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‐ ontmoeting
‐ orgelspel
‐ de kaarsen op tafel worden aangestoken aan het licht van de Paaskaars
‐ moment van stilte en voorbereiding
‐ welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
intrede
‐ intredelied:
‐ bemoediging:

gezang 282 : 1, 2 en 3.

v.Onze hulp is in de Naam van de Heer
a.die hemel en aarde gemaakt heeft.
‐ drempelgebed: v.Bij U wil ik binnengaan, God,
(t. P. Oussoren)
in de stilte
en in de lofzang.
Een sterveling ben ik, die tekort schiet,
maar U neemt me voor lief:
een weldaad is het bij U te zijn.
a.Laat ons dan komen tot U,
die verenigt wat is verdeeld,
verblijdt wie is bedroefd,
vruchtbaar maakt wat dor is.

Gun ons de vreugde van uw huis,
om Jezus' wil.
Amen.
‐ eerste psalm:

psalm 70

kyrië en gloria
‐ smeekgebed, uitlopend op:
v. Zo bidden wij en roepen allen samen: (gez. 299b).
‐ glorialied:

gezang 967 : 7

‐ met en voor de kinderen.
dienst van de Schrift
‐ groet:

‐ zondagsgebed

v. De Heer zij met u!
g. Ook met u zij de Heer.
v. Laten we bidden
…gebedsstilte…
v. Bron van kracht,
(t. dienstboek)
van al wat goed is,
plant in ons hart
de liefde voor uw Naam,
geef voeding
aan ons geloof
en waak zorgvuldig
over de vruchten van uw Geest.
a. Amen.

‐ lezing uit het Oude Testament: Jesaja 6 : 8 ‐ 13
‐ lied:

gezang 942 : 3

‐ lezing uit het Evangelie: Markus 7 : 31 ‐ 37
‐ lied:
‐ uitleg en verkondiging
‐ orgelspel

gezang 534

afscheid ambtsdragers
v. Gemeente, van twee van onze ambtsdragers is de ambtstermijn ver‐
streken en nemen we afscheid, namelijk van de ouderlingen:
Gerrit Bouwhuis
en Hans Keller
van de diaken
Rita van Oosterom
en van de kerkrentmeester
Pieter Hiemstra
(De aftredende ambtsdragers en de kerkrentmeester gaan staan)

v. Wij laten jullie gaan en willen jullie danken
voor de overtuiging, de inzet en de liefde,
waarmee je deze gemeente hebt gediend
en daarmee de kerk als geheel.
Wat blijft is de verbondenheid met het ambt,
waarin alles wat jullie vertrouwelijk ter kennis is gekomen,
geheim zal blijven ook na je afscheid.
Dankgebed bij afscheid ambtsdragers

(t. Dienstboek II)

v. Het past ons, Heer God, U dank te zeggen
voor de toewijding van degenen
die nu hun ambt neerleggen.
Voor hun volharding en trouw
prijzen wij U, bron van alle goed.
Bevestig het werk van onze handen,
ja, het werk van onze handen bevestig dat. (ps. 90)
U die blijkens de kracht die in ons werkt
bij machte is oneindig veel meer te doen
dan wij bidden of beseffen.
U zij de heerlijkheid
in de gemeente en in Christus Jezus
tot in alle geslachten
van eeuwigheid tot eeuwigheid
Amen.

De voorganger bekrachtigt deze woorden met een handdruk.
v. Mag ik jullie vragen je plaats in de gemeente
weer in te nemen.
Gelofte en verbintenis van de ambtsdrager die zijn dienst voortzet
v. Eenmaal bent u in het ambt
van diaken in deze gemeente bevestigd.
Daarbij hebt u uitgesproken
dat u de heilige Schrift, bij het licht waarvan wij leven,
aanvaardt als enige regel van het geloof,
zodat u ook verwerpt en daadwerkelijk wilt tegenstaan
al wat daarmee strijdig is.
U hebt ook 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 voortzetten
vraag ik u daarom:
Gelooft U dat u in de vraag van deze gemeente
door God zelf tot deze dienst bent geroepen?
En belooft u uw ambt trouw te bedienen,
met liefde voor de gemeente
en voor alle mensen die de Heer op uw weg brengt?
Wat is daarop uw antwoord
Diaken Hennie Canrinus‐Bouman
o. Ja. Daartoe helpe mij God.
v. God, onze hemels Vader,
die u tot dit ambtswerk heeft geroepen
geve u de genade,
dat u daarin ook voortaan trouw en vruchtbaar
werkzaam mag zijn.
a. Amen.
‐ lied:

gezang 345 : 3

de dienst van de tafel
‐ nodiging
‐ gebeden:

‐ voorbeden
‐ stil gebed

‐ collecte, onder orgelspel
De collecte in de dienst is bestemd voor het missionaire werk
van de Protestantse kerk in Nederland.
na de collecte worden de gaven op de avondmaalstafel geplaatst

‐ tafelgebed

t. Eric Roovers in:
De Eerste Dag 33(2009/10) nr. 2

v.
g.
v.
g.
v.
g.
v.

De Heer zal bij u zijn!
De Heer zal u bewaren.
Verheft uw harten!
Wij hebben ons hart bij de Heer.
Laten wij danken de Heer, onze God.
Het past ons de Heer te danken.
Ja, waarlijk goed is het en passend,
dat wij u zegenen, Heer, onze God
door Jezus Christus, onze Heer,
de goede Herder
die zijn leven heeft ingezet
voor zijn schapen
en na zijn opstanding
zijn leerlingen geroepen heeft
om herders te zijn van mensen.
Daarom, met engelen en aartsengelen
zingen wij de lofzang:

gezang 404b
U loven en danken wij, God,
vanwege Jezus Christus, uw Zoon,
in wie Gij vlees en bloed geworden zijt.
Uit angst en vervreemding
roept Hij ons weer bijeen.

Gebrokenen van hart geneest Hij
en Hij verbindt hun wonden.
Het verbond met U, door ons verbroken,
heeft Hij vernieuwd en bekrachtigd;
uw toekomst ligt nu voor ons open.
Op de avond dat Hij werd overgeleverd,
nam Hij het brood, dankte U, brak het
en deelde het aan zijn vrienden met de woorden:
‘Neemt, eet, dit is mijn lichaam,
gebroken voor u.’
stilte
Na de maaltijd nam Hij de beker,
dankte U en gaf hem aan zijn vrienden met de woorden:
‘Neemt en drinkt,
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed,
vergoten voor u en voor zovelen
tot vergeving van zonden.
Doet dit tot mijn gedachtenis.’
stilte
Dit is het geheim van het geloof!
a. Zijn dood gedenken wij,
Zijn opstanding belijden wij,
Zijn toekomst verwachten wij.
Maranatha!
(= moge Hij komen)
v. Daarom loven en danken wij U, God,
want met dit brood en deze beker
vieren wij hoe Gij in Jezus God‐met‐ons geworden bent.
Hij heeft met ons geleefd,
Hij is aan ons gestorven,
Hij is voor ons opgestaan
door de kracht van uw Geest.

Dan zal uw Naam gezegend zijn
door Hem en met Hem en in Hem,
Jezus Christus, de Zoon van uw verbond,
die ons leerde bidden:
Onze Vader…

‐ tijdens het breken van het brood wordt gezongen: (liedboek 408b)
zending en zegen.
‐ slotlied:

gezang 630 : 2

‐ zegen.

a. Amen (3x gezongen).

‐ orgelspel
De collecte bij de uitgang is bestemd voor instandhouding eredienst

‐‐‐‐‐‐‐‐
In de dienst volgende week, zondag 10 september, de startzondag voor het winterwerk,
gaat mw. ds. H.J. Elzenga voor.

