Protestantse wijkgemeente Pauluskerk
10 januari 2016
aanvang: 10.00 uur
1e Zondag na Epifanie

kleur: wit (en rood)

De doop van de Heer
Voorganger :
ds. H.H. Schorren
Ouderlingen :
Mw. S. Leijen, C. Vervat
Diakenen
:
Alle
Organist
:
D. Bos
Lector
:
C. Otten
m.m.v. de cantorij o.l.v. Mariette Akkerman

Afscheid en bevestiging
ambtsdragers en pastorale bezoekers
Afscheid kindernevendienstleiding
Benoeming coördinator Pauluskerk
Schrift & Tafel

Hartelijk welkom in deze eredienst. Of u gast bent, of nieuw in de gemeente,
of al heel lang lid, wij allen mogen ons verbonden weten met de Eeuwige,
die zich als Eerste verbond aan ons.
Als u wilt reageren op de dienst, spreekt u dan gerust na afloop iemand van
de kerkeraad aan. Hopelijk mogen we u vaker begroeten in een dienst.

De ambten
De Protestantse Kerk in Nederland kent drie ambten:
- predikant
- ouderling
- diaken
Enkele ouderlingen zijn belast met de stoffelijke zaken van de gemeente. Dit zijn de
ouderling-kerkrentmeesters. Je zou kunnen zeggen dat hun ambt dat van ouderling
is, en het kerkrentmeesterschap hun taakveld.
Vandaag nemen we afscheid van ouderling Mariëlle de Jong en van ouderling-kerkrentmeester Andries van Gijn.
We herbevestigen Marianne Vedder als diaken en Corry Bosch, Margreeth van Ingen en Remco Oosterom als ouderling.
Ellen Querido wordt bevestigd als ouderling-kerkrentmeester.
Pastorale bezoekers
Dankzij een groep pastorale bezoekers uit onze gemeente zijn we in staat het bezoekwerk aan gemeenteleden te verrichten. Zij dragen geen ambt maar vallen onder
directe verantwoordelijkheid van de kerkenraad.
Aan hen wordt bij aanvang gevraagd om geheimhouding van wat hen ter ore komt,
en dit wordt hun ook bij afscheid in herinnering gebracht. Bezoekwerk staat of valt
immers met vertrouwen.
We begroeten Clara van Limburg en Dick van der Wielen.
Kindernevendienstleiding
Na jaren van trouwe inzet neemt Carlijn Wentzel afscheid als leiding en als voorzitster van de Kindernevendienst.
Coördinator Pauluskerk
De Pauluskerk wordt intensief gebruikt voor erediensten, vergaderingen, concerten,
exposities, inloopochtenden, naaicursussen, verhuur, musicals ... Er zijn veel groepen actief binnen ons kerkgebouw. De kerkenraad heeft Hans Schriever aangesteld
als coördinator van de Pauluskerk om de band met elkaar op het organisatorisch
vlak te versterken door de organisatie in kaart te brengen en af te stemmen op elkaar. Hiermee hopen we het onderlinge vertrouwen en de ruimte voor elkaar te vergroten. Met dit alles willen we graag een soepelere organisatie worden waar we wat
we geloven ook doen. Hiervoor worden de werkzaamheden en functies in beeld gebracht. De coördinator regelt de dagelijkse gang van zaken binnen het gebouw en
dient als aanspreekpunt.
Liturgische kleuren
Rood is de kleur van het bloed en van het vuur. Het verwijst naar de bloedgetuigenis
van de martelaren en het vuur van de heilige Geest. Deze kleur gebruiken we o.a.
voor de bevestiging van ambtsdragers waar getuigenis en Geest een rol spelen.
Wit is de kleur van het feest en van de opstanding.
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Orgel: Passacaglia, Dietrich Buxtehude

Voorbereiding
Welkom
Stilte
Orgel: Prelude uit 1e Partita, J.S. Bach
Aansteken van de kaarsen
de gemeente gaat staan

Introïtus: Psalm 72: 1, 2, 6 en 7
1 cantorij, 2 allen, 6 cantorij, 7 allen

Bemoediging
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,
Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Drempelgebed
Trouwe God,
vergeef ons dat wij uw licht
niet hebben gezien
en aan U zijn voorbijgegaan.
- gebedsstilte -

Wij vragen U:
Zie ons weer aan
en leid ons uit de duisternis.
Kom uit uw verre verte
naar ons toe, Heer.
Schenk ons een nieuwe toekomst.
Amen
de gemeente gaat zitten

Zingen: Lied 204: 1, 2, 8 en 9
Smeekgebed
Kyrie en Gloria: Liedboek 299 d
voor het Gloria gaat de gemeente staan
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Aantreden nieuwe pastorale bezoekers
Wij zijn dankbaar voor de nieuwe pastorale medewerkers
Clara van Limburg en Dick van der Wielen
de genoemden gaan staan

Geliefde zuster en broeder,
de taak die u gaat vervullen in Christus’ gemeente
is een taak van liefde
die enkel kan bestaan op grond van vertrouwen.
Ik wil u daarom vragen ten overstaan van de gemeente
de volgende vraag te beantwoorden:
Belooft u uw taak te vervullen
met liefde voor mensen en voor de gemeente,
en belooft u geheim te houden
wat vertrouwelijk te uwer kennis komt?
Wat is daarop uw antwoord NN?
NN:
Ja. Daartoe helpe mij God.

Aantreden coördinator Pauluskerk
Met vreugde begroeten wij Hans Schriever
als coördinator van de Pauluskerk
de genoemde komt naar voren

Geliefde broeder,
de taak die u gaat vervullen
is, in samenspraak met de kerkenraad,
het werk in en aan dit kerkgebouw
te structureren en te coördineren.
Ik vraag u:
belooft u uw taak te vervullen
met liefde voor mensen en voor de gemeente,
en belooft u geheim te houden
wat vertrouwelijk te uwer kennis komt?
Wat is daarop uw antwoord NN?
NN:
Ja. Daartoe helpe mij God.
de coördinator knielt
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Zegen
God, onze hemelse Vader,
geve u zijn heilige Geest
tot vervulling van uw taak
in de gemeente van Jezus Christus.
Amen
de genoemde gaat zitten

Afscheid en bevestiging ambtsdragers
Afscheid van aftredende ambtsdragers
Van ouderling Mariëlle de Jong
en ouderling-kerkrentmeester Andries van Gijn
is de ambtstermijn verstreken,
en wij nemen afscheid van hen.
de aftredende ambtsdragers komen naar voren

Geliefde zuster en broeder,
wij laten u gaan en zeggen u dank
voor de overtuiging, de inzet en de liefde
waarmee u uw dienst in Christus’ kerk hebt vervuld.
Wat blijft, is de verbondenheid met het ambt,
waarin alles wat vertrouwelijk te uwer kennis is gekomen
geheim zal blijven, ook na uw afscheid.
Zingen: Psalm 90: 8
8. Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven
en laat uw glans hun kinderen omgeven.
Zie op ons neer met vriendelijke ogen.
O God, bescherm ons in ons onvermogen.
Bevestig wat de hand heeft opgevat,
het werk van onze hand, bevestig dat.
de afgetreden ambtsdragers nemen plaats in de gemeente

Presentatie van de aantredende ambtsdragers
Gemeente, de kerkenraad heeft u de namen bekendgemaakt
van degene die bevestigd zal worden
en van hen die hun werk zullen voortzetten;
in het ambt van ouderling
5

Corry Bosch, Margreeth van Ingen,
Remco Oosterom en Ellen Querido,
en in het ambt van diaken,
Marianne Vedder.
(tot de scriba van de kerkenraad)

Ik vraag u:
Zijn er bij de kerkenraad wettige bezwaren ingebracht
tegen de bevestiging van de genoemden?
scriba: Er zijn geen wettige bezwaren ingebracht.
Dan stel ik vast dat er geen bezwaren zijn.
Zij zijn dus waardig om in het ambt bevestigd te worden,
waartoe de kerk van Christus hen geroepen heeft.
Loven wij de Heer.
Wij danken God.
Opdracht
Gemeente,
de apostel Paulus schrijft:
‘Er is verscheidenheid in genadegaven,
maar het is dezelfde Geest;
er is verscheidenheid in bedieningen,
maar het is dezelfde Heer;
er is verscheidenheid in werkingen,
maar het is dezelfde God,
die alles in allen werkt.’
En de apostel Petrus zegt:
‘Dient elkander,
een ieder naar de genadegaven
die hij ontvangen heeft, als goede rentmeesters,
over de velerlei genade Gods.’
Zo worden in de gemeente van Jezus Christus
mensen geroepen tot het ambt
van ouderling en diaken,
om samen met de predikanten
deze dienstbaarheid te bevorderen
en dit rentmeesterschap vorm te geven
tot heil van allen
en tot eer van de ene en gezegende Naam.
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En u, die nu gereed staat
uw dienstwerk te aanvaarden:
herinner u altijd met dankbaarheid
dat het Christus’ eigen kudde is,
die u wordt toevertrouwd.
Het is zijn Kerk.
Aanvaard dan uw dienst met blijdschap,
voed uzelf met het Woord van God,
volhard in het gebed
en vertrouw op de kracht van de heilige Geest.
Gelofte en bevestiging van de ambtsdragers die hun werk
voortzetten
de ambtsdragers die hun werk voortzetten komen naar voren

Eenmaal bent u in het ambt van ouderling of diaken
in deze gemeente bevestigd.
Daarbij hebt u uitgesproken
dat u de heilige Schrift aanvaardt
als enige regel van geloof
en zich wilt verzetten tegen al wat daarmee strijdig is.
U hebt beloofd geheim te zullen houden
wat vertrouwelijk te uwer kennis mocht komen
en uw taak te vervullen
overeenkomstig de orde van onze kerk.
Nu u uw ambtswerk zult hervatten
vraag ik u daarom:
Gelooft u dat u in uw verkiezing door deze gemeente
door God tot deze dienst bent geroepen?
En belooft u uw ambt waardig en trouw te bedienen
met liefde voor de gemeente
en voor alle mensen die de Heer op uw weg brengt?
Wat is daarop uw antwoord …..?
NN. Ja. Daartoe helpe mij God.
Gelofte en bevestiging van de ambtsdrager die nieuw aantreedt
de nieuw te bevestigen ambtsdrager komt naar voren
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U die geroepen wordt
tot het ambt van ouderling in deze gemeente:
Gelooft u dat u in uw verkiezing door deze gemeente
door God tot deze dienst bent geroepen?
Aanvaardt u de heilige Schrift
als enige regel van het geloof
en wilt u zich verzetten tegen al wat daarmee strijdig is?
Belooft u uw ambt waardig en trouw te bedienen
met liefde voor de gemeente
en voor alle mensen die de Heer op uw weg brengt,
belooft u geheim te houden
wat vertrouwelijk te uwer kennis komt,
en belooft u uw taak te vervullen
overeenkomstig de orde van onze kerk?
Wat is daarop uw antwoord, Ellen Querido?
EQ. Ja. Daartoe helpe mij God.
Bevestigingsgebed
Gemeente,
laten wij bidden tot de eeuwige God
in gemeenschap met heel de Kerk
in hemel en op aarde,
dat Hij zijn genade geeft aan hen
die Hij roept als ouderling en diaken.
Gezegend zijt Gij, Heer, onze God,
die Israël uit Egypte hebt bevrijd
en uitgeleid door de dienst van Mozes, Mirjam en Aäron.
Gij die uw volk
profeten, priesters en koningen hebt gegeven,
mensen geroepen tot uw dienst,
gezalfd met uw Geest.
Gezegend zijt Gij, Heer onze God,
die uw Zoon hebt gezonden,
Jezus Messias,
die kwam om te dienen
en mensen heeft geroepen
om in zijn naam elkaar bij te staan en de weg te wijzen.
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Gij zijt het, die ook uw gemeente
dienaren en dienaressen schenkt
om haar te verzorgen, te leren en te leiden
en zo uw volk toe te rusten
tot goede woorden en werken.
Amen
de te bevestigen ambtsdrager knielt

Zegen
God, onze hemelse Vader,
geve u zijn heilige Geest
tot vervulling van het ambt van ouderling
in de gemeente van Jezus Christus.
Amen
Na de bevestiging
Wij bidden U,
geef hen die in het ambt zijn bevestigd,
dat zij gehoorzaam aan uw roepstem
en vertrouwend op uw beloften,
vrijmoedig hun taak aanvatten
tot eer van uw Naam,
tot vreugde voor ons allen
door onze Heer, Jezus Christus, uw Zoon,
die met U, in de eenheid van de heilige Geest,
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen.
Amen
Aanvaarding en verwelkoming
allen gaan staan

Gemeente,
dit zijn uw nieuwe ouderlingen en diaken.
Wilt u hen in uw midden ontvangen
en hen hooghouden in hun ambt?
Ja, dat willen wij van harte.
Zingen: Lied 360: 1, 2, 3 en 6
Vredegroet
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En met uw geest.
Wens elkaar de vrede.
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allen gaan zitten
de (nieuwe) ambtsdragers nemen plaats bij de kerkenraad
wisselen stola

Dienst van de Schriften
Groet
De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden
Gebed van de zondag
Lied met de kinderen (die onder dit lied naar de nevendienst gaan)
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Profetenlezing: Jesaja 40:1-11
Antwoordpsalm: Psalm 23
Lezing heilig Evangelie: Lucas 3:15-16, 21-22
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moet.
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Uitleg en Verkondiging
Zingen: Lied 346

Dienst van de Tafel
Diaconale en pastorale mededelingen
Nodiging
Collecten: 1. Bloemengroep

2. Kerk
de kinderen komen terug uit de nevendienst

Gebed over de gaven
Afscheid Carlijn Wentzel
Voorbede

Tafelgebed
De HEER zij met U.
Ook met U zij de HEER.
De harten omhoog.
Wij heffen ze op tot de HEER.
Zingen: Liedboek 403 c
‘Van alle dagen deze morgen’
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Onze Vader
tijdens het zingen van het Lam Gods
wordt het brood gebroken en de wijn uitgeschonken

Lam Gods: Liedboek 408 d
Delen van brood en wijn
Orgelspel: Allein Gott in der Hoh’ sei Ehr, J.S. Bach
Gebed na de Maaltijd
na het gebed kunnen ouders hun kind ophalen uit de crèche
de gemeente gaat staan

Slotlied: Lied 362
Zending en zegen

Orgelspel

Agenda
 Concert: koor ´Zing voor je Leven´ o.l.v. Anne-Marie Blink
Zondag 10 januari, 15.00 uur, Pauluskerk
 Hedendaagse dilemma’s
Dinsdag 12 januari, 20.00 uur, Pauluskerk (achterzaal)
 De wandeling
Donderdag 12 januari, 9.00 uur, vertrek vanaf Bonifatiushuis
 Seniorengespreksgroep
Donderdag 12 januari, 14.30 uur, Bonifatiushuis
 Gebed voor vrede en verzoening
Vrijdag 13 januari, 12.30 uur, Pauluskerk
 Levensregel voor beginners, dr. Wil Derkse
Zaterdag 16 januari, 15.00 uur, Pauluskerk
 Operaconcert, Lieve Geuens en Hein Hoogendoorn
Zondag 17 januari, 15.00 uur, Pauluskerk
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