2 mei 2021 – Morgendienst in de Grote Kerk Almelo
Vijfde zondag van Pasen - Cantate
waarin Alien Vos, Hans Schuttevaar en Harry Konijnenbelt in het ambt worden bevestigd,
en Ineke Munter en Wijnanda Smeenk herbevestigd
voorganger: Ds. M. Montagne
organist: Henk Kamphuis
lector: Gerry Konijnenbelt
zang: drie leden van de cantorij en Jurrien Witvoet
Orgelspel

Woord ter inleiding – kaarsen worden aangestoken

Bemoediging en drempelgebed: (gesproken)
v: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
Onze hulp is in de naam van de Heer,
a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
v: Gezegend Gij, die de morgen ontbood
en het licht hebt geroepen!
a: DAT WIJ LEVEN IN UW LICHT!
v: Die de weg van uw Zoon hebt bekroond met uw liefde:
a: DAT WIJ LEVEN IN UW LICHT!
v: Lijf ons in in zijn leven, maak ons e e n tot zijn lichaam:
a: DAT WIJ LEVEN IN UW LICHT!
v: Geef ons oog voor elkaar en zicht op uw rijk:
a: DAT WIJ LEVEN IN UW LICHT!
EN MET CHRISTUS OPSTAAN.
AMEN.

allen gaan staan

Antifoon: Liedboek 640d

Openingslied: Liedboek 98
Antifoon
allen gaan zitten
Kyrie en Gloria
v: …,
Laten wij de Heer om ontferming aanroepen en zijn Naam prijzen,
want zijn barmhartigheid is zonder einde:
Liedboek 270a

Groet en Gebed van de zondag
v. De Heer zij met u allen!
a. ZIJN VREDE IS MET U!
v. …….
deze vreugdevolle tijd en heel ons leven.
a. DOOR UW ZOON JEZUS CHRISTUS, ONZE HEER,
AMEN.

DE SCHRIFTEN
Lezing uit het Oude Testament: Deuteronomium 4, 32 - 40
l: …
Woord van de Eeuwige!
a: WIJ DANKEN GOD!

Liedboek 655 1,2,3,4 en 5

Lezing uit de brieven: I Johannes 3, 18 - 24

l: …
Woord van de Eeuwige!
a: WIJ DANKEN GOD!

Liedboek 790 1,2 en 3

Lezing van het evangelie
allen gaan staan
Hallelujazang; liedboek 270c
v: lezen Johannes 15, 1 - 8

Acclamatie: Liedboek 339a
allen gaan zitten
Uitleg en verkondiging

Liedboek 970 2,4 en 5

DE (HER-)BEVESTIGING
Inleiding
Hoewel alle leden van de gemeente tot het werk in de wijngaard van de Heer een opdracht ontvangen, worden sommigen geroepen tot het vervullen van een bijzonder ambt. Zo zijn we vanmorgen verheugd
dat Alien Vos het ambt van diaken op zich willen nemen, Hans Schuttevaar het ambt van ouderling, en
Harry Konijnenbelt het ambt van ouderling-kerkrentmeester.
En dat Ineke Munter en Wijnanda Smeenk bereid zijn herbevestigd te worden in het ambt van ouderling
kerkrentmeester.
Tevens nemen we afscheid – onder grote dank voor haar inzet! – van Anneke Veldhuis als ouderling.
Daarbij herinneren we je aan je belofte van geheimhouding van wat jou ooit in vertrouwen tot jouw
kennis kwam.
Geloofsbelijdenis
v: Ik vraag de te bevestigen gemeenteleden om hier naar voren te komen.

Ik verzoek ook u als gemeente om op te staan, om samen met hen, die tot het ambt bevestigd zullen
worden ons geloof te belijden door in u hart in te stemmen met het zingen van lied 344.
Liedboek 344 1,2 en 3
.
Inleiding op de bevestiging
Voorganger: Er is er een verscheidenheid aan gaven om te dienen in de gemeente vanuit de ene Geest.
Zo worden in de gemeente van Jezus Christus mensen geroepen tot het ambt van diaken, ouderling en
ouderling-kerkrentmeester om samen met de predikanten deze dienstbaarheid te bevorderen tot heil
van allen en tot eer van de ene en gezegende Naam.
Beantwoording van de vragen
Voorganger: Mag ik jullie vragen om antwoord te geven op de vragen, die ik je stellen zal.
De (nieuw) te bevestigen ambtsdragers komen naar voren en stellen zich bij de knielbank op
Vragen aan Alien, Hans en Harry bij de bevestiging
Voorganger: Jullie die nu voor het eerst geroepen worden tot het ambt in deze gemeente:
Geloof je dat je in je verkiezing door deze gemeente
door God zelf tot deze dienst bent geroepen?
Aanvaard je de heilige Schrift, bij het licht waarvan wij leven,
als enige regel van het geloof,
en wil je je verzetten tegen al wat daarmee strijdig is?
Beloof je je ambt waardig en trouw te bedienen
met liefde voor de gemeente
en voor alle mensen die de Heer op je weg brengt,
beloof je geheim te houden
wat vertrouwelijk tot jouw kennis komt,
en beloof je je taak te vervullen
overeenkomstig de orde van onze kerk?
Wat is daarop jouw antwoord, Alien? Hans? Harry?
JA
Vragen aan Ineke en Wijnanda die hun ambtswerk voortzetten als ouderling kerkrentmeester
Voorganger: Eenmaal ben je in het ambt in de gemeente bevestigd.

Daarbij heb je ja uitgesproken op de vragen
waarop de anderen net geantwoord heeft
Nu jullie je ambtswerk zullen voortzetten als ouderling-kerkrentmeester,
vraag ik je daarom:
Geloof je dat je in je verkiezing door deze gemeente
door God zelf tot deze dienst bent geroepen?
En beloof je je ambt waardig en trouw te bedienen,
met liefde voor de gemeente
en voor alle mensen die de Heer op je weg brengt?
Wat is daarop jouw antwoord, Ineke? Wijnanda?
JA

Bevestigingsgebed
Voorganger: Laten wij bidden tot de liefdevolle God
in gemeenschap met heel de Kerk
in hemel en op aarde
dat Hij zijn genade geeft aan hen
die Hij roept als diaken, ouderling en ouderling-kerkrentmeester.
Heer onze God,
wij zegenen U
dat Gij in uw goedheid een volk hebt gekozen
U ten eigendom,
een koninklijk priesterschap,
om uw grote daden te verkondigen.

Wij zegenen U
dat Gij in uw goedheid
uw Zoon Jezus Christus gezonden hebt
om de gestalte van een dienstknecht aan te nemen,

zichzelf te vernederen
en gehoorzaam te worden tot de dood aan het kruis.
Wij prijzen U
dat Gij hem verhoogd hebt
en hem de naam boven alle naam gegeven hebt. (Filippenzen 2:9)
Wij prijzen U
dat Hij, opgevaren ten hemel,
gaven gaf aan de mensen:
apostelen, profeten, evangelisten, (Efese 4:11)
opzieners en diakenen, (Filippenzen 1:1)
mannen en vrouwen,
met gaven om te dienen en te troosten,
te vermanen en leiding te geven tot opbouw van zijn lichaam, de kerk.
Zo geeft Gij óns ouderlingen en diakenen,
geroepen uit het midden van uw volk
om uw gemeente te bouwen en te dienen.
Wij danken U
dat Gij deze uw dienaren geroepen hebt
tot het ambt van diaken, ouderling en kerkrentmeester
en dat wij hen vandaag
in uw naam en gehoorzaam aan uw wil,
mogen bevestigen in uw dienst.
En wij vragen U eerbiedig:
(De nieuwe ambtsdragers knielen neer, de voorganger legt hen één voor één de handen op)
Voorganger: Zend uw heilige Geest op Alien,
maak haar tot diaken in deze gemeente
om in liefde mensen in en buiten uw gemeente te dienen,
en bouw haar in haar geloof en liefde. Amen.

Voorganger: Zend uw heilige Geest op Hans,
maak hem tot ouderling in deze gemeente
om in liefde en aandacht mensen in en buiten uw gemeente te dienen,
en bouw hem in zijn geloof en liefde. Amen.
Voorganger: Zend uw heilige Geest op Harry,
maak hem tot ouderling-kerkrentmeester in deze gemeente
om in liefde en zorgvuldigheid uw gemeente te dienen,
en bouw hem in zijn geloof en liefde. Amen.
Voorganger: Zend uw heilige Geest ook op Ineke,
wanneer zij nu haar ambt voortzet als ouderling-kerkrentmeester
om in liefde en zorgvuldigheid uw gemeente te dienen,
en bouw haar in haar geloof en liefde. Amen.
Voorganger: Zend uw heilige Geest ook op Wijnanda,
wanneer zij nu haar ambt voortzet als ouderling-kerkrentmeester
om in liefde en zorgvuldigheid uw gemeente te dienen,
en bouw haar in haar geloof en liefde. Amen.
(Na elke handoplegging gaat de betreffende ambtsdrager weer staan)
Voorganger: Geef hen de genade, zo bidden wij,
om trouw te zijn aan hun belofte
en standvastig in hun dienstwerk.
Dat zij vast in het geloof
en overvloedig in de hoop
geworteld en gegrond mogen blijven
in de liefde van Christus,
uw Zoon, aan wie toekomt
met U en de heilige Geest
de eer en de glorie in de eeuwen der eeuwen.
Gemeente: AMEN.

Vraag aan de gemeente
Voorganger: Gemeente van de Grote Kerk,
Nu deze gemeenteleden tot diaken, ouderlingen ouderling-kerkrentmeester bevestigd zijn,
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?
Wat is daarop uw antwoord?
Gemeente: JA, VAN HARTE

Liedboek 362

Gebeden:
- Voorbede: v: … , zo bidden wij samen:
Acclamatie: liedboek 368f
- Gebedsstilte
- Onze Vader
allen gaan staan
Slotlied: lied 708 6 en 15
allen gaan hierna zitten
Slotwoord

Wegzending en zegen:
v: …,
a: AMEN

Orgelspel
Luistert u naar de kerkdienst? Vergeet dan uw collectegift niet.
02 mei: College van Diakenen, Kerkdienstgemist
Voor gemeenteleden die als gevolg van ziekte of handicap niet in staat zijn naar de zondagse eredienst te
komen is er de kerkradio. Met de huidige techniek kan men de dienst direct of op een later tijdstip
beluisteren via eigen computer, tablet of met een eenvoudig te bedienen luisterapparaat dat op

leenbasis beschikbaar is. Hierdoor blijft men betrokken bij wat er in de eigen wijkkerk gebeurt. Uw
bijdrage hiervoor wordt zeer op prijs gesteld.
De andere collecte is voor het thuiskerkenwerk van de Grote Kerk.
Wilt u meehelpen om de collecten die in de Protestantse Gemeente Almelo zondags worden gehouden
toch door te laten gaan, dan kunt u dit op de volgende manier doen.
U maakt een bedrag voor bijvoorbeeld vier zondagen over op NL61 RABO 0102 1995 15 t.n.v. PGA
Almelo. Vermeld daarbij de data van de diensten en hoe u het bedrag over diaconie en kerk wilt
verdelen. Vermeld ook dat het gaat om de Grote Kerk.
Het Kerkelijk Bureau zorgt voor de verdeling over de diverse collectedoelen.

