Liturgie Johanneskerk Leersum

Zondag 13 januari 2019

Bevestiging ambtsdragers

!

Voorganger:
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Lector:

ds. Evelyn Noltus
Ton Blom
Hilje Logtenberg

Binnenkomst ambtsdragers
Welkom en afkondigingen
Moment van stilte
Drempelgebed bij de Paaskaars
Begroeting
Vg. De Heer zij met u!
Zijn geest in ons midden!

Openingslied: psalm 100

Juich, Gode toe, bazuin en zing

Gebed om ontferming
Loflied: lied 516

Van ‘t vroeglicht van de dageraad
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Gebed van de zondag,
afgesloten met lied 333

Kom, Geest van God

Met de kinderen
Wij zingen: lied 285: 1

Het licht is ons voorgegaan

Lezing OT: Jesaja 62: 1-5
Zingen: lied 96: 1, 7

Zing voor de Heer op nieuwe wijze

Lezing NT: Johannes 2: 1-11
Zingen: lied 117 d, 3x

Laudate omnes gentes

Uitleg en verkondiging
Orgelspel
De kinderen komen terug van de nevendienst
Afscheid en bevestiging van ambtsdragers
Woorden van dank aan Joke Stahlie, Hans Breunese, Wim Hartemink
Zingen: lied 421

Vrede voor jou

Hierna gaan zij weer temidden van de gemeente zitten.
Bevestiging van:
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Arend Altena als predikant met als bijzondere opdracht: het
voorzitterschap van de kerkenraad,
Henry Doornenbal als ouderling-kerkrentmeester (voorzitter),
Geja Smit en Hanny van Schaik als ouderling in het pastoraat.
Inleiding
Vraag:
Beloof je je taak naar eer en geweten te vervullen, met liefde voor de
gemeente en voor alle mensen die de Heer op jullie weg brengt?
Beloof je geheim te houden wat je in vertrouwen wordt verteld?
Wil je mee leiding geven in een dienende stijl?
En in dit alles, wil je blijven vertrouwen op God die zelf zijn
gemeente draagt?
Wat is daarop jouw antwoord?
Antwoord: Ja, dat beloof ik
Zingen: lied 426

God zal je hoeden

Gebed
Handoplegging en zegenbede
Moge Gods liefde je omgeven,
zijn trouw je dragen en
zijn vrede je hart vervullen.
Wees zo gezegend,
Om tot zegen te zijn.
Gemeente gaat staan
Aanvaarding en verwelkoming:
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Vg. Gemeente van Jezus Christus,
Dit zijn de nieuwe leden van de kerkenraad.
Belooft u hen te aanvaarden, te omringen met uw medeleven, te
dragen in uw gebeden, en met hen en alle ambtsdragers mee te werken
in de dienst aan onze Heer?
Wat is daarop uw antwoord?
GEM..:

JA, VAN HARTE

vg. Wees dan bereid om in woord en daad gemeente van Christus te
zijn, in vertrouwen met elkaar te bouwen aan de toekomst van de
Heer, vol verwachting vooruitgrijpend op de voltooiing van
Gods Rijk op aarde.
Zingen: lied 416: 1

Ga met God en hij zal met je zijn

Gemeente gaat zitten
De nieuwe kerkenraadsleden nemen plaats in de ouderlingenbank.
Voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Acclamatie: lied 368 c
Doe lichten over ons
Inzameling van gaven
Slotlied:

Ongestraft mag liefde bloeien
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Op de wijs van lied 791

1 en 2 allen, 3 links, 4 rechts, 5 links, 6 rechts, 7 en 8 allen.
1.

Ongestraft mag liefde bloeien,
vrijuit zoeken naar de zon.
Liefdes loop verdraagt geen boeien:
laat haar stromen als een bron!

2.

Laat de liefde maar gebeuren
als een wonder van het licht,
als een regenboog vol kleuren
door de hemel zelf gesticht.

3.

Niemand houdt de liefde tegen
waar zij langs de straten gaat.
Wie met liefde is gezegend,
koestert wie om liefde gaat.

4.

God verhoede dat er iemand
in de liefde wordt gekrenkt.
Ware liefde oordeelt niemand,
maar aanvaardt haar als geschenk.

5.

Liefde vraagt ons om ontferming
tegen wie haar vlammen dooft.
Wie haar rechten wil beschermen
vindt in liefde zelf geloof.

6.

Wie voor liefde is geschapen
vreest ook niet bij tegenwind.
Liefde is het hemels wapen
dat de angsten overwint.
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7.

Leg de liefde niet aan banden,
gun haar gang de vrije loop.
Geef haar bloemen nooit uit handen,
want haar vrucht is onze hoop!

8.

Ongestraft mag liefde bloeien,
vrijuit zoeken naar de zon.
liefdes loop verdraagt geen boeien,
laat haar stromen als een bron!
Sytze de Vries
In 2011 geschreven voor het boekje ‘Coming out churches’
en de ondertekening van het anti-geweld-tegen-homo’s
manifest van de gez. kerken, in de Domkerk

Zegen
Amen

7

Na afloop van de dienst kunt u de vertrekkende en nieuwe
ambtsdragers groeten, voor in de kerk.
U kunt ook eerst een kop koffie halen en daarna aansluiten in de rij.
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