
Liturgie Bevestigingsdienst J.P. Rozema

Welkom namens de kerkenraad

Gezang 319 vers 1, 2, 3 en 4
1 Looft God, die zegent al wat leeft,

der heem'len Heer is Hij,
die tussen ons zijn woning heeft.
Die ver is, is nabij.

2 Looft God, Hij stuurt het schip der kerk,
dat naar de morgen vaart.
Hij is de hartslag van ons werk,
Hij houdt het welbewaard.

3 Looft God, zijn vinger wijst ons aan,
een toren in de tijd,
dat het ten hemel toe moet gaan,
en gaat in eeuwigheid.

4 Looft God, want Hij spreekt onze taal,
Hij troont op onze lof.
In woord en doop en avondmaal
houdt Hij bij ons zijn hof.

Stil gebed

Afhankelijkheid en groet

Psalm 111 vers 1 en 5 NB
1. Van ganser harte loof ik Hem
in 't midden van Jeruzalem,
den Heer in 't midden der getrouwen.
Groot zijn de daden van den Heer,
Hij doet wie lust heeft aan zijn leer
de schoonheid van zijn heil aanschouwen.

5. Zijn volk heeft Hij voorgoed bevrijd
en zijn verbond staat voor altijd,
een licht hoog op de berg ontstoken.
Heilig en zeer te duchten is
zijn naam in de geschiedenis.
Nooit wordt wat Hij belooft verbroken.

Gebed

Handelingen 6 vers 1 t/m 7 (HSV)
De verkiezing van zeven diakenen
1 In die dagen, toen het aantal discipelen
steeds toenam, ontstond er gemor van de
Griekssprekenden tegen de Hebreeën, omdat
hun weduwen bij het dagelijkse dienstbetoon
over het hoofd gezien werden.
2 En de twaalf riepen de menigte van de
discipelen bij zich en zeiden: Het is niet
behoorlijk dat wij nalaten het Woord van God
te verkondigen om de tafels te dienen.
3 Zie daarom uit, broeders, naar zeven mannen
uit uw midden, van wie men een goed
getuigenis geeft, vol van de Heilige Geest en
van wijsheid, die wij voor deze noodzakelijke
taak zullen aanstellen. 4 Wij echter zullen

volharden in het gebed en in de bediening van
het Woord. 5 En dit woord behaagde heel de
menigte; en zij kozen Stefanus, een man vol
van geloof en van de Heilige Geest, Filippus,
Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas en
Nicolaüs, een proseliet uit Antiochië. 6 Zij
leidden hen vóór de apostelen, en die legden
hun, nadat zij gebeden hadden, de handen op.
7 En het Woord van God verbreidde zich en
het aantal discipelen in Jeruzalem nam sterk
toe; en een grote menigte priesters werd aan
het geloof gehoorzaam.

Psalm 86 vers 3 en 4a6b OB
3. HEER, door goedheid aangedreven,
Zijt Gij mild in 't schuldvergeven.
Wie U aanroept in den nood,
Vindt Uw gunst oneindig groot.
HEER, neem mijn gebed ter oren;
Wil naar mijne smeking horen;
Merk, naar Uw goedgunstigheên,
Op de stem van mijn gebeên.

4a6b. 'k Ben gewoon, in bange dagen,
Mijn benauwdheid U te klagen;
Gij toch, Die d' ellenden ziet,
Hoort mij, en verstoot mij niet.
HEER, mijn God, ik zal U loven,
Heffen 't ganse hart naar boven;
'k Zal Uw naam en majesteit
Eren tot in eeuwigheid.

Verkondiging: ‘’Om u te dienen…’’



Gezang 326 vers 1, 2 en 5
1 Een rijke schat van wijsheid

schonk God ons in zijn woord.
Hebt moed, gij die op reis zijt,
want daarmee kunt gij voort.
Gods woord is ons een licht,
en elk die in vertrouwen
daarnaar zijn leven richt,
die zal erin aanschouwen
des Heren aangezicht.

2 God opent hart en oren,
opdat wij in geloof
zijn roepstem zouden horen,
voor and're stemmen doof.
Gods woord gordt mensen aan,
om zonder te versagen
het smalle pad te gaan
en stil het kruis te dragen
achter hun Heiland aan.

5 O Gij die wilt ontmoeten
wie vragen naar uw wil,
zie hoe wij aan uw voeten
zitten en luist'ren stil.
Geef dat tot U, o Heer,
't woord van uw welbehagen
niet ledig wederkeer',
maar dat het vrucht mag dragen,
uw grote naam ter eer.

Bijbels onderwijs over het ambt v. predikant

Gezang 100 vers 2, 4, 5, 10, 12, 13, 16
2 Behoudt het woord, de gaven,

met wakk're zin;
volhardt uw taak te dragen
en leeft daarin!

4 Het woord, van God gegeven,
brengt ommekeer,
het voedt ons in het leven,
is vol verweer.

5 Houdt hoog zijn naam en wetten,
strijdt onbevlekt.
Niets kan het heil beletten,
dat Hij verwekt.

10 De schepping wordt geheiligd
door het gebed,
en wat het woord beveiligt,
blijft onbesmet.

12 Wie zich in dienst verlooch'nen
door oefening
zullen door Hem vermogen
dit goede ding.

13 Straks is de strijd beëindigd,
de loop volbracht,
de Rechter reikt de zijnen
de krans die wacht.

16 De koning nu der eeuwen,
eeuwig de Heer,
heerlijk, onzienlijk, enig,
zij kracht en eer!

Ambtsgelofte
Gezang 341 vers 2
Nu hij U heeft gegeven
zijn woord op deze dag,
geef dat met heel zijn leven
hij daarvoor instaan mag,
dat hij het in zijn daden
waarmaakt aan iedereen.
maak zichtbaar uw genade
door hem en om hem heen.

Bevestiging en handoplegging

Psalm 134 1, 2 en 3 NB
1. Gij dienaars aan den Heer gewijd,
zegent zijn naam te allen tijd.
Gij die des daags zijn gunst verwacht,
zegent zijn naam ook in de nacht.

2. Die in het huis des Heeren zijt,
zegent zijn naam en majesteit,
zingt tot zijn eer met luider stem
en heft uw handen op naar Hem.

3. Uit Sion, aan den Heer gewijd,
zegene u zijn heiligheid.
Hij die hemel en aarde schiep,
Hij is 't die u bij name riep.



Woord voor de gemeente

Gebed

ELB 262 Uw woord is een lamp voor mijn voet
Uw Woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.
Uw Woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.

Uw Woord is een lamp,
uw Woord is een licht.
Uw Woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad

Geloofsbelijdenis

Gezang 21 vers 3 (staande)
Welgelukzalig is ieder te noemen,
die Jakobs God als helper heeft!
Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen,
die dag aan dag met Christus leeft?
Wie met de Heer te rade gaat,
die staat Hij bij met raad en daad.
Halleluja! Halleluja!

1 Petrus 1 vers 17 t/m 21 (HSV)
17 En als u Hem als Vader aanroept Die zonder
aanzien des persoons naar ieders werk
oordeelt, wandel dan in de vreze des Heeren,
gedurende de tijd van uw vreemdelingschap,

18 in de wetenschap dat u niet met
vergankelijke dingen, zilver of goud,
vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel,
die u door de vaderen overgeleverd is, 19 maar
met het kostbaar bloed van Christus, als van
een smetteloos en onbevlekt Lam. 20 Hij is wel
van tevoren gekend, vóór de grondlegging van
de wereld, maar in de laatste tijden
geopenbaard omwille van u. 21 Door Hem
gelooft u in God, Die Hem opgewekt heeft uit
de doden en Hem heerlijkheid gegeven heeft,
zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn.

Psalm 118 vers 1 en 10 NB
1. Laat ieder 's Heeren goedheid prijzen,
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Laat, Israël, uw lofzang rijzen:
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Dit zij het lied der priesterkoren:
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Gij, die den Heer vreest, laat het horen:
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

10. De Heer is God, zijn gunst verheugde
ons oog en hart met vrolijk licht.
Nu worde 't offer onzer vreugde
op zijn altaren aangericht.
Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen,
o God, U roemen wijd en zijd.
Laat aller lof ten hemel rijzen:
Gods liefde duurt in eeuwigheid.

Verkondiging: ‘’… met volharding en
vastberadenheid’’

Psalm 147 vers 1 en 6 OB
1. Laat 's HEEREN lof ten hemel rijzen;
Hoe goed is 't, onzen God te prijzen!
't Betaamt ons, psalmen aan te heffen,
Die lieflijk zijn, en harten treffen.
De HEER wil ons in gunst aanschouwen;
Hij wil Jeruzalem herbouwen;
Vergâren en in vreê doen leven,
Hen, die uit Isrel zijn verdreven.

6. De HEER betoont Zijn welbehagen
Aan hen, die need'rig naar Hem vragen,
Hem vrezen, Zijne hulp verbeiden,
En door Zijn hand zich laten leiden;
Die, hoe het ook moog' tegenlopen,
Gestadig op Zijn goedheid hopen.
O Salem, roem den HEER der heren;
Wil Uwen God, o Sion, eren!

Dankgebed

Collecte



Opwekking 123 Groot is uw trouw, o Heer
Groot is uw trouw, o Heer,
mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
die Gij steeds waart,
dat bewijst Gij ook nu.

Refrein:
Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag,
blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Refrein

Zegen

Toespraakjes

Gezang 44 vers 1, 2 en 3 LvdK
1 Dankt, dankt nu allen God

met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.

2 Die eeuwig rijke God
moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
en milde vrede geven.
Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,
is hier en overal
een helper die bevrijdt.

3 Lof, eer en prijs zij God
die troont in 't licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.


