HERVORMDE GEMEENTE LOENEN AAN DE VECHT

Liturgie

voor de eredienst op zondag 18 september 2022 om 10.00 uur in de Grote
Kerk te Loenen aan de Vecht bij de opening van het winterwerk

waarin de broeders Pedro Kroon, Pieter de Kruijf en Wim Berger worden
herbevestigd in het ambt van ouderling
en
waarin Kiki van Nes, dochter van Arjen en Evelien van Nes, geboren op 17
februari 2021, de zegening zal ontvangen voor zuigelingen op weg naar de
doop

Enthousiasme Gezocht!
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Welkom & mededelingen

DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Intredelied Psalm 100: 1, 2 en 4
1 Juicht, alle volken, prijst de HEER!
Dient God met vreugde, geeft Hem eer.
Komt, jubelt voor zijn aangezicht
en wandelt vrolijk in zijn licht.
2 De HEER is God, erkent zijn macht,
Hij schiep ons door zijn grote kracht.
Wij zijn van Hem in eeuwigheid,
zijn volk, de schapen die Hij weidt.
4 Want goedertieren is de HEER,
zijn goedheid eindigt nimmermeer,
zijn trouw en waarheid houden kracht
tot in het laatste nageslacht.
Stilte
Bemoediging & Groet
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Aanvangslied ‘Christ, be our light’ (NLB 1005)

2 Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen
zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord.
refrein
3 Zoekend naar brood lijden zij honger,
zoekend naar water lijden zij dorst.
Maak ons uw brood, breek ons voor allen,
U bent de vredevorst.
refrein
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4 Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte zijn velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen,
schuilplaats door U gebouwd.
refrein
5 Met zoveel gaven aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is.
refrein
Woorden ten leven Spreuken 22: 6 en 4: 20-27 (NBV21)
6Leer

een kind van jongs af aan de juiste weg,
en het zal er niet van afwijken wanneer het oud geworden is.
20Mijn

zoon, heb aandacht voor mijn woorden,
geef aan mijn uitspraken gehoor.
21Houd ze steeds voor ogen,
bewaar ze in het diepste van je hart.
22Ze zijn het leven voor wie ze aanvaarden,
sterken heel het lichaam als een medicijn.
23Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart,
het is de bron van je leven.
24Neem nooit leugens in de mond,
laat geen bedrog over je lippen komen.
25Je moet elk mens recht in de ogen kunnen zien,
nooit je ogen hoeven neerslaan.
26
Weet welke weg je wilt inslaan,
dan loop je met vaste tred.
27Wijk niet af naar rechts, wijk niet af naar links,
wijk alleen uit voor het kwaad.
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Antwoordlied: Wij gaan op weg met brandend hart (OTH lied 389)
1 Wij gaan op weg met brandend hart,
met een gebed bij elke stap,
het lied van hoop klinkt door de landen,
zingend van de nieuwe dag.
2 Tweeduizend jaar, en dag en nacht,
brandt deze vlam verlicht ons land;
mensen wachten, harten smachten,
naar een liefde die verwarmt.
Refrein
Laat de vlam weer branden als een helder baken
als heraut van 't morgenuur.
Laat het lied weer sprank'len
laat de liefde branden
als een vuur, als een vuur.
3 De liefde roept, de waarheid spreekt,
dat is de kracht waarmee we gaan,
om hen die vallen, hen die wank'len,
op te vangen in uw naam.
Refrein
Laat de vlam weer branden als een helder baken
als heraut van 't morgenuur.
Laat het lied weer sprank'len
laat de liefde branden
als een vuur, als een vuur
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Dienst van het Woord
Gebed om de hulp van Gods Geest
Moment en lied met de kinderen ‘Je bent een parel in Gods hand’ (Spotify)
Refrein 1:
Weet je dat de Vader je kent?
Weet je dat je van waarde bent?
Weet je dat je een parel bent,
een parel in Gods hand,
een parel in Gods hand?
1 Ze zeggen allemaal: Je kunt niets doen,
je bent een oen;
ze trekken altijd aan mijn paardestaart,
ik ben niets waard.
Nou heb ik weer de ranja omgegooid,
ik leer het nooit.
Mijn moeder luister nooit als ik wat zeg.
'k Heb altijd pech, ik ga maar weg.
Refrein 1
2 Ik snap alweer niks van die rare som,
ik ben zo dom;
m'n bloes zit onder de spaghetti-mix,
ik kan ook niks.
Al noemt de hele klas mij sacherijn,
ik mag er zijn.
Al zegt mijn broertje steeds: Wat stout ben jij God houdt van mij, God houdt van mij!
Refrein 2:
Ik weet dat de Vader me kent.
Ik weet dat ik van waarde ben.
Ik weet dat ik een parel ben,
een parel in Gods hand,
een parel in Gods hand.
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Schriftlezingen Mattheüs 5: 43-48 en Romeinen 12: 1-2 en 9-21
Samenzang Psalm 133: 1 en 3
1 Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat zonen
van 't zelfde huis als broeders samenwonen.
Eén liefdeband houdt hen tezaam.
De zegen van Gods hoog verheven naam
daalt op hen neer vol zoete tederheid,
als olie die den priester wijdt.
3 Jeruzalem! Hier geeft de HEER zijn zegen,
hier woont Hij zelf, hier wordt zijn heil verkregen
en leven tot in eeuwigheid.
Tekstlezing Romeinen 12: 11
‘Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van Geest. Dien de
Heere.’ (HSV)
‘Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de
Geest en dien de Heer.’ (NBV21)
Woordverkondiging - enthousiasme gezocht!
Meditatief orgelspel

Dienst van het Antwoord en Toewijding
Antwoordlied ‘Abba, Vader, U alleen’ (WK lied 419)
1 Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn.
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
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2 Abba, Vader, laat mij zijn
slechts voor U alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d'uwe_en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
Slechts van U alleen.
Bevestiging ambtsdragers
• Onderwijzing uit het formulier
• Zingen: WK Lied 260
God maakt ons dienstbaar aan zijn werk,
roept ons tot taken in zijn kerk.
Hij biedt genadegaven aan;
zijn Woord moet door de wereld gaan.
Hij die het van de Heer verwacht
en niet vertrouwt op eigen kracht,
komt bij de Heer in dienst te staan,
die voor de kudde uit wil gaan.
Een herder ziet naar schapen om,
maar is ook zelf Gods eigendom.
Op 's Heren zegen kan hij aan
en zal Gods weg en wil verstaan.
•
•

Gebed
Geloften
Geliefde broeders,
eenmaal bent u in het ambt van ouderling in deze gemeente
bevestigd. Daarbij hebt u uitgesproken dat u de heilige Schrift
aanvaardt als enige regel van het geloof en zich wilt verzetten tegen
al wat daarmee strijdig is.
U hebt beloofd geheim te zullen houden wat vertrouwelijk te uwer
kennis mocht komen en uw taak te vervullen overeenkomstig de orde
van onze kerk. Nu u uw ambtswerk zult voortzetten of hervatten,
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•
•

•

vraag ik u daarom:
Gelooft u dat u in uw verkiezing door deze gemeente
door God zelf tot deze dienst bent geroepen?
En belooft u uw ambt waardig en trouw te bedienen
met liefde voor de gemeente
en voor alle mensen die de Heere op uw weg brengt?
Wat is daarop uw antwoord voor God en Zijn gemeente?
Ouderling Pieter Roelof (Pedro) Kroon
Ouderling Pieter Cornelis (Pieter) de Kruijf
Ouderling-kerkrentmeester Willemijndert Christoffel (Wim) Berger
Antwoord: Ja, daartoe helpe mij God.
Herbevestiging met handoplegging
Staande toezingen Psalm 134a: 3
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’!
Aanvaarding door gemeente
Gemeente, de broeders Pedro Kroon, Pieter de Kruijf en Wim Berger
zijn in uw midden herbevestigd tot ouderling.
Wilt u hen in uw midden ontvangen en hen hooghouden in hun
ambt?
Wat is daarop duidelijk hoorbaar uw ‘Ja, dat willen wij van harte’?
Antwoord gemeente: Ja, dat willen wij van harte.

Na een handdruk gaan de ouderlingen zitten.
Kinderen komen terug van de nevendienst
Zegening op weg naar de doop
• Luisterlied ‘Zegen voor de kinderen’ (Sela)
God geeft leven, kwetsbaar leven
Naar Zijn beeld gevormd.
Hij bedacht jou en Hij heeft je
Toevertrouwd aan ons.
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Hier in Gods gemeente
Leggen wij op jou Zijn naam,
Geven wij je terug aan Hem,
Die jou heeft doen bestaan.
In het volste Godsvertrouwen
Zegenen wij jou.
Hij zal met je meegaan
Alle dagen; Hij is trouw.
•

•
•

Presentatie en vraag naar verlangen van de ouders
Arjen en Evelien, Verlangen jullie dat Kiki als geloofsleerling wordt
opgenomen in de gemeente om haar toe te leiden tot de doop?
Beantwoording: Ja, dat verlangen wij.
Gebed en handoplegging Kiki van Nes
Toezingen Zegenlied Opwekking 710
1. Zegen haar op de weg die zij moet gaan
Zegen haar op de plek waar zij zal staan
Zegen haar in alles, wat U van haar verlangt
O God zegen haar alle dagen lang!
Refrein 1
Vader maak haar tot een zegen
Ga haar niet voorbij
Regen op haar met uw Geest Heer
Jezus kom tot haar
Als de Bron van leven
Die ontspringt diep in haar
Breng een stroom van zegen
Waarin U zelf steeds mooier wordt voor haar
2. Zegen ons waar we in geloof voor leven
Zegen ons waar we hoop en liefde geven
Zegen om de ander tot zegen te zijn!
O God zegen ons tot in eeuwigheid
Refrein 2
Vader maak ons tot een zegen
Hier in de woestijn
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Wachtend op Uw milde regen
Om zelf een bron te zijn
Met een hart vol vrede
Zijn wij zegenend nabij
Van uw liefde delend
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.
Dankgebed & Voorbeden, Stil gebed en Onze Vader
Collecten
1. Diaconie - GZB - familie Geluk in Peru
2. College van Kerkrentmeesters
Slotlied WK Lied 264
1 Ik wil jou van harte dienen
en als Christus voor je zijn.
Bid dat ik genade vind, dat
jij het ook voor mij kunt zijn.
2 Wij zijn onderweg als pelgrims,
vinden bij elkaar houvast.
Naast elkaar als broers en zusters,
dragen wij elkanders last.
3 Ik zal Christus' licht ontsteken
als het duister jou omvangt.
Ik zal jou van vrede spreken
waar je hart naar heeft verlangd.
4 Ik zal blij zijn als jij blij bent,
huilen om jouw droefenis,
al mijn leeftocht met je delen
tot de reis ten einde is.
5 Dan zal het volmaakte komen
als wij zingend voor Hem staan.
Als wij Christus' weg van liefde
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en van lijden zijn gegaan.
Zegen

Na afloop van de dienst is er gelegenheid om de herbevestigde ouderlingen
en Arjen en Evelien van Nes de hand te drukken en Gods zegen te wensen. Dit
kan voorin het kerkgebouw.
Achterin de kerk is er gelegenheid voor ontmoeting bij een kopje koffie of
thee.
Van harte uitgenodigd!

De kerkenraad wenst u een gezegende zondag!
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