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Viering 13 september 2020 
Aanvangstijd: 10:00 uur 

 

Ambtsdrager herbevestiging Gerty van Bijlevelt en            

Henk Jansons en afscheid van Luuk Aalbers 

 

De liturgische kleur deze zondag is rood: 
de kleur als teken van het vuur van de Heilige Geest. 

 
 

In deze dienst: 
voorganger: ds. Ina Veldhuizen 

organist: Ed Ventevogel 
zang: Riet Keijzer en Rebekka Davelaar  
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WE BEREIDEN ONS VOOR 
 
 
Welkom door ouderling van dienst 
 
Aansteken van de kaarsen 
 

    Een ieder gaat -indien mogelijk- staan 
 
 
Zingen: Hemelhoog 391: U roept ons samen  
 
Stilte 
 
Groet 
Voorganger:  Genade zij u en vrede van God onze Vader  
 en van Jezus Christus, onze Heer 
 in de gemeenschap van de Heilige Geest. 
Gemeente:  Amen 
 
Bemoediging  
Voorganger:  Onze hulp is in de naam van de Levende 
Gemeente:  die hemel en aarde gemaakt heeft, 
Voorganger:  die trouw houdt tot in eeuwigheid 
Gemeente:  en niet loslaat het werk van zijn handen. 
   Amen. 
 

Een ieder gaat zitten. 
 
Gebed van inkeer, om Gods betrokkenheid bij de wereld en ope-
ning van de Schriften 

 
Glorialied: NLB 103e (enkel chant 2x) 
 
 

DE BIJBEL GAAT OPEN 
 
 
In het midden van de gemeente 
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Zingen: NLB 568a (2x) 
 

De kinderen gaan naar de nevendienst 
 
 
Schriftlezing: Efeze 4: 1 - 13 
 
Zingen: NLB 976 
 
 
Overweging 
 
 
Zingen: NLB 970: 1 en 4 zingen, 2 allen spreken 
 
 

HERBEVESTIGING EN AFSCHEID AMBTSDRAGERS 
 
 
Afscheid van ambtsdrager 
 
Dankgebed  
 
Herbevestiging ambtsdragers 
 
Opdracht  
 
Beloften en antwoorden 
 
Gebed 

 
Zingen: NLB 362:1 (gemeente gaat staan) 
 
Aanvaarding en verwelkoming  
 
Voorganger:  Gemeente, dit zijn uw herbevestigde  

ambtsdragers. Wilt u hen beschermen en dragen, 
zodat zij er niet alleen voor staan, maar wij samen 
werken tot eer van God? 

Gemeente:  Ja, dat willen wij.  
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Zingen: NLB 362: 2 (gemeente gaat na het lied zitten) 
 
 

WE ANTWOORDEN 
 
 
Mededelingen door ouderling van dienst 
 
Collecte  - muziek 
Terwijl er muziek klinkt, kan wie iets voor de dank- of voorbede 
heeft, dit via www.menti.com invoeren. De gevraagde code wordt 
getoond tijdens de muziek. De dank- en voorbede worden meege-
nomen in de gebeden. Bijdragen komen anoniem binnen, als je wilt 
dat bekend wordt wie de voorbede vraagt, sluit dan af met je naam. 
 
Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader 
Onze Vader, die in de hemelen zijt, 
Uw Naam worde geheiligd, Uw Koninkrijk kome, 
Uw Wil geschiede op aarde, zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, 
want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid, amen. 

 
 

De kinderen komen terug van de nevendienst 
 
 

Een ieder gaat -indien mogelijk- staan 
 
Zingen: NLB 998: 1 en 3 zingen, 2 allen spreken 
 
Zegen 
 
Voorganger: 
We antwoorden: NLB 998: 4 allen spreken 
 

http://www.menti.com/

