ZONDAG 17 oktober 2021
voorganger:
lector:
organist/pianist:
m.m.v.:

ds. Henco van Capelleveen
mw. Wies Spil
mw. Ina Terpstra
cantorij o.l.v. mw. Coby Moens

OP DE DREMPEL
welkom en mededelingen, het lichtje van de kindernevendienst
wordt aangestoken.
we gaan staan en worden stil
Bemoediging
ovd.
Onze hulp is in de Naam van de HEER
gem. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
ovd.
Die trouw blijft tot in eeuwigheid
gem. DIE NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN
drempelgebed
aanvangslied: NLB 275: 1,2, 3, 4 en 5 (vers 2 door cantorij)

AANROEPING
Groet
vg.

De HEER zij met u

gem.

VREDE ZIJ MET U

gebed om ontferming met aansluitend lied: NLB 130: 3 en 4
glorialied: NLB 146C: 5 en 7

RONDOM HET WOORD
gesprek met de kinderen, we zingen het wegzendlied:

gebed bij de opening van de Bijbel
schriftlezing: Marcus 10: 32-45
zingen: NLB 990 : 1 (cantorij) en 3 (cantorij), 4, 5 en 6 (allen)
verkondiging
meditatieve muziek: J. Pachelbel Christus, der ist mein Leben
zingen: AWN III, 16 God keert de rollen om
2

3

presentatie
De kerkenraad heeft u de namen bekend gemaakt van hen die
herbevestigd zullen worden in hun ambt: mevr. Sylvia Dijkstra
(ouderling) en mevr. Truus Eising (diaken).
gebed
Gezegend bent U God,
Die rondgaat in verhalen over de bevrijding van mensen.
U wilt ons wegleiden uit het gevangen zijn in angst.
U blijft ons roepen, om ons te wijzen in uw richting.
Om onderweg te zijn in uw Geest.
Goed bent U God
getoond in Jezus, uw Zoon,
die zonder vertoon van macht uw waarheid sprak
en mensen riep om in zijn naam bij elkaar stil te staan
en telkens opnieuw samen uw weg te zoeken.
Daarom God,
Gever van alle goede gaven,
bidden wij U voor hen die geroepen worden uw gemeente mee te
helpen bouwen:
dat zij uw toekomst hoog zullen houden,
nooit minderwaardig zullen denken over uw mensen en uw
schepping,
dat zij in hun hart zullen bewaren wat aan hen in vertrouwen wordt
medegedeeld
en dat zij openlijk zullen getuigen tegen alle machten,
die het leven van mensen schaadt en schendt.
Zo bidden wij, in de naam van uw Zoon, onze redder, Jezus Messias.
Amen
vragen
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Te midden van de gemeente van Christus, ben jij eenmaal in het
ambt bevestigd. Nu jij je ambtswerk voort wil zetten, vraag ik je de
belofte te vernieuwen:
Wil jij je als ouderling/ diaken opnieuw inzetten, zoals God je instaat
stelt, naar de gaven die je gegeven zijn, met inzet van je beste
kunnen, onder geheimhouding van al hetgeen je in het verborgene is
toevertrouwd, als een gehoorzame getuige van Gods barmhartigheid
en trouw?
Wat is daarop jouw antwoord?
vragen aan de gemeente
U allen die hier aanwezig zijn,
nu Sylvia Dijkstra en Truus Eising in het ambt herbevestigd zijn,
belooft u hen het vertrouwen te geven, zodat zij hun taak met
vreugde kunnen uitoefenen, gedragen door uw gebeden?
gemeente:
JA, DAT BELOVEN WIJ
zingen door de cantorij: NLB 952: 1, 2 en 3

GAVEN EN GEBEDEN
dankgebed en voorbeden acclamatie NLB 367b
stil gebed Onze Vader
slotlied: 425
wegzending en zegen (een keer Amen).
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