
ORDE VOOR DE STARTDIENST
op zondag 13 september 2020

in de Slangenburgse kerk

In deze dienst treden er twee ambtsdragers af: 

Angeline Brunsveld (diaken) en Marianne Rougoor (diaken). 

Er zullen twee mensen in het ambt worden bevestigd: 

Fred Plass (diaken) en Henk Jolink (kerkrentmeester). 

 De volgende ambtsdragers worden herbevestigd:

Barthie Jolink (ouderling), Wim Lovink (diaken) en Dirk Stouten (diaken)

Thema: 
LEVE HET LEVEN?!

voorganger ds. Helma van Loon

organist Julian Bohn

ouderling van dienst en lector Barthie Jolink

diaken Marianne Rougoor

beeld en geluid Harry Krul

kosters Harry Krul en Wilma Broeze
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VOORBEREIDING

Muziek

Welkom
De kaarsen worden aangestoken

Lied: LB 84: 1 en 3

1 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.

3 Welzalig die uit uw kracht leeft,
die naar uw tempel zich begeeft,
zijn hart wijst hem de rechte wegen.
Zij trekken op van overal
en, gaat het door het dorre dal,
dan valt op hen een milde regen.
Ja, in het hart van de woestijn
ontspringt een heldere fontein.

Stilte

Bemoediging en groet
V Onze hulp is in de Naam van de Heer, 

Die hemel en aarde gemaakt heeft,
Die trouw is tot in eeuwigheid
en niet, nooit loslaat het werk van zijn handen.
Ja, zijn genade, grote genade, en zijn vrede is met ons allen.

A Amen.
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Inleiding

Kyriegebed, afgesloten met LB 301k

Glorialied: LB 103c: 1 en 3

1 Loof de Koning, heel mijn wezen, gij bestaat in zijn geduld,
want uw leven is genezen en vergeven is uw schuld.
Loof de Koning, loof de Koning, tot gij Hem ontmoeten zult.

3 Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, Hij kent onze broze kracht.
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons van de boze en zijn macht.
Loof uw Heiland, loof uw Heiland, die het licht is in de nacht.

SCHRIFT

Epistellezing: Efeziërs 3: 14-21
Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de vader is van elke
gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Moge hij vanuit zijn rijke
luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest,
zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u
geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle
heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen
begrijpen, ja, de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven
gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. Aan hem die
door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te
doen dan wij vragen of denken, aan hem komt de eer toe, in de kerk
en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid.
Amen.

Lied: LB 377: 4, 6 en 7

4 Zoals ik ben, ontvangt Gij mij, reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij, 
vervult, verlicht, verwarmt Gij mij – o Lam van God, ik kom.
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6 Zoals ik ben – ja, dat ik dan de lengte, breedte, hoogte van 
uw diepe liefde vatten kan: o Lam van God, ik kom.

7 Zoals ik ben: dat ik uw Naam nu al, met alle heiligen saam,
en eens ook voor uw troon beaam – o Lam van God, ik kom.

Evangelielezing: Matteüs 18: 21-33
Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg: ‘Heer, als mijn broeder
of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken?
Tot zevenmaal toe?’ Jezus antwoordde: ‘Niet tot zevenmaal toe, zeg ik
je, maar tot zeventig maal zeven. Daarom is het met het koninkrijk van
de hemel als met een koning die rekenschap wilde vragen van zijn
dienaren. Toen hij daarmee begonnen was, bracht men iemand bij
hem die hem tienduizend talent schuldig was. Omdat hij niets kon
terugbetalen, gaf zijn heer bevel dat de man samen met zijn vrouw en
kinderen en alles wat hij bezat verkocht moest worden, zodat de
schuld kon worden ingelost. Toen wierp de dienaar zich aan de voeten
van zijn heer en smeekte hem: “Heb geduld met mij, ik zal u alles
terugbetalen.” Zijn heer kreeg medelijden, hij liet hem vrij en schold
hem de geleende som kwijt. Toen deze dienaar naar buiten ging, trof
hij daar een van de andere dienaren, die hem honderd denarie
schuldig was. Hij nam hem in een wurggreep en beet hem toe: “Betaal
me alles wat je me schuldig bent!” Toen wierp deze zich voor hem neer
en smeekte hem: “Heb geduld met mij, ik zal je betalen.” Maar hij
wilde daar niet van weten, integendeel, hij liet hem gevangenzetten
tot hij de hele schuld zou hebben afbetaald. Toen de andere dienaren
begrepen wat er gebeurd was, waren ze zeer ontdaan, en gingen ze
naar hun heer om hem alles te vertellen. Daarop liet zijn heer hem bij
zich roepen en hij zei tegen hem: “Je bent een slechte dienaar. Heel die
schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je me erom smeekte. Dan had
jij toch zeker ook medelijden moeten hebben met die andere dienaar,
zoals ik medelijden heb gehad met jou?”’
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Preek

Orgelspel

Lied: LB 966: 1, 2 en 3

1 Het heil des hemels werd ons deel alleen door Gods genade.
Wij werkten en wij wonnen veel, maar alle winst bleek schade.
’t Geloof ziet Jezus Christus aan: wat Hij deed is genoeg gedaan
voor al wie leeft op aarde. 

2 Geen mens kon ooit des Heren wet, der mensen maat vervullen;
toen heeft de Zoon zich ingezet om God en onzentwille
en kwam tot ons, een mens als wij, maar zonder zonde, 
waarlijk vrij, de mens van den beginne.

3 Om Hem rechtvaardigt nu de Heer het leven van ons allen.
God is op ons niet toornig meer, maar ziet met welgevallen
een volk, gedoopt in Christus’ doop, verenigd in geloof en hoop
en liefde tot elkander.

AFSCHEID EN BEVESTIGING 

Inleiding

Afscheid ambtsdragers

Presentatie nieuwe ambtsdragers

Onderwijzing

Gelofte en (her)bevestiging
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Persoonlijke zegen

Vraag aan de gemeente
V Gemeente van onze Heer Jezus Christus, belooft u de nieuwe

ambtsdrager 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?

A Ja, dat beloven wij.

Lied: LB 416: 1
Ga met God en Hij zal met je zijn, jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen. Ga met God en Hij zal met je zijn.

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Slotlied: LB 362: 1 en 2

1 Hij die gesproken heeft een woord dat gaat,
een tocht door de woestijn, een weg ten leven,
een spoor van licht dat als een handschrift staat
tegen de zwartste hemel aangeschreven:
Hij schept ons hier een nieuwe dageraad,
Hij roept ons aan: ‘Ik zal jou niet begeven’.

2 Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,
die het gewaagd heeft onze hand te vragen
die ons uit angst en doem heeft weggetild
en ons tot hier op handen heeft gedragen;
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt – 
vrees niet, Hij gaat met ons een weg van dagen.

Wegzending en zegen



Muziek

Koffie en thee worden buiten geserveerd



Om barmhartigheid

O Vader vol barmhartigheid,
die in de hemel leeft
en mij op aarde en in de tijd
steeds weer mijn schuld vergeeft;

die mij niet loslaat uit uw hand,
al val ik van u af,
mij niet veroordeelt, niet verbant,
in een gerechte straf;

maar die mij vrijspreekt elke keer
als ik uw toorn verdien,
zeventig maal en meer en meer
en naar mij om blijft zien;

verdrijf in mij de stille haat
om wat mij is misdaan
en die, als mij een vijand slaat,
terstond terug wil slaan.

Geef mij van uw barmhartigheid,
die goddelijke maat
waarmee u mij van schuld bevrijdt, –
en dat is overdaad.

Michel van der Plas
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