Hervormde Gemeente
Ameide – Tienhoven

Liturgie voor de eredienst waarin
Ambtsdragers worden (her)bevestigd
in het ambt
Ochtenddienst 9 januari 2022, aanvang 9.30 uur
Voorganger: Ds. J. C. van Trigt
Orgel: Yvonne het Lam

In deze eredienst nemen we afscheid van:
Nico Bikker
Goof van den Heuvel
Erwin Kooij
Klaas Weeda
Arie Westerhout
Jaco van der Zijden

In deze eredienst zullen worden (her) bevestigd:
In het ambt van ouderling:
Frens Harteveld
Jan Lakerveld
Wout Molenaar
Gerrit Sonneveld
Harvey Stoelinga
Peter van Vuren
In het ambt van jeugdouderling:
Jaco Heijkoop
In het ambt van evangelisatie-ouderling:
Gerco van Middelkoop
In het ambt van ouderling-kerkrentmeester:
Gert van Kooten
René Muilwijk
In het ambt van diaken:
Marcel van Huizen
Teo Mesker
In het ambt van jeugddiaken:
Dirk Bos,
Eelke Toonstra
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Inleidend orgelspel
Ouderling van dienst met de afkondigingen
Zingen: OTH Lied 170: 1 en 2
God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.
God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 33: 1 en 7
Zingt vrolijk, heft de stem naar boven,
Rechtvaardigen, verheft den HEER.
Het past oprechten, God te loven;
Zingt Zijnen groten naam ter eer.
Prijst Hem in uw psalmen,
Met de schoonste galmen;
Roept Zijn weldaan uit;
Laat de keel zich paren
Met den klank der snaren;
Looft Hem met de luit.
De grote Schepper aller dingen
Ziet, uit het ongenaakbaar licht,
Het gans gedrag der stervelingen;
Niets is bedekt voor Zijn gezicht.
Uit Zijn vaste woning,
Waar Hij heerst als Koning,
Waar Zijn lof, Zijn eer,
Klinkt door al de bogen,
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Zien Zijn Godd'lijk' ogen
Op al 't mensdom neer.

Zingen: Gezang 1: 1 (Tien Geboden)
Mijn ziel, herdenk met heilig beven,
Hoe God, met majesteit bekleed,
Zijn wet op Horeb heeft gegeven,
Waar Hij deez' woorden horen deed:

We luisteren naar de Wet van de Heere

Zingen: Gezang 1:9 (Tien Geboden)
Och, of wij Uw geboôn volbrachten!
Genâ, o hoogste Majesteit!
Gun door 't geloof in Christus krachten,
Om die te doen uit dankbaarheid.

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Bijbellezing: 2 Korinthe 4: 1-15
1. Daarom, aangezien wij deze bediening hebben naar de
barmhartigheid die ons bewezen is, verliezen wij de moed niet.
2. Integendeel, wij hebben de schandelijke, verborgen praktijken
verworpen; wij wandelen niet in bedrog en vervalsen ook niet het
Woord van God, maar door het openbaar maken van de waarheid
bevelen wij onszelf aan bij elk menselijk geweten, in de
tegenwoordigheid van God.
3. Maar in het geval dat ons Evangelie nog bedekt is, dan is het
bedekt in hen die verloren gaan.
4. Van hen, de ongelovigen, geldt dat de god van deze eeuw hun
gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het Evangelie van
de heerlijkheid van Christus, Die het beeld van God is, hen niet zou
bestralen.
5. Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Heere, en
onszelf als uw dienstknechten om Jezus' wil.
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6. Want God, Die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou
schijnen, is ook Degene Die in onze harten geschenen heeft tot
verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het
aangezicht van Jezus Christus.
7. Maar wij hebben deze schat in aarden kruiken, opdat de
allesovertreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons.
8. Wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht; wij
zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld;
9. wij worden vervolgd, maar niet verlaten; neergeworpen, maar niet
te gronde gericht.
10. Wij dragen altijd het sterven van de Heere Jezus in het lichaam
mee, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt.
11. Want wij die leven, worden voortdurend aan de dood
overgegeven om Jezus' wil, opdat ook het leven van Jezus openbaar
wordt in ons sterfelijk vlees.
12. Zo is dan de dood werkzaam in ons, maar het leven in u.
13. Maar omdat wij dezelfde Geest van het geloof hebben,
overeenkomstig wat geschreven staat: Ik heb geloofd, daarom heb ik
gesproken, geloven ook wij, en daarom spreken wij ook.
14. Wij weten immers dat Hij Die de Heere Jezus opgewekt heeft, ook
ons door Jezus zal opwekken en samen met u voor Zich zal stellen.
15. Want dit alles gebeurt ter wille van u, opdat de genade, die meer
en meer is toegenomen, door de dankzegging van velen overvloedig
wordt tot verheerlijking van God.

Tekstlezing: 2 Korinthe 4: 7

Collecten, via de button op de website of bij de uitgang
1e collecte: voor de zustergemeente in Copaceni
2e collecte: voor het onderhoud en verduurzaming van de
gebouwen
3e collecte: voor pastoraat, vorming & toerusting

Zingen: Psalm 119: 17 en 53
Leer mij, o HEER, den weg, door U bepaald;
Dan zal ik dien ten einde toe bewaren;
Geef mij verstand, met Godd'lijk licht bestraald;
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Dan zal mijn oog op Uwe wetten staren;
Dan houd ik die, hoe licht mijn ziel ook dwaalt;
Dan zal zich 't hart met mijne daden paren.
Uw woord is mij een lamp voor mijnen voet,
Mijn pad ten licht, om 't donker op te klaren.
Ik zwoer, en zal dit met een blij gemoed
Bevestigen, in al mijn levensjaren,
Dat ik Uw wet, die heilig is en goed,
Door Uw genâ bestendig zal bewaren.

Kindermoment, vanaf de kansel

Zingen: OTH Lied 434
Jezus, open mijn oren
Leer mij Uw stem te verstaan
leer mij uw woorden te horen
Te weten waar ik moet gaan
Om Uw licht te verspreiden
Uw naam te belijden
Leer mij uw stem te verstaan
Jezus, open mijn ogen
Leer mij de mensen te zien
Zoals U ze ziet uit de hoge
U bent de Heer die ik dien
Om Uw liefde te geven
Aan wie met mij leven
Leer mij de mensen te zien
Jezus, ik open mijn handen
Leer mij een zegen te zijn
Maak mij een hulp voor de anderen
Die leven met honger en pijn
Om aan wie U niet kennen
Genezing te brengen
Leer mij een zegen te zijn
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Verkondiging
Zingen: Psalm 32: 4
Gij zijt mij, HEER, ter schuilplaats in gevaren;
Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren;
G' Omringt me, daar Gij mij in ruimte stelt,
Met blij gezang, dat mijn verlossing meldt.
Mijn leer zal u, o mens, naar't recht doen hand'len,
En wijzen u den weg dien gij zult wand'len;
Ik zal u trouw verzellen met mijn raad,
Terwijl mijn oog op u gevestigd staat.

We nemen afscheid van de broeders die de kerkenraad verlaten
We lezen het formulier tot bevestiging van ambtsdragers
Bevestigingsvragen
(Her) bevestiging van ambtsdragers
(nieuwe ambtsdragers onder handoplegging)
Zingen: Psalm 134: 3 (staande indien mogelijk)
Dat 's HEEREN zegen op u daal';
Zijn gunst uit Sion u bestraal';
Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer;
Looft, looft dan aller heren HEER.
Zingen: OTH Lied 297: 1 en 2
Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan,
schouder aan schouder in uw wijngaard te staan;
samen te dienen, te zien wie U bent,
want uw woord maakt uw wegen bekend.
Refrein:
Samen op weg gaan, dat is ons gebed,
als een volk, dat juist daarvoor
door U apart is gezet.
Vol van uw liefde, genade en kracht,
als een lamp die nog schijnt in de nacht.
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Samen te strijden in woord en in werk.
Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk,
delen in vreugde, in zorgen, in pijn,
als uw kerk, die waarachtig wil zijn.
Refrein
Persoonlijk woord
Dankgebed en voorbede
Zingen: OTH Lied 255: 1, 3 en 4
Ere zij aan God, de Vader,
Ere zij aan God, de Zoon,
Eer de heil'ge Geest, de Trooster,
De Drie-een'ge in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
De Drie-een'ge in zijn troon.
Ere zij de Heer der eng'len,
Ere zij de Heer der kerk,
Ere aan de Heer der volken;
Aard' en hemel looft uw werk!
Halleluja, halleluja,
Looft de Koning, heel zijn kerk.
Halleluja, lof, aanbidding
Brengen eng'len U ter eer
Heerlijkheid en kracht en machten
Legt uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,
Lof zij U, der heren Heer!

Zegen
Orgelspel
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