Voor de dienst
Oproep om een briefje of een kaartje te schrijven met woorden van dank of
bemoediging.
Voor de dienst
Laten horen Cantate Domino met tekst in beeld.
https://www.youtube.com/watch?v=6o0ertzPRGk

Welkom en mededelingen
Orgelmuziek
Groet
Samen lezen:
Ere zij de Vader en de Zoon,
en de heilige Geest,
als in de beginne,
nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.
Thema van de dienst.

Voorganger verteltaan de hand van foto’s over de nood in de wereld.
Voorganger leest voor:
Bid met mij in deze lange nacht.
Richt je hart op God, wees waakzaam, bid en wacht.
Wees dan stil als je geen toekomst ziet
en vertrouw op God, want Hij vergeet ons niet.
Allen lezen voor:
Zoon van God, wij bidden U,
U die zelf onze weg volbracht:
houd ons vast en leid ons nu
op de weg, die wij gaan door de lange nacht

Voorganger leest voor:
Bid met mij, nu heel de wereld lijdt.
Zoek de wil van God, bid om een nieuwe tijd.
Wees dan stil als je geen toekomst ziet
en vertrouw op God want hij vergeet ons niet.
Allen lezen voor:
Zoon van God, wij bidden U,
U die zelf onze weg volbracht:
houd ons vast en leid ons nu
op de weg, die wij gaan door de lange nacht.

Amen

Laten we God prijzen want zij gerechtigheid kent geen einde.
U hoort een loflied uit Afrika.
De cd kreeg ik van Winand.
Voor de kinderen muziekinstrumentjes
Lied uit Afrika. Nr 13
Jesu Azali Awa
Jezus is hier met ons.
We zijn blij en geloven
dat we Hem in de hemel zien.
Laat ons samen Hem prijzen.
Halleuja

Annemijn leest Lukas 5:17-26 (BGT)
Uit de Bijbel in gewone taal.
Ondertussen afbeeldingen uit de Kijkbijbel op de beamer.
17
Op een dag zaten er ook farizeeën en wetsleraren naar Jezus te luisteren. Ze waren overal vandaan
gekomen, uit ieder dorp in Galilea en Judea, en ook uit Jeruzalem.
Jezus had van God de macht gekregen om mensen beter te maken. 18 Er kwamen een paar mannen
aan met een draagbed. Daar lag een man op die niet kon lopen. De mannen wilden hem naar binnen
brengen en vlak voor Jezus neerleggen. 19 Maar het was zo druk dat ze er niet langs konden. Daarom
klommen ze op het dak. Ze haalden een paar tegels weg van het dak. En ze lieten de man op zijn bed
naar beneden zakken, vlak voor Jezus.
20
Jezus zag dat die mensen in hem geloofden. Daarom zei hij tegen de man die niet kon lopen: ‘Ik
vergeef je alles wat je verkeerd gedaan hebt.’
Jezus laat zijn macht zien
21
Toen de wetsleraren en de farizeeën dat hoorden, dachten ze: Wie denkt hij wel dat hij is! Hij

beledigt God. Alleen God kan de zonden van mensen vergeven!
22
Maar Jezus wist wat ze dachten. Daarom zei hij tegen hen: ‘Het is anders dan jullie denken. 23 Het
lijkt makkelijk om te zeggen: ‘Ik vergeef je alles wat je verkeerd gedaan hebt.’ Het lijkt veel moeilijker
om te zeggen: ‘Sta op en ga lopen.’ 24 Maar ik ben de Mensenzoon. God heeft mij de macht gegeven
om zonden te vergeven. Dat zal ik jullie laten zien.’
Toen zei Jezus tegen de man die niet kon lopen: ‘Sta op, pak je bed op, en loop naar huis.’ 25 Meteen
stond de man op. Hij pakte zijn bed op en liep naar huis. En terwijl hij naar huis liep, dankte hij God.
Iedereen had gezien wat er gebeurd was. 26 De mensen waren diep onder de indruk. Ze dankten God
en zeiden vol eerbied tegen elkaar: ‘Het is ongelofelijk wat wij vandaag meegemaakt hebben!’

orgelspel

Uitleg en verkondiging

Wienand leest Geest van hierboven in het Gronings. Robert voor- en naspel.
En orgelspel tussen de 2 coupletten.

Voorganger:
Van een aantal van onze ambtsdragers is de ambtstermijn verstreken.
Namelijk van zuster Annemijn Dijkema en broeder Wienand Hofstede.
Annemijn en Wienand willen jullie gaan staan?
Geliefde broeder en zuster,
Wij laten jullie gaan en danken jullie voor de overtuiging, de inzet en de
liefde waarmee jullie je dienst in Christus’ kerk hebt vervuld.
Wat blijft is de verbondenheid met het ambt waarin alles wat vertrouwelijk
te uwer kennis is gekomen geheim zal blijven, ook na vandaag.
Mogen gaan zitten.
Ik geef nu het woord aan Yvonne.
Die namens de kerkenraad en de gemeente jullie nog iets wil zeggen.
Kind brengt de bloemen van Yvonne naar Annemijn en Wienand.

Robert speelt: NLB 704 couplet 1, Dank, Dank nu allen God.

Yvonne:
Gemeente,
tot tweemaal toe heeft de kerkenraad u de namen bekend gemaakt van
degene die bevestigd zal worden in het ambt van Diaken.
Het is zuster Elfreida (elfreet) Adelaide (adeleet) Wendel, van Wageningen
Freida (Frieda)
Ik kan melden dat er geen wettige bezwaren zijn ingebracht

voorganger
Dan stel ik vast dat er geen bezwaren zijn.
Zij is dus waardig
om in het ambt bevestigd te worden,
waartoe de kerk van Christus
haar geroepen heeft.
Loven wij de Heer.
Wij danken God.

opdracht door Freida zelf geformuleerd .
(Of anders de opdracht uit het dienstboek).

Freida, nu je klaar staat
om je ambtswerk te aanvaarden:
herinner je altijd met dankbaarheid
dat het Christus’ eigen kudde is,
die je wordt toevertrouwd.

Aanvaard dan je dienst met blijdschap,
voed jezelf met het Woord van God,
volhard in het gebed
en vertrouw op de kracht van de heilige Geest.

Geliefde Zuster,
Geloof je dat je in je verkiezing door deze gemeente door God zelf tot deze
dienst geroepen wordt?
Aanvaardt je de heilige Schrift
als enige regel van het geloof
en wil je je verzetten tegen al wat daarmee strijdig is?
Beloof je je ambt waardig en trouw te bedienen met liefde voor de
gemeente en voor alle mensen die de Heer op je weg brengt.
Beloof je geheim te houden wat vertrouwelijk tot je kennis komt, en beloof
je je taak te vervullen overeenkomstig de orde van onze kerk?

Wat is daarop jouw antwoord,
Freida Wendel van Wageningen
Ja. Daartoe helpe mij God.

Gebed
Heer Onze God,
Nu onze Zuster Freida bevestigd wordt vragen wij U, wilt U haar helpen.
Wilt U haar helpen de gemeente te dienen. Wilt U het werk dat zij doet om
onze naasten te helpen zegenen. En wilt U haar geloof sterken.
Heer Onze God, zo bidden wij samen hardop:

God,
geef haar de kracht
om haar geluk en licht te laten zijn

waar anderen zich ook aan warmen kunnen.

Gebed
Heer, Onze God, op deze morgen waarop wij dankbaar een nieuwe diaken
ontvangen vragen wij U ons te helpen. Wilt U ons de kracht geven bij U en
bij elkaar te blijven. Wilt U ons de weg naar de naaste wijzen die ons nodig
heeft. Zo bidden wij om uw liefde om deze uit te delen. Bidden wij samen
hardop.

God,
geef ons de kracht
om ons geluk en licht te laten zijn
waar anderen zich ook aan warmen kunnen.

Kom tot ons O Heilige Geest, ontsteek in ons het vuur van uw liefde.
Kom O Heilige Geest, tot onze zuster Freida, ontsteek in haar het vuur van
uw liefde.
Amen
Aansluitend Taize.
https://www.youtube.com/watch?v=us-v4slsUX4&list=RDus-v4slsUX4&start_radio=1&t=304

Freida komt naar voren en knielt.
Heer, Onze God,
Zend nu uw heilige geest op Freida
maak haar zo diaken in deze gemeente
zodat zij in liefde om kan zien naar de mensen
en uw gemeente op kan bouwen.
Amen.

Voorganger:

Gemeente van Garrelsweer, Winneweer en Wirdum
nu deze zuster
tot diaken bevestigd is,
belooft u haar te aanvaarden,
haar te omringen met uw medeleven,
haar te dragen in uw gebeden en met haar
mee te werken in de dienst aan onze Heer?
Broeders en zusters wat is daarop uw antwoord?
Gemeente: Ja, dat beloven wij

Gemeente van Garrelsweer, Winneweer en Wirdum dit is uw nieuwe diaken

Robert speelt: NLB 704 couplet 1, Dank, Dank nu allen God.

Yvonne spreekt Freida toe
Kind brengt bloemen

Ina van Zanten en Wienand Hofstede nemen de taak van diaconaal
rentmeester op zich.
Zij zullen lid zijn van de diaconie maar niet van de kerkenraad.
Ina en Wienand, wij zijn erg blij dat jullie dit willen doen.
Beloven je liefdevol om te zien naar alle mensen
die de Heer op je weg brengt,
en beloof je geheim te houden
wat je vertrouwelijk te weten komt?
Wat is daarop jullie antwoord?
Ina en Wienand?
Wienand jij hebt je bloemen al gekregen.
Voor Ina is er ook een bos.

Robert speelt: NLB 704 couplet 1, Dank, Dank nu allen God.

Wegzending en Zegen
Amen, amen, amen.

Annemijn, Wienand en Freida gaan buiten staan, achter een rij tafels waar
mandjes op staan voor de kaarten. Iedereen wordt gevraagd op het plein te
blijven.

Buiten zingen: Ga met God en Hij zal met je zijn. De beameraar zorgt voor
een telefoonverbinding met Robert zodat hij weet wanneer hij kan
beginnen en hij de mensen hoort

