LITURGIE
voor de dienst op zondagmorgen 6 januari 2019
in de Oosterholthoeve te IJsselmuiden

(her)bevestiging en afscheid van ambtsdragers

Voorganger:
ds. F.J.K. van Santen
Ouderling van dienst: Piet de Graaf
Organist/pianist:
Thijs Snoeijer

Welkom en mededelingen door ouderling: Wim Westendorp
Zingen: Psalm 122: 1 en 3 (Weerklank)
1. Ik was verheugd, toen men mij zei:
Laat ons naar ’t huis des HEREN gaan,
om voor Gods aangezicht te staan.
Kom, ga met ons en doe als wij.
Jeruzalem, dat ik bemin,
nu treden wij uw poorten in.
Daar staan, o Godsstad, onze voeten,
Jeruzalem is hecht gebouwd,
wel saamgevoegd, wie haar aanschouwt
zal haar als stad van vrede groeten.

3. Vraag vrede voor Jeruzalem.
Dat wie u liefheeft en bemint,
binnen uw muren vrede vindt.
Rust zij er in uw burcht voor hem.
Jeruzalem, dat ik bemin,
nu treden wij uw poorten in.
Gods vrede moge u bezoeken.
Om vriend en broeder spreek ik nu;
om ’s HEREN tempel binnen u
wil ik het goede voor u zoeken.

Stil gebed (staande)
Votum en groet
Zingen: Psalm 121: 1 en 4 (OB)
1. 'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen,
Vanwaar ik dag en nacht
Des Hoogsten bijstand wacht.
Mijn hulp is van de HEER alleen,
Die hemel, zee en aarde
Eerst schiep, en sinds bewaarde.

4. De HEER zal u steeds gadeslaan,
Opdat Hij in gevaar,
Uw ziel voor ramp bewaar';
De HEER, 't zij g' in of uit moogt gaan,
En waar g' u heen moogt spoeden,
Zal eeuwig u behoeden.

We horen de wet van God
Zingen: Psalm 17: 3 en 8 (OB)
3. Ik zet mijn treden in Uw spoor,
Opdat mijn voet niet uit zou glijden;
Wil mij voor struikelen bevrijden,
En ga mij met Uw heillicht voor.
Ik roep U aan, 'k blijf op U wachten,
Omdat G', o God, mij altoos redt,
Ai, luister dan naar mijn gebed,
En neig Uw oren tot mijn klachten.

8. Maar (blij vooruitzicht, dat mij streelt!)
Ik zal, ontwaakt, Uw lof ontvouwen,
U in gerechtigheid aanschouwen,
Verzadigd met Uw Godd'lijk beeld.

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest in de opening van het Woord
van God.
Schriftlezing: Marcus 1: 14 t/m 22
14En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het
Evangelie van het Koninkrijk van God,
15en Hij zei: De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen;
bekeer u en geloof het Evangelie.
16En toen Hij bij de zee van Galilea wandelde, zag Hij Simon en Andreas, zijn
broer, het net in de zee werpen, want zij waren vissers.
17En Jezus zei tegen hen: Kom achter Mij aan, en Ik zal maken dat u vissers van
mensen wordt.
18En zij lieten meteen hun netten achter en volgden Hem.
19En toen Hij vandaar wat verdergegaan was, zag Hij Jakobus, de zoon van
Zebedeüs, en Johannes, zijn broer, die in het schip de netten aan het herstellen
waren.
20En meteen riep Hij hen, en zij lieten hun vader Zebedeüs in het schip achter
met de loonarbeiders en gingen weg, Hem achterna.
21En zij kwamen in Kapernaüm; en op de sabbat ging Hij meteen naar de
synagoge en gaf Hij onderwijs.
22En ze stonden versteld van Zijn onderricht, want Hij onderwees hen als
gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerden.
Kinderlied: OTH 498
1. 'k Heb Jezus nodig, heel mijn leven.
'k Heb Jezus nodig, dag aan dag,
in m'n handel, in m'n wandel,
in m'n slapen en ontwaken,
'k Heb Hem nodig, dag aan dag.
2. ‘k Wil Jezus volgen, heel mijn leven,
'k Wil Jezus volgen, dag aan dag,
in m'n handel. in m'n wandel,
in m'n slapen en ontwaken,
'k wil Hem volgen, dag aan dag.

Zingen en Collecte: Lied 192: 1 en 2 (Weerklank)
1. Geest van hierboven,
2. Wat kan ons schaden,
leer ons geloven,
wat van U scheiden,
hopen, liefhebben door uw kracht!
liefde die ons hebt liefgehad?
Hemelse vrede,
Niets is ten kwade,
deel U nu mede
wat wij ook lijden,
aan een wereld die U verwacht!
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Wij mogen zingen
Gij hebt de zege
van grote dingen,
voor ons verkregen,
als wij ontvangen
Gij zult op aarde
al ons verlangen,
de macht aanvaarden
met Christus opgestaan. Halleluja!
en onze koning zijn. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
Gij, onze Here,
zal Hij ons geven,
doet triomferen
als wij herboren
die naar U heten
Hem toebehoren,
en in U weten,
die ons is voorgegaan. Halleluja!
dat wij Gods kind'ren zijn. Halleluja!
Verkondiging: n.a.v. Marcus 1: 14b; ‘…ging Jezus naar Galilea’
Thema: Passie ontvangen in het volgen van Jezus!
Zingen: Lied 445: 1 en 2 (Weerklank)
1. Ik bouw op U,
mijn Schild en mijn Verlosser.
Niet eenzaam ga
ik op de vijand aan.
Sterk in uw kracht,
gerust in uw bescherming.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.
Sterk in uw kracht,
gerust in uw bescherming.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.
We nemen afscheid van:
diaken Roel Akse
ouderling Rien van Dalfsen
ouderling Gerben van ’t Ende
ouderling Albert Potkamp

2. Gelovend ga ik,
eigen zwakheid voelend.
En telkens weer
moet ik uw kracht verstaan.
Toch rijst in mij
een lied van overwinning.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.
Toch rijst in mij
een lied van overwinning.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.

Zingen (staande): Psalm 97: 6 (OB)
6. Beminnaars van de HEER,
Verbreiders van Zijn eer,
Hoopt steeds op Zijn genade,
En haat altoos het kwade.
Hij, die in tegenspoed

Zijn gunstgenoten hoedt,
Verleent hun onderstand,
En redt z' uit 's bozen hand,
Die op hun onschuld woedt.

Onderwijs voorafgaand aan de (her)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.
Ten vierde: aan sommigen van de ouderlingen (ouderling-kerkrentmeesters) is in het
bijzonder toevertrouwd te waken over de instandhouding van de openbare eredienst.
Zij zullen daarbij niet alleen de geestelijke, maar ook de stoffelijke belangen van de
gemeente behartigen, opdat er voldoende gelegenheid zal zijn om het evangelie te
verkondigen, de sacramenten te bedienen en de Naam des Heeren in het openbaar aan
te roepen.
Over de diakenen:
Over de dienst van de barmhartigheid leert de Bijbel ons dat deze voortvloeit uit de
volkomen liefde van Christus voor de gemeente, die Hij kocht met Zijn bloed. Hij kwam
in de wereld om te dienen en ontfermde Zich over hen die in nood waren. Christus is
het Lam, dat de zonde der wereld wegneemt, de Knecht des Heeren, die onze ziekten op
Zich genomen en onze smarten gedragen heeft en die niet rusten zal, totdat bij Zijn
wederkomst ook de gevolgen van de zonde een einde zullen hebben.
In navolging van haar Heere zorgde de eerste christelijke gemeente ervoor dat niemand
in haar midden gebrek leed. Christus roept ons ook nu tot het betonen van gastvrijheid,
offervaardigheid en barmhartigheid. In de gemeente van Christus mag niemand
ongetroost leven onder de druk van ziekte, eenzaamheid of armoede. Als gemeente van
Christus hebben we bovendien een taak wereldwijd: het lenigen van lijden en nood in
de hele wereld.
Met het oog op deze hulpverlening heeft Christus diakenen aan Zijn gemeente
geschonken. In Handelingen lezen we hoe de apostelen speciale ambtsdragers lieten
kiezen, toen zij zelf niet meer in staat waren al het werk naar behoren te verrichten. Het
is de opdracht van de diakenen ervoor te zorgen dat de hulpverlening in en door de
gemeente goed verloopt. Deze instelling heeft sindsdien in de kerk gefunctioneerd.
Het diakenambt omvat de volgende taken:
Ten eerste: Het trouw en zorgvuldig inzamelen en beheren van giften en goederen,
bestemd voor hulpbehoevenden - binnen en buiten de gemeente, ook wereldwijd. Ook
zullen zij zich met toewijding inzetten voor het vinden van voldoende middelen.
Ten tweede: Het uítdelen van de ingezamelde gaven in de naam van Christus. Om met
een bewogen en welwillend hart de zwakken en hulpbehoevenden te helpen, is zowel
wijsheid nodig als vreugde en eenvoud. Het is daarbij van belang, dat zij
degenen die hulp nodig hebben niet alleen helpen met materiële gaven, maar
ook met troostvolle woorden uit de Schrift.

Tenslotte geldt voor alle ambtsdragers, dat hun naar de orde van de kerk geheimhouding
is opgelegd van al datgene wat bij de uitoefening van hun ambt
vertrouwelijk te hunner kennis is gekomen.

De volgende broeders zullen worden (her)bevestigd:
br. Arjan van den Berg (bevestiging tot ouderling)
br. Klaas Bos (herbevestiging tot ouderling-kerkrentmeester)
br. Jacco Brink (herbevestiging tot evangelisatie-ouderling)
br. Hendrik Hofstede (bevestiging tot ouderling)
br. Koert Meuleman (bevestiging tot diaken)
br. Martinus Cornelis van der Spek (bevestiging tot ouderling)
Bevestigingsvragen:
Geliefde broeders, 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?
Wat is daarop het antwoord van: Arjan van den Berg, Klaas Bos, Jacco Brink,
Hendrik Hofstede, Koert Meuleman, Martinus Cornelis van der Spek?
Antwoord: Ja, daartoe helpe mij God!
Amen.
Zingen: Psalm 134: 2 (OB)
Heft uwe handen naar omhoog,
Slaat naar het Heiligdom uw oog,
En knielt eerbiedig voor Hem neer;
Looft, looft nu aller heren HEER.
Bevestiging met handoplegging, waarbij een Bijbeltekst wordt meegegeven.
God, onze hemelse Vader, Die u tot dit ambtswerk heeft geroepen, geve u de
genade om daarin trouw en vruchtbaar werkzaam te zijn.

Verwelkoming
Aanvaarding
Gemeente, dit zijn uw ouderlingen en diakenen, zojuist in het ambt bevestigd
of herbevestigd. Wilt u hen in uw midden ontvangen in de naam van Christus
en hen hooghouden in hun ambt? Hen omringen met uw liefde, uw
betrokkenheid, uw meeleven en gebed?
Wat is daarop uw en jullie antwoord? Ja!
Zingen (staande): Psalm 134: 3 (OB)
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.
Dankgebed en voorbeden
Zingen: OTH 297: 1 en 2 (couplet 1 en 2 door kerkenraad, refr. door allen)
Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan,
schouder aan schouder in Uw wijngaard te staan,
samen te dienen, te zien wie U bent,
want Uw Woord maakt Uw wegen bekend.
Refrein (allen)
Samen op weg gaan, dat is ons gebed,
als een volk, dat juist daarvoor door U apart is gezet.
Vol van Uw liefde, genade en kracht,
als een lamp, die nog schijnt in de nacht.
Samen te strijden in woord en in werk.
Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk.
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn,
als Uw kerk, die waarachtig wil zijn.
Refrein (allen)
Zegen
Na afloop van de dienst is er gelegenheid om zowel de broeders die afscheid nemen
als de broeders die (her)bevestigd zijn de hand de hand te drukken.

