Liedblad voor de morgendienst van 13 sept. in de Oosterholthoeve
Bevestiging Ambtsdrager en afscheid Esther v Maanen
Voorganger: Ds M. van Dam
Welkom en mededelingen
Zingen: 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 wij gaan,
om hen die vallen, hen die wank’len
op te vangen in uw naam.
(Refrein 2x)

Votum en groet
Zingen: Psalm 95: 1, 3 en 4
Zingen: (Tien geboden) Weerklank 594
1.Ken je Gods gebod: woorden één tot tien?
God laat zo zijn wil voor heel ons leven zien.
Al die woorden zijn er ook voor jou en mij;
leven zoals God wil, dat maakt je vrij.
2.Eén: dat is de Heer, niemand is als God.
In zijn Vaderhand ligt heel ons levenslot.
Twee: maak dus geen beelden, Hij is altijd méér.
Dien geen and’re goden dan God de Heer.

3.Drie: dat is de Naam van de hoge God
Hij vraagt ook aan jou, dat jij niet met Hem spot.
Vier: dat is de rustdag, dag van onze Heer.
Elke week een feestdag, vandaag ook weer!

4.Vijf: een woord van God: blijf je ouders trouw,
denk aan wat ze deden in hun zorg voor jou.
Zes: je moet niet haten, dat brengt veel verdriet.
Schelden, slaan en schoppen, dat helpt je niet.

5.Zeven: ook Gods woord, ja, probeer het maar:
dwars door dik en dun toch trouw zijn aan elkaar.
Acht: je mag niet stelen, wat van and’ren is;
als je toch iets meepikt, dan gaat het mis.

6.Negen: spreek geen kwaad en maak niemand zwart;
zeg alleen de waarheid, houd een zuiver hart.
Tien: wees niet jaloers op wat een ander heeft.
Je wordt zielsgelukkig, als jij zo leeft.
Gebed

Schriftlezing: 1 Samuel 3: 1 – 21
Zingen: OTH 518

1.Ik neem even de tijd om met U te praten,
even met U alleen.
Ik neem even de tijd om bij U te zijn, Heer,
niemand om me heen.

2.Ik neem even de tijd om naar U te luist’ren,
en stil te zijn voor U.
Ik neem even de tijd om uw stem te horen,
Heer, ik luister nu.

(Refrein)
Spreek Heer, ik luister,
uw dienstknecht hoort.
Spreek Heer, ik luister,
ik luister naar uw Woord.

3.Ik neem even de tijd,
ik wil U aanbidden,
God van liefde en trouw.
Ik neem even de tijd omdat ik wil zeggen,
dat ik van U hou.

4.Ik neem even de tijd om uw Woord te lezen,
dat U gegeven heeft.
Ik neem even de tijd, zodat U kunt spreken
door uw Woord dat leven geeft.
(Refrein)

5.U neemt altijd de tijd om naar mij te
luist’ren;
er gaat nooit een moment voorbij,
dat U even geen tijd heeft, want op elk
moment, Heer,
staat U klaar voor mij.
(Refrein)

Zingen: Weerklank Psalm 119: 38 en 39
38.Ik heb mijn voet van ’t kwade pad geweerd
opdat ik gaan zou in uw goede wegen.
Ik wijk niet af van wat uw woord mij leert,
want zó alleen kom ik uw aanschijn tegen,
Gij hebt U in uw trouw tot mij gekeerd.
Gij zijt mijn ziel, mijn zaligheid, mijn zegen.
39.Hoe aangenaam is ’t woord van uw verbond,
hoe lieflijk klinkt uw wet in onze oren.
Ja, zij is mij als honing in de mond,
inzicht ontvang ik, door naar haar te horen.
Ik zoek uw recht, en haat uit ’s harten grond
het pad van hen die zich in ’t kwaad verloren.
Preek: ‘Goed om te horen!’
Zingen: Psalm 56: 5

Bevestiging ambtsdragers
Onderwijs voorafgaand aan de bevestiging van ambtsdragers
Gemeente van onze Heere Jezus Christus, de namen van hen die gekozen of herkozen zijn tot het ambt
van ouderling zijn u bekend. Omdat niemand iets tegen hen heeft ingebracht, zullen wij in de naam van
de Heere tot hun bevestiging of herbevestiging overgaan, nadat wij eerst geluisterd hebben naar een
korte uitleg van het Woord van God over dit ambt. In het vergaderen en onderhouden van Zijn kerk maakt
onze Heere Jezus Christus gebruik van de dienst van mensen, aan wie Hij in de gemeente een
bijzondere taak heeft toevertrouwd.
Over de ouderlingen:
Het woord ouderling of 'oudste', dat uit het Oude Testament afkomstig is, wordt toegekend aan tweeërlei
personen die in de kerk van Jezus Christus dienen. Want de apostel Paulus zegt: 'Laat ouderlingen die
goed leiding geven, dubbele eer waardig geacht worden, vooral aan hen die arbeiden in het Woord en in
de leer
(1 Tim. 5:17).’ Daaruit blijkt dat er in de eerste christelijke gemeente twee soorten ouderlingen zijn
geweest.
Ten eerste dienaren van het Woord, herders en leraars, die het Evangelie verkondigden en de
sacramenten bedienden. Daarnaast zij die opzicht hadden over de gemeente en haar leiding gaven,
samen met de dienaren van het Woord. Zij die in dit ambt dienen, hebben de taak de dienaren van het
Woord bij te staan - vergelijk de Levieten en de Priesters in het Oude Testament. Bovendien is het goed
dat de leiding niet bij één persoon of bij slechts enkelen berust. Dan kan immers
gemakkelijk heerszucht in de gemeente binnendringen. Zo vormen ouderlingen, diakenen en predikant
samen de kerkenraad, die de gehele gemeente vertegenwoordigt.
Het ouderlingambt omvat het volgende:
Ten eerste, samen met de dienaren van het Woord opzicht houden over de gemeente die hun is
toevertrouwd; toezien of ieder zich in belijdenis en levenswandel als christen gedraagt; vermanen van hen
die zich onchristelijk gedragen; zoveel mogelijk voorkomen dat de sacramenten ontheiligd worden; in de
lijn van de christelijke tucht stappen ondernemen tegen hen die geen berouw tonen en degenen die
berouwvol zijn weer in de schoot van de kerk opnemen.
Ten tweede: erop toezien dat onder christenen alles op ordelijke wijze toe gaat en dat alleen zij die wettig
geroepen zijn in Christus' kerk dienen. Dit draagt de apostel ons op en zo vraagt het de orde van de kerk.
Ook zullen zij in alles wat betrekking heeft op het belang en de goede orde van de kerk, de dienaren van
het Woord met goede raad ondersteunen en alle gemeenteleden met Woord en daad bijstaan.
Ten derde: opzicht uitoefenen over leer en levenswandel van de dienaren van het Woord. Immers, alles
dient erop gericht te zijn dat de kerk wordt opgebouwd en de dwaalleer geweerd, zoals we lezen in
Handelingen. Om dit te kunnen doen rust op de ouderlingen de verplichting Gods Woord ijverig te
onderzoeken en zich te oefenen in de overdenking van de geheimenissen van het geloof.

Zingen: Weerklank Lied 260: 1 en 2

1.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.

2.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.

Bevestigingsvragen:
Geliefde broeder, opdat allen mogen horen dat u bereid bent uw ambt te aanvaarden of opnieuw te
aanvaarden, verzoek ik u op te staan en voor God en Zijn gemeente te antwoorden op de volgende
vragen:

Ten eerste: Gelooft u dat u wettig door de gemeente, dat is door God Zelf tot deze dienst geroepen bent?
Ten tweede: Aanvaardt u de heilige Schrift als enige regel van het geloof en wijst u af alles wat daarmee
in strijd is?
Ten derde: Belooft u uw ambt waardig en trouw uit te oefenen, met liefde voor de gemeente en voor alle
mensen die God op uw weg brengt, belooft u geheim te houden wat bij de uitoefening van uw ambt
vertrouwelijk te uwer kennis komt en belooft u zich te onderwerpen aan het opzicht en de tucht van de
kerk?
Antwoord (Barteld Limburg): Ja, daartoe helpe mij God!
Bevestiging met handoplegging
‘God, onze hemelse Vader, Die u tot dit ambtswerk heeft geroepen, geve u de genade om daarin trouw
en vruchtbaar werkzaam te zijn.’
Aanvaarding (staande)
Gemeente, dit is uw ouderling, zojuist in het ambt bevestigd. Wilt u hem in uw midden ontvangen in de
naam van Christus en hem hooghouden in zijn ambt? Hem omringen met uw liefde, uw betrokkenheid, uw
meeleven en gebed?
Wat is daarop uw en jullie antwoord? Ja!

Zingen: Psalm 134:3 (staande)
Toespraken
- Esther van Maanen
- Ds. van Dam
Dankgebed en voorbede
Zingen: Weerklank 356
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.

2.Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3.Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4.Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen

