De ambten

Orde van dienst
zondag 8 april 2018, 10.00 uur
e

2 zondag van Pasen
(Beloken Pasen)

Bevestiging Ans van der Velde
in het ambt van ouderling
Schrift & Tafel

Quasi modo geniti
Weest begerig als pasgeboren kinderen
naar de loutere, geestelijke melk.
1 Petrus 2:2

De Protestantse Kerk in Nederland kent drie ambten: predikant, ouderling en 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.
Nieuw te bevestigen ambtsdragers komen tijdens de dienst uit de gemeente naar
voren om na de bevestiging plaats te nemen bij de kerkenraad. Hiermee wordt
symbolisch onderstreept dat de kerkenraad uit de gemeente voortkomt.
Vandaag bevestigen we Ans van der Velde in het ambt van ouderling. Wij zijn heel erg
blij en dankbaar dat zij bereid gevonden is om voorzitter te zijn van de kerkenraad van
de Pauluskerk.

Liturgische kleuren
In de Paastijd (Pasen t/m Pinksteren) is de kleur wit. Wit is de enige kleur die sterk in
de heilige Schrift is gefundeerd. In de hemelse eredienst dragen de getuigen witte
gewaden (Openbaring 7). Wit is de kleur van de Doop en van de Opstanding. Wit is
een kleur van feest.
Rood gebruiken we o.a. bij de bevestiging van ambtsdragers. Rood is de kleur van het
bloed en het vuur. Het verwijst daarom naar het bloedgetuigenis van de martelaren en
naar het vuur van de Geest Pinksteren.

Orgel

Intrede
Welkom
Stilte
Orgel
de gemeente gaat staan
tijdens de Introïtus worden de kaarsen aangestoken

Kleur: wit en rood
Voorganger:
Ouderlingen:
Diakenen:
Organist:
Lector:

ds. H.H. Schorren
E. Querido; M. van Ingen
allen
Diederik Bos
Ingrid Schriever

Introïtus

Psalm 81: 1, 2, 3 en 4

Bemoediging &
Drempelgebed

291 d
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Smeekgebed
Kyrie& Gloriahymne

De heilige Schrift
299 e

Voor het Gloria gaan we staan

Groet

De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden

Gebed
van de zondag

Gij, die ons de aarde hebt geschonken
om haar in vrede te bewonen,
sticht gemeenschap onder ons
door Jezus, die de Levende in ons midden is.
Laat de wereld zijn Geest ontvangen
en ervaren hoezeer Gij ons tot leven
en verzoening roept,
wanneer wij Hem gedenken
in deze vreugdevolle tijd
en heel ons leven.
Amen

Profetenlezing

Jesaja 26:1-13

Antwoordpsalm

Psalm 111: 1, 5 en 6

Evangelielezing

Johannes 20:19-31

Acclamatie

Uitleg en Verkondiging
Credo

343

Bevestiging ambtsdrager
Presentatie van de aantredende ambtsdrager

Aandacht voor de kinderen (die onder het lied naar de nevendienst gaan)

Gemeente,
de kerkenraad heeft u de naam bekend gemaakt
van degene die bevestigd zal worden
in het ambt van ouderling, te weten
Ans van der Velde.
(tot de scriba van de kerkenraad)

Ik vraag u:
zijn er bij de kerkenraad wettige bezwaren ingebracht
tegen de bevestiging in het ambt van genoemde?
scriba:

Er zijn geen wettige bezwaren ingebracht.
Zij is dus waardig
om in het ambt bevestigd te worden,
waartoe de kerk van Christus
haar geroepen heeft.
Loven wij de Heer.
Wij danken God.
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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.’

Gelofte

Geliefde zuster,
u die nu voor het eerst geroepen wordt
tot het ambt van ouderling in de Pauluskerk:
Gelooft u dat u in uw verkiezing door deze gemeente door
God zelf tot deze dienst bent geroepen?
Aanvaardt u de heilige Schrift
als enige regel van 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.

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.

Wat is daarop uw antwoord, Ans van der Velde?
Ja. Daartoe helpe mij God.
Bevestigingsgebed

En u, zuster, die nu gereed staat
uw ambtswerk te aanvaarden:
herinner u altijd met dankbaarheid
dat het Christus’ eigen kudde is,
die u wordt toevertrouwd.
Het is zijn Kerk.

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.

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.

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.

de nieuw te bevestigen ambtsdrager komt naar voren
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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
Zingen

De Maaltijd van de Heer
Diaconale en pastorale mededelingen
Voorbede

na iedere intentie: …... zo bidden wij (368 f)

Lied 360: 1, 2, 3 en 6
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

Nodiging
Collecten
Orgel

Na de bevestiging Wij bidden U,
geef haar die in het ambt is bevestigd,
dat zij gehoorzaam aan uw roepstem
en vertrouwend op uw beloften,
vrijmoedig haar taak aanvat
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

Gebed over de gaven
Tafelgebed

De vrede van de Heer zij altijd met u.
En met uw geest.
Wens elkaar de vrede.
allen gaan zitten
de nieuwe ambtsdrager neemt plaats bij de kerkenraad
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de kinderen komen terug uit de nevendienst

De HEER zij met U.
Zijn Geest in ons midden.
Heft uw harten omhoog.
Wij heffen ons hart op tot God.
Brengen wij dank aan de HEER,onze God.
Hij is het waard onze dankbaarheid te ontvangen.
U komt onze dank toe,
HEER onze God,
overal en altijd,
door Jezus, onze Heer.
Want Gij hebt ons uw Naam genoemd
en uw hart getoond.
De zee hebt Gij bedwongen
en het morgenlicht ontboden.
Uw machtige arm
zal de tirannie terneer slaan
en behoedzaam oprichten
wie gebogen gaan.

allen gaan staan

Gemeente, dit is uw nieuwe ouderling.
Wilt u haar in uw midden ontvangen
en haar hooghouden in haar ambt?
Ja, dat willen wij van harte.
Vredegroet

1. Diakonieproject No Yellow Beans Day 2. Kerk
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Alle tranen zult Gij drogen
en wij zullen lachen en juichen.
Uw Naam is Bondgenoot,
uw Naam is Mensenredder.
Daarom, HEER onze God,
verheffen wij onze stem
om samen met al uw mensen,
allen die lijden en strijden
en allen die door U zijn opgericht,
heel het volk van uw liefde,
U van ganser harte
de lofzang toe te zingen:

die ten dode opgeschreven zijn.
Laat uw Geest zijn woorden vervullen
nu wij doen wat Hij ons opdroeg:
Hij heeft in de nacht van de overlevering
het brood genomen
daar de dankzegging over uitgesproken,
het gebroken en aan zijn discipelen gegeven,
en gezegd:
Neem en eet,
dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt,
doet dit tot mijn gedachtenis.
Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daar de dankzegging over uitgesproken,
hem rondgegeven
en gezegd:
Drink allen daaruit,
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed.
Doe dit, zo dikwijls gij die drinkt,
tot mijn gedachtenis.

Sanctus en Benedictus 404 c

Acclamatie 407 b

Gezegend zijt Gij, God onze Vader,
en gezegend is Jezus die komt in uw Naam.
Want Hij die ten onder ging
aan mensen als wij,
en die verdronken is
in de diepte van de dood, –
als een licht is Hij ons opgegaan,
het levenslicht voor allen
9
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I = voorzang, II = allen

Bijeen tot zijn gedachtenis
komen wij tot U, o God,
met dit brood en deze beker
en wij bidden U:
gedenk het offer van de Zoon van uw liefde
en aanvaard ons offer van lof en dank.

Lam Gods

Kom met uw Geest in ons midden
en beadem ons bestaan,
dat wij als opgewekte mensen
uw liefde delen,
uw waarheid spreken,
uw recht en vrede behartigen,
en zo uw naam eren
met allen die wij voor uw aangezicht gedenken .....,
met allen die ons zijn voorgegaan,
met wie ons lief waren
en die we moesten verliezen .....,
met de heiligen van naam
en de ontelbare vergetenen,
heel uw mensenvolk,
genodigd aan uw maaltijd.
Gezegend zij uw Naam,
God van ons leven,
hier en nu
en tot in lengte van dagen,
door Jezus Christus, onze Heer.
Amen

408 c

Delen van brood en wijn
iedereen is genodigd deel te nemen
in de groene kelken zit druivensap

Orgel
Gebed na de Maaltijd

Slotlied

Onze Vader
tijdens het zingen van het Lam Gods
wordt het brood gebroken en de wijn uitgeschonken

362

na het gebed kunnen ouders hun kind ophalen uit de crèche
de gemeente gaat staan

Zending en zegen

y
orgel
allen
z kz k
k
k
k
j
i
n
k
z kz kz kz kz j k k j j k k k k j j k k k
aD
A

Orgel
11

12

-

men A

-

men A

-

men

