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Inleidend orgelspel
Welkom
Samenzang: Psalm 100: 1, 2 en 4 (OB)
1. Juich, aarde, juicht alom den HEER;
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer;
Komt, nadert voor Zijn aangezicht;
Zingt Hem een vrolijk lofgedicht.

4. Want goedertieren is de HEER;
Zijn goedheid eindigt nimmermeer;
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht
Tot in het laatste nageslacht.

2. De HEER is God; erkent, dat Hij
Ons heeft gemaakt (en geenszins wij)
Tot schapen, die Hij voedt en weidt;
Een volk, tot Zijnen dienst bereid.
Stil gebed
Votum en groet
Aanvangstekst: Titus 1:5
Om die reden heb ik u op Kreta achtergelaten, opdat u verder in orde zou brengen wat nog
ontbrak, en van stad tot stad ouderlingen zou aanstellen, zoals ik u opgedragen heb.
Samenzang: Weerklank 420 : 1, 2, 3 en 4 “Ach blijf met Uw genade”
1. Ach, blijf met uw genade,
3. Vervul dan met uw zegen
4. Neem Gij ons in uw hoede,
Heer Jezus, ons nabij,
onze armoe, rijke Heer,
onoverwonnen held;
opdat ons nimmer schade
en zend op onze wegen
beteugel satans woede
des bozen heerschappij!
uw kracht en goedheid neer!
en ’s werelds boos geweld!
2. Licht Gij ons met uw stralen,
o, Licht der wereld, voor,
opdat wij niet verdwalen
of struik’len op ons spoor!
Geloofsbelijdenis: Nicea
Samenzang: Psalm 48:6 (OB)
6. Want deze God is onze God;
Hij is ons deel, ons zalig lot,
Door tijd noch eeuwigheid te scheiden:
Ter dood toe zal Hij ons geleiden.
Gebed
Schriftlezing:

OT
NT

Numeri 11:16-17
1 Petrus 5:1-11

Samenzang: Weerklank 237: 1 en 3 “God is getrouw, zijn plannen falen niet”
1. God is getrouw, zijn plannen falen niet,
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen,
die 't heden kent, de toekomst overziet,
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen
en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant,
volvoert zijn hand.

3. De Heil'ge Geest, die haar de toekomst spelt,
doet aan Gods Kerk zijn heilgeheimen weten,
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt,
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten,
Hij trekt met heel zijn Kerk van land tot land,
als Gods gezant.

VERKONDIGING: In dienst genomen
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Samenzang: Weerklank 267 : 1 en 5 “Neem mijn leven, laat het, Heer”
1. Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

5. Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot uwe troon,
dat uw heil’ge Geest er woon'.

Afscheid
Omdat zij drie ambtstermijnen vervuld hebben nemen we als kerkenraad afscheid van:
•
Teunis Jan Feenstra (schippersouderling)
•
Jan Ruitenbeek (ouderling-kerkrentmeester; voorzitter van de kerkenraad)
Samenzang: Psalm 90:8 (NB, LvK)
8. Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven
en laat uw glans hun kinderen omgeven.
Zie op ons neer met vriendelijke ogen.
O God, bescherm ons in ons onvermogen.
Bevestig wat de hand heeft opgevat,
het werk van onze hand, bevestig dat.
Herbevestiging en bevestiging
Herbevestigd worden de broeders:
•
Cornelis Nicolaas Van Dis (diaken)
•
Hendrik Hoegee (ouderling-kerkrentmeester)
•
Gerardus Koekman (ouderling-kerkrentmeester)
•
Aart Cornelis Jan Molenaar (jeugdouderling)
•
Christoffel Joseph van Oostrum (diaken)
•
Bob Wijnholt (diaken)
Bevestigd worden de broeders:
•
Martinus Johannes Monrooij (ouderling-kerkrentmeester)
•
Teunis Schiltkamp (evangelisatie-ouderling)
•
Maarten Vliek (ouderling)
Samenzang: Gezang 456: 1, 2 en 3 (LvK); Zegen ons Algoede
1. Zegen ons Algoede,
2. Stort, op onze bede,
3. Amen, amen, amen!
neem ons in uw hoede
in ons hart uw vrede,
Dat wij niet beschamen
en verhef uw aangezicht
en vervul ons met de kracht
Jezus Christus onze Heer,
over ons en geef ons licht.
van uw Geest bij dag en nacht.
amen, God, uw naam ter eer!
Kort woord door de scriba, ouderling Jeroen Lensen
Gebed
Samenzang: Psalm 108 : 1 en 2 (OB)
1. Mijn hart, o Hemelmajesteit,
Is tot Uw dienst en lof bereid.
'k Zal zingen voor den Opperheer;
'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer.
Gij, zachte harp, gij schelle luit,
Waakt op; dat niets uw klanken stuit';
'k Zal in den dageraad ontwaken,
En met gezang mijn God genaken.

2. Ik zal, o HEER, Uw wonderdaân,
Uw roem den volken doen verstaan;
Want Uwe goedertierenheid
Is tot de heem'len uitgebreid;
Uw waarheid heeft noch paal noch perk,
Maar streeft tot aan het hoogste zwerk.
Verhef U boven 's hemels kringen,
En leer al d' aard' Uw grootheid zingen.

Zegen
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