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Orgelspel
Welkom en mededelingen
DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Lied: 461: 1,3

3.

Het vuur van onze vreugde, de gloed van ons gezang
zal niet meer kunnen doven totdat Hij komt!

Bemoediging
V:
A:
v:
A:

Us help is yn de namme fan de Hear
DY’T HIMEL EN IERDE MAKKE HAT
Jo binne de God dy’t ús útrêdt
OP JO WACHTSJE WY

De tweede adventskaars gaat branden
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Daarbij wordt gezongen: lied 461: 2,4
2.

Vier kaarsen zullen branden. Het licht groeit vlam voor vlam.
Het houdt de nacht gevangen totdat Hij komt!

4.

Wij wachten op de koning; zijn ster is al gezien.
Vol vrede is de morgen wanneer Hij komt!

Hartewens – Hannah Reitsma
Bij de liturgische bloemschikking
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Tekst hierbij:
Ik open mijn ziel
en vul de schaal van mijn leven
met verlangen.
Hul mij in kleuren
en geuren van feestelijk wit.
Ontsteek het tweede licht,
dat reikt naar het Westen..
Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar
in het teken van de witte bloesem;
gerechtigheid breekt door,
hoe kronkelig ook de weg.
Gebed om ontferming: (Uit: Een brug van fluweel, Margreet Klokke)
Gesproken gebed,
terwijl op het orgel al zachtjes lied 158 b klinkt,
uitlopend op lied 158b eenmaal gezongen na de woorden ‘Daarom bidden wij en zingen’
Gezongen gebed: Lied 158 b
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DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 40,1-11
Luisterlied: Every valley – start 3: 08 ongeveer
Levy Sekgapane - Every Valley Shall Be Exalted - Handel's Messiah

Vertaling:
Laat elke vallei verhoogd worden
en elke berg en heuvel verlaagd,
laat ruig land vlak worden
en rotsige hellingen rustige dalen.
Lêzing út it Nije Testament: Johannes 1,19-28
Muzikaal intermezzo – orgel
Korte preek
Stilte
Orgelspel
DIENST VAN BELIJDENIS EN BEVESTIGING
Belijdenis Gijsbert Wassenaar en Hannah Reitsma
Luisterlied: Samen in de naam van Jezus - Opwekking 167
Gemeentezang, opgenomen in coronatijd, 31-05-2020 - door Hervormd Barneveld:

Verwelkoming:
v:

A:

Gemeente van Christus,
draag in uw gebeden hen beiden
die belijdenis van het geloof hebben afgelegd
en ga met hen de weg van het Koninkrijk
als kinderen van God,
welkom in de kerk van Christus,
wereldwijd en in ons midden. Amen

Overhandiging belijdeniskaart en - geschenk
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Luisterlied: I’am yours - Lauren Daigle
vrije vertaald in het Nederlands:
Ik zie de afdrukken van uw vingers, het werk van Uw handen,
het is allemaal in Uw handen.
Daarom rust ik in Uw beloften, waar ik zeker van ben, Ik ben van U.
Als het water omhoog komt, als oceanen bulderen, de aarde onder mij schudt,
als de bergen vallen, U bent God over de storm en ik ben van U.
Ik hoor de stem van liefde, die me thuis roept naar waar ik thuis ben.
Niets is sterk genoeg om mij te scheiden van Uw liefde.
Zelfs de donder en de wind gehoorzamen U.
Ik leg me neer bij Uw altaren, Ik ben geborgen in Uw Liefde
Laat de regen maar komen, Uw bent God over de storm en ik ben van U.

DIENST VAN BEVESTIGING
Presentatie van de aantredende ambtsdragers
Opdracht
Gelofte en bevestiging van de ambtsdragers die nieuw aantreden
Zegen
Luisterlied: You say Lauren Daigle
vertaling
Ik blijf vechten tegen stemmen in mijn hoofd die zeggen: ik ben niet genoeg
Elke leugen die me zegt dat ik nooit zal voldoen
Ben ik meer dan alleen de optelsom van alle hoogten en elke diepte?
Herinner mij er nog een keer aan, gewoon aan wie ik ben, omdat ik het nodig heb om
dat te weten
U zegt dat ik geliefd ben wanneer ik niets kan voelen.
U zegt dat ik sterk ben wanneer ik denk dat ik zwak ben
U zegt dat ik vastgehouden wordt wanneer ik tekortschiet.
Wanneer ik er niet bij hoor, o, U zegt dat ik van U ben
En ik geloof, o ik geloof wat U van mij zegt, ik geloof
Het enige wat nu belangrijk is, is alles wat U van mij denkt.
In U vind ik mijn waarde, in U vind ik mijn identiteit.
U zegt dat ik geliefd ben wanneer ik niets kan voelen.
U zegt dat ik sterk ben wanneer ik denk dat ik zwak ben
U zegt dat ik vastgehouden wordt wanneer ik tekortschiet.
Wanneer ik er niet bij hoor, o, U zegt dat ik van U ben
En ik geloof, o ik geloof wat U van mij zegt, ik geloof
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Ik neem alles wat ik heb en leg het aan Uw voeten neer.
elke mislukking God, en elke overwinning
U zegt dat ik geliefd ben wanneer ik niets kan voelen.
U zegt dat ik sterk ben wanneer ik denk dat ik zwak ben
U zegt dat ik vastgehouden wordt wanneer ik tekortschiet.
Wanneer ik er niet bij hoor, o, U zegt dat ik van U ben
En ik geloof, o ik geloof wat U van mij zegt, ik geloof
Oanfurdiging en wolkom
v:

Gemeente fan Wurdum en omkriten,
dit binne jimme nije amtsdragers
Wolle jim harren yn jim fermidden ûntfange
en harren heechhâlde yn har amt?
Wolle jim mei harren meilibje,
harren drage yn jim gebeden
en mei harren meiwurkje yn ‘e tsjinst oan ús Hear?

A:

JA, DAT WOLLE WY FAN HERTEN.

Presintsje foar de nije amtsdragers
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Mededelingen
Collecte: 1. KIA kinderen in de knel 2. kerkelijk werk
Gebeden
Liet: 833
Nim my, nim my sa’t ik bin; wiis my hoe’t ik wêze sil;
Set jo segel op myn hert en libje yn my.
Gebeden….
Lied 833:
Neem mij aan zoals ik ben Zuiver uit wie ik zal zijn
Druk uw zegen op mijn ziel en leef in mij
Slotliet: 433: 1,5
Kom no, Heilân, kom mei macht,
Kom by ús, it is hjir nacht,
Yn dy nacht begjint jo moarn,
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Bern fan God, Maria’s soan.
Lof oan God yn ’t himelryk
Heit en Soan en Geast gelyk,
No en altyd, dei by dei,
No en oant yn ivichheid.
Zending en zegen
A: amen
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