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Orgelspel

Welkom en mededelingen door Adrie Zevenbergen

Zingen 'Zoekend naar Licht' NLB 1005

Zoekend naar licht hier in het duister,  
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen
zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord.
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Met zoveel gaven aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is.
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Votum en Groet

Klein Gloria: Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in de beginne, nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. 
Amen.

Kinderlied 'Wij zullen opstaan' ELB 475

Wij zullen opstaan 
en met Hem meegaan,
straks als Jezus terugkomt.
Wij zullen opstaan 
en met Hem meegaan
als Jezus komt.

Blijf niet treuren zit niet bij de pakken neer.
Sikkeneuren helpt je toch niet meer.
't Zal gebeuren, dan komt de Heer, de Heer.

Kids gaan naar de Blitz

Gebed om ontferming en om de Heilige Geest



Schriftlezing Matteus 6 vers 5-13 

En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de
huichelaars die graag in de synagoge en op elke
straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet.
Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. 

Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug,
sluit de deur en bid tot je Vader, die in het
verborgene is. 
En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je
ervoor belonen.

Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos
voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze
door hun overvloed aan woorden verhoord zullen
worden. 
Doe hen niet na! 
Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben,
nog vóór jullie het hem vragen. 

Bid daarom als volgt:

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.

Lukas 11 vers 1-4

Het gebed

Eens was Jezus aan het bidden, en toen Hij zijn
gebed beëindigd had, zei een van zijn leerlingen
tegen Hem: 'Heer, leer ons bidden, zoals ook
Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft.'

Hij zei tegen hen: 'Wanneer jullie bidden, zeg dan:
"Vader, laat uw naam geheiligd worden
en laat uw koninkrijk komen.
Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze zonden,
want ook wijzelf vergeven iedereen
die ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving."'

Uitleg schikking

Zingen 'Laat komen, Heer, uw rijk' NLB 756

Laat komen, Heer, uw rijk,
uw koninklijke dag,
toon ons uw majesteit,
Messias, uw gezag!

Waar blijft het overlang
beloofde land van God,
waar liefde en lofgezang
verdrijven leed en dood?

Zal ooit een dag bestaan
dat oorlog, haat en nijd
voorgoed zijn weggedaan,
in deze wereldtijd?



Wij bidden, Heer, sta op
en kom in heerlijkheid!
Op U staat onze hoop
die onze herder zijt!

Verkondiging 'Aan U is de toekomst'

Zingen: 'Een toekomst vol van hoop'  (Sela) 

In de nacht van strijd en zorgen 
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen, 
om een toekomst vol van hoop. 

Ook al zijn er duizend vragen,    
al begrijpen wij U niet,             
U blijft ons met liefde dragen, 
U die alles overziet.  

U geeft een toekomst vol van hoop; 
dat heeft U aan ons beloofd.                       
Niemand anders, U alleen, 
leidt ons door dit leven heen.

 
U heeft ons geluk voor ogen. 
Jezus heeft het ons gebracht. 
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.  

                
U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.

Kids komen uit Blitz en oppas

BEVESTIGING VAN AMBTSDRAGERS 

Inleiding op de bevestiging

Broeders en zusters in Christus, de apostel Paulus schrijft: 
"Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest; er zijn
verschillende dienende taken, maar er is één Heer; er zijn
verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar er is één God,
die ze allemaal en bij iedereen teweeg brengt." (I Cor. 12 vers 1-6)  

En de apostel Petrus zegt:
"Laat ieder van u de gave die hij of zij van God gekregen
heeft,gebruiken om daarmee anderen te helpen." (I Petrus 4 vers 10)

Zo worden in de gemeente van Jezus Christus mensen geroepen
tot het ambt om samen met de predikanten deze dienende taken te
stimuleren en daarmee behulpzaam te zijn onder meer in het
pastoraat, in het diaconaat, en in het  jeugdwerk, en de
kerkrentmeesterlijke zorg. Dit alles tot zegen van de gemeente en
tot eer van die ene en grote Naam van onze Heer.

Daarnaast is er sinds de reformatie altijd sprake geweest van het
ambt van álle gelovigen. In de gemeente van Christus bestaan geen
beroepsgelovigen en ook ambtsdragers worden uit de gemeente
geroepen. Al het werk in de gemeente wordt gedragen door dát
ambt, die roeping van ieder christen om mee te werken aan de
opbouw van de gemeente van onze Heer.

Wij willen nu eerst voor de aantredende ambtsdragers 
Gods zegen vragen.

"Heer onze God, U loven wij 
omdat uw Zoon niet is gekomen 
om gediend te worden, maar om te dienen.
U loven wij, omdat Gij mensen ten leven roept 
om de aarde bewoonbaar te maken 
en mens te zijn ten dienste van anderen. 



U loven wij, omdat Gij uw Geest wilt schenken 
en uw vuur doet neerdalen, 
opdat wij met brandende harten 
dienaren zouden zijn 
in navolging van uw Zoon Jezus Christus.

Daarom, Heer onze God, 
Gever van alle goede gaven, 
bidden wij U voor deze leden van de gemeente 
die geroepen zijn om in dienstbaarheid en zorg 
in meeleven en voorbede uw gemeente te bouwen;
dat zij hoog zullen opgeven van uw toekomst, 
dat zij nooit gering zullen denken van uw kinderen
dat zij in hun hart bewaren 
wat hen in het verborgene wordt toevertrouwd 
en openlijk getuigenis zullen afleggen van uw heil. 

Zo bidden wij U, om wille van uw Zoon 
aan wie de macht is en de glorie 
nu en in eeuwigheid, Amen.

We luisteren naar 

'Gods zegen voor jou' (Sela)

Gods liefde draagt jou, 
zijn hand beschermt jou
waar je ook bent of zal gaan.
Ontvang Gods zegen, over je leven:
Vrede voor jou in zijn naam!

Gods zegen voor jou 
in de naam van Jezus:
zijn vrede rust op jou.
De Heilige Geest in de naam van Jezus,
vervult, beschermt en zegent jou.

Ga met Gods vrede, 
deel in zijn zegen.
Leef uit zijn volheid en kracht.
Durf te geloven, blijf op hem hopen:
leef je geloof elke dag!

Wij gaan over tot de bevestiging van de ambtsdragers

Kirsten Hiralal 

Stefan ter Meer

Vragen aan de ambtsdragers

Nu u gereed staat om uw ambt als jeugdouderling, en
ouderling-kerkrentmeester te aanvaarden, moge het aan allen die
hier bijeen zijn, blijken dat u bereid bent uw taak op u te nemen. 

Ik wil u daarom vragen voor God en zijn gemeente oprecht
antwoord te geven op de volgende vragen:

Bent u er ten volle van overtuigd 
dat God zelf u door zijn gemeente 
tot deze dienst heeft geroepen?

Aanvaardt u de Schrift, 
bij het licht waarvan wij leven, 
als de enige regel van het geloof, 
zodat u ook verwerpt 
en daadwerkelijk wilt tegenstaan 
al wat daarmee strijdig is?

Belooft u uw ambt trouw te bedienen 
met liefde voor de gemeente 
én voor alle mensen, 
die de Heer op uw weg brengt?



Belooft u ook voorgoed geheim te houden 
wat vertrouwelijk te uwer kennis is gekomen 
en bent u bereid u bij dit alles 
te onderwerpen aan de tucht van het geloof 
en het opzicht der kerk?

Wat is hierop uw antwoord?

Bevestiging God, onze hemelse Vader, 
die u geroepen heeft tot deze dienende taak 
en in wiens Naam wij u thans bevestigen, 
Hij verlichte u door zijn Geest 
en sterke u door zijn hand. 
Hij zegene u zo in uw dienst, 
dat u in zijn gemeente vruchtbaar 
en met zegen werkzaam mag zijn. 
Amen.

Vraag aan de gemeente, 

Ik wil u verzoeken op te staan en uw verbondenheid met deze
nieuwe ambtsdragers te tonen door te antwoorden op de volgende
vraag.

Gemeente van Christus te Zuidland, 
nu Kirsten tot jeugd-ouderling, 
en Stefan tot ouderling-kerkrentmeester 
zijn bevestigd,  
belooft u hen te aanvaarden, 
hen te omringen met uw medeleven, 
hen te dragen in uw gebeden 
en met hen mee te werken 
in de dienst aan onze Heer?

Broeders en zusters, 
wat is daarop uw antwoord?

Laten we de nieuwe ambtsdragers toezingen: 

'Zegen hen' NLB 415

Zegen hen, Algoede,
neem hen in uw hoede
en verhef uw aangezicht
over hen en geef hen licht.

Dankgebeden en voorbeden met aansluitend het gebed

'Onze Vader verborgen' (Huub Oosterhuis)

Collecten 1e collecte bestemd voor de Zending (Kerk in actie)
2e collecte bestemd voor de Kerk

Tijdens het inzamelingsmoment zingt de band

'God van licht' Opw. 807

In mijn twijfels, mijn verdriet,
in mijn falen ontbreekt U niet.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.

In mijn onrust neemt U mijn hand;
in mijn vragen houdt uw Woord stand.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.



refrein God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker.
Ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker
veilig naar de kust, waar U woont.
Waar U woont, waar U woont,
waar U woont.

Storm en golven vrees ik niet.
In de morgen zing ik mijn lied.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.

refrein

U schijnt feller, dan de sterren.
Heer, U leidt ons door de storm.

God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker.
Ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker
veilig naar de kust.

refrein

Waar U woont.

Slotlied 'Onze Vader in de hemel' NLB 1006

Onze Vader in de hemel,
U staat zorgzaam om ons heen.
Geef dat alle mensen weten:
zoals U is er maar één.

Doe ons telkens weer geloven
in een wereld zonder pijn,
in uw rijk dat eens zal komen
en dat soms te zien kan zijn.

Help ons samen goed te leven
en te doen wat U graag wilt.
Geef ons elke dag te eten
tot de honger is gestild.

En vergeef ons wat we fout doen,
net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander,
maar weer samen verder gaan.

Help ons om te zien wat goed is
en wat slecht is, boos of naar.
Geef dat wij het juiste kiezen,
dat we goed zijn voor elkaar.

Onze Vader, wij geloven,
dat U onze wereld leidt.
Met uw licht helpt U ons verder.
Hier en nu en straks. Altijd.
Amen. Amen.

Zegen

Uitlooplied 'Bouw Uw Koninkrijk' Opw. 769

Kom, vestig uw gezag, wees Koning in ons hart.
Herstel uw beeld in ons, onthul uw doel met ons.
Ontsteek de vlam van hoop opnieuw.
Een laaiend vuur in onze ziel.
Stort uw Geest uit, laat uw kracht weer zien.



Wij zijn uw kerk.
Heer, maak ons sterk ... in U

Wij dorsten naar uw rijk en uw gerechtigheid.
U schakelt ons nu in en geeft ons leven zin.
Gevangen harten worden vrij.
Verslagen mensen troosten wi.j
Zelfs de blinden zien uw heerschappij.

Wij zijn uw kerk
Hoor ons gebed ... en kom!

refrein Bouw uw koninkrijk.
Zet het kwaad te kijk.
Toon uw sterke hand.
Kom, herstel ons land.
Vul uw kerk met vuur.
Win dit volk terug.
Heer, dat bidden wij
tot uw koninkrijk ... verschijnt.

Uw ongetemde kracht verslaat de helse macht.
Uw ongekende pracht vernieuwt en sterkt ons hart.
Wij zijn voor zoveel meer gemaakt.
Leer ons te doen wat U ons vraagt.
Vol van Jezus' liefde en zijn kracht.

Wij zijn uw kerk.
Heer, doe uw werk ... door ons.

refrein (2x)


