PROTESTANTSE GEMEENTE VOORSCHOTEN

‘De doop van de Heer’, mozaïek, Ariaans Baptisterium in
Ravenna

Dienst van (her)bevestiging en afscheid van ambstdragers
We stellen de interim-jeugdwerkers en een nieuw pastoraal
medewerker voor.

Zondag 13 januari 2019
Voorganger: ds. Bert Boter
Organist:
dhr. Herman Lodder
Lector:
dhr. Rien Timmer

Dienst van de voorbereiding
Orgelspel: delen uit de 'Suite du deuxième ton' van Clérambault
Welkom
Stilte

(allen gaan staan)

Bemoediging en groet
V. Onze hulp is in de Naam van de Heer
A. Die hemel en aarde gemaakt heeft.
V. Die trouw blijft tot in eeuwigheid
A. en niet loslaat wat Zijn hand ooit begon.
V. De Heer zij met u!
A.

Drempelgebed
v.:
Goede God
hier zijn wij weer
samengekomen in uw huis
k.:
help ons over de drempel God
geef dat wij ons hier thuisvoelen
v.:
Maak ons vertrouwd met uw wegen
leer ons uw bedoelingen
k.:
Want U bent onze God
op u hopen wij, elke dag weer
v.:
Denk met liefde aan ons
laat uw goedheid spreken
k.:
bevrijd ons van zorgen en angst
en laat het goed zijn
v.:
dit uur en alle dagen van ons leven
Allen Amen
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Naar Psalm 25

Psalm 100: 1 en 4

(hierna gaan allen zitten)

4.
Want God is overstelpend goed,
die ons in vrede wonen doet.
Zijn goedheid is als morgendauw:
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.
Kyriëgebed
Dienst van afscheid en bevestiging
Lied 362
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2.
Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,
die het gewaagd heeft onze hand te vragen;
die ons uit angst en doem heeft weggetild
en ons tot hier op handen heeft gedragen;
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt –
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.
3.
Van U is deze wereld, deze tijd.
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken.
Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid,
uw woord de bron waaruit wij willen drinken.
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt –
dat wij niet in vertwijfeling verzinken.
Dienst van afscheid en bevestiging
Afscheid van de aftredende ambtsdrager Kees Buijs
Gebed
Inleiding over de ambten
Opdracht en gelofte, bevestiging van ouderling Bert Oosterloo,
diaken Peri Vos en herbevestiging van de ouderlingen Mirjam
Litjens, Babs van der Schoot en Jaap Swager.
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Voorstellen van Pastoraal medewerker Pieter Harten en de
interim jeugdwerkers Mirjam Litjens, André Potters en Will den
Dulk.
Aanvaarding en verwelkoming:
V.
Gemeente,
dit zjn uw nieuwe ouderling en diaken
uw opnieuw aangetreden ouderlingen,
uw nieuwe pastoraal medewerker
en de interim jeugdwerkers.
Wilt u hen in uw midden ontvangen,
hen hooghouden in hun ambt en werk
en met en voor hen bidden om de Heilige Geest
om samen de gemeente op te bouwen?
A.
Ja, dat willen wij van harte!
We zingen lied 672: 1, 3 en 6
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3.
In ’t lichaam van de Heer
tot leden uitverkoren,
zijn wij door uwe kracht
als kinderen nieuw geboren.
Deel van uw gaven uit,
wees met uw kracht nabij.
Dat ieder op zijn plaats
een levend lidmaat zij.

6.
Vul aan wat ons ontbreekt,
want stukwerk is ons pogen.
En wat ons afleidt van
de vrede uit den hoge,
laat dat, verheven licht,
in vuur en wind vergaan.
Houd Gij ons staande door
het wonder van Gods naam.

Gesprek met de kinderen, we zingen ‘we gaan voor even uit
elkaar’

2.

3.

Wij geven Gods verhalen door en wie zich openstelt
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt
verteld.
Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar: het is voor allemaal.

Dienst van het Woord
Gebed bij de opening van de Schrift
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Schriftlezing uit Lucas 3:15-22
Lied 524: 1, 2 en 4

2.
Gij wilt niet als een onbeschreven blad
veraf staan van ons volgekladderd leven;
ons leven wordt U op het lijf geschreven,
Gij stapt in onze dood als waterbad.
4.
Gij rijst uit onze dood en van omhoog
klinkt er een stem: ‘Mijn Zoon, mijn diepste vreugde’.
En eindelijk kan Noachs duif haar vleugels
dichtvouwen; zie, de aarde is weer droog.
Overweging
Orgelspel: 'Christ Notre Seigneur vint au Jourdain' van Marcel
Dupré
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Dienst van het antwoord
Lied 686

2.
Wij zijn in Hem gedoopt
Hij zalft ons met zijn vuur.
Hij is een bron van hoop
in alle dorst en duur.
Wie weet vanwaar Hij komt
wie wordt zijn licht gewaar?
Hij opent ons de mond
en schenkt ons aan elkaar.

3.
De Geest die ons bewoont
verzucht en smeekt naar God
dat Hij ons in de Zoon
doet opstaan uit de dood.
Opdat ons leven nooit
in weer en wind bezwijkt,
kom Schepper Geest, voltooi
wat Gij begonnen zijt.
8

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Mededelingen
Collecte
De 1e collecte is bestemd voor het werk van de Stichting
Uitgeprocedeerde Vluchtelingen en andere Vreemdelingen te
Leiden (STUV). Deze organisatie behartigt op alle mogelijke
manieren de belangen van vluchtelingen, die in een kwetsbare
en gecompliceerde positie in ons land verblijven.
De opbrengst van de tweede collecte wordt besteed aan het
onderhoud van de kerkgebouwen.
Slotlied ‘Ongestraft mag liefde bloeien’

2.
Niemand houdt de liefde tegen
waar zij langs de straten gaat.
Wie met liefde is gezegend,
koestert wie om liefde gaat.
God verhoede dat er iemand
in de liefde wordt gekrenkt.
Ware liefde oordeelt niemand,
maar aanvaardt haar als geschenk.
3.
Liefde vraagt ons om ontferming
tegen wie haar vlammen dooft.
Wie haar rechten wil beschermen
vindt in liefde zelf geloof.
Wie voor liefde is geschapen
vreest ook niet bij tegenwind.
Liefde is het hemels wapen
dat de angsten overwint.
4.
Leg de liefde niet aan banden,
gun haar gang de vrije loop.
Geef haar bloemen nooit uit handen,
want haar vrucht is onze hoop!
Ongestraft mag liefde bloeien,
vrijuit zoeken naar de zon.
liefdes loop verdraagt geen boeien,
laat haar stromen als een bron!
Zending en zegen. De zegen wordt besloten met het gezongen:
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De af- en aantredende gemeenteleden staan vooraan in de kerk,
waar u hen de hand kunt drukken.
Orgelspel: Prélude' van César Franck
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