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ORGELSPEL

Nun danket alle Gott (Sigfrid Karg-Elert 1877-1933)
DE KAARSEN WORDEN AANGESTOKEN

Stilte
WOORD VAN WELKOM

(allen gaan staan)
PSALM 84:1,2,3,4

3e couplet door Kwartet
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GEBED

Liturgie ds. Gerrit van Meijeren

(allen gaan zitten)

|

BEMOEDIGING EN GROET
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LIED 695

1 en 2 kwartet / 3, 4, 5 allen
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DIENST VAN DE VERBINTENIS VAN EEN CL ASSISPREDIKANT
PRESENTATIE

Persoonlijk woord - dr. René de Reuver
V: Gemeenten van de classis Zuid-Holland Zuid,
Gerrit van Meijeren is door de classicale vergadering benoemd en beroepen
als classispredikant
en staat nu gereed om als predikant in algemene dienst
aan deze classis te worden verbonden.
Voordat we overgaan tot deze verbintenis
zullen we horen en overwegen
wat de kerk aan de dienaar van het Woord heeft toevertrouwd.
INLEIDING

V: Om de kerk van Jezus Christus
bij het heil te bepalen
en bij haar roeping in deze wereld te bewaren
zijn haar ambtsdragers gegeven,
die daartoe ontvangen hebben
de gaven van de Heilige Geest
en de opdracht van de kerk.

|

Uit het midden van de dienaren van het Woord
zijn de classispredikanten geroepen
om samen met de classicale vergadering
toezicht te houden op het kerkelijk leven in de classis
in een geestelijk leiderschap
dat niet heerst maar dient.

Liturgie ds. Gerrit van Meijeren

Eén van de ambten die de kerk te allen tijde onderhoudt,
is dat van de dienaar van het Woord.
Degenen die met dit ambt worden bekleed,
werken samen met hun mede-ambtsdragers
en zullen dienstbaar en herderlijk omgaan
met de kudde die hen wordt toevertrouwd.
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De classispredikanten representeren de classicale vergadering
bij de gemeenten en haar kerkenraden
om hen te bepalen bij het hart van kerk zijn:
getuigen van het evangelie,
bouwen aan de geloofsgemeenschap,
gestalte geven aan het diaconaat, de zending
en de missionaire roeping in kerk en samenleving.
Zij zullen, in vertrouwen op de Geest,
de gemeenten en hun ambtsdragers inspireren
tot ontmoeting en gesprek,
tot het delen van vreugde en zorgen,
en het zoeken naar wegen, nieuwe en vertrouwde,
om kerk te zijn in deze tijd en in deze wereld
in verlangen naar de toekomst van Gods rijk.
De classispredikanten zijn geroepen mede zorg te dragen
voor het geestelijk welzijn van de predikanten en kerkelijk werkers,
naar hen te luisteren,
hen te bemoedigen met het oog op hun roeping:
dienend voorgaan in geloof, hoop en liefde.
Zij zullen, kortom, met de goede Herder voor ogen,
de gemeenten en ambtsdragers die hun zijn toevertrouwd,
liefdevol begeleiden,
zodat zij in deze wereld gestalte kunnen geven aan hun roeping
om het Woord te horen, verkondigen en dienen.
KWARTET ZINGT PSALM 128 VERS 1

(Jan Pieterszoon Sweelinck 1562-1621)
OPDRACHT

V: En u, Gerrit van Meijeren, die nu gereed staat uw ambtswerk
verbonden aan deze classis te aanvaarden:
herinner u altijd met dankbaarheid,
dat het Christus’ eigen kudde is,
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die u wordt toevertrouwd.
Hij heeft haar verworven door zijn bloed;
het is zijn kerk.
Aanvaard dan uw dienst met blijdschap,
voed uzelf met het Woord van God,
volhard in het gebed
en vertrouw op de kracht van de heilige Geest.
GELOFTE

V: Eenmaal bent u in het ambt
van dienaar van het Woord bevestigd.
Daarbij hebt u uitgesproken
dat u de heilige Schrift aanvaardt
als de bron van de prediking
en als enige regel van het geloof
en dat u zich wilt verzetten tegen al wat daarmee strijdig is.
U hebt beloofd geheim te zullen houden
wat vertrouwelijk tot uw kennis mocht komen
en uw taak te vervullen
overeenkomstig de orde van onze kerk.
Nu u uw ambtsbediening in de classis Zuid-Holland Zuid
zult voortzetten, vraag ik u daarom:
Gelooft u dat u in uw beroeping door deze classis
door God zelf tot deze dienst bent geroepen?

CP: Ja, dat beloof ik.
Daartoe helpe mij God.

|

V: En belooft u uw ambt ook op deze plaats
waardig en trouw te bedienen met liefde voor de kerk
en voor alle mensen die de Heer op uw weg brengt?
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CP: Ja, dat geloof ik.
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(de classispredikant knielt)
V: Broeders en zusters,
laten wij bidden tot de almachtige God
in gemeenschap met heel de Kerk
in hemel en op aarde,
dat Hij zijn genade geeft aan Gerrit van Meijeren
die Hij geroepen heeft als dienaar van het Woord.
BEVESTIGINGSGEBED / ZEGENBEDE

• ds. Ilse Hogeweg, oud-voorzitter Classis Rotterdam, lid selectiecommissie
• dr. René de Reuver, scriba Generale Synode van de Protestantse Kerk
• ouderling Henk van ‘t Pad, lid moderamen Classis Zuid-Holland Zuid,
voorzitter selectiecommissie
(allen gaan staan)
LIED 680

1 allen / 3 kwartet / 4 allen
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(de te verbinden predikant gaat staan)
VERBINTENIS

V: God onze hemelse Vader,
die u naar deze plaats heeft geroepen,
verbinde u aan dit dienstwerk
en geve u de genade,
dat u daarin trouw en vruchtbaar werkzaam mag zijn.
A: Amen
(de voorganger bekrachtigt deze woorden met een handdruk)

A: Ja
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V: Gemeenten uit de classis Zuid-Holland Zuid,dit is uw classispredikant.
Wil u hem als herder en leraar in uw midden ontvangen
en hem, voor zover dat in uw vermogen ligt,
hooghouden in zijn ambt?
Wilt u hem omringen met uw meeleven en gebeden
en met hem meewerken in de dienst van onze Heer?
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AANVAARDING EN VERWELKOMING
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LIED 686: 1, 2, 3
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(allen gaan zitten)
GEBED OM HET LICHT VAN GODS GEEST
SCHRIFTLEZING

|

1 Paulus en Timotheüs, dienstknechten van Jezus Christus, aan al de heiligen in
Christus Jezus die in Filippi zijn, met de opzieners en diakenen: genade zij u en
vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus.
3 Ik dank mijn God, telkens wanneer ik aan u denk
– in elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap –
5 vanwege uw gemeenschap aan het Evangelie, van de eerste dag af tot nu toe.
6 Ik vertrouw erop dat Hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot
op de dag van Jezus Christus.
7 Het is immers voor mij terecht dat ik dit van u allen denk, omdat ik u allen in mijn
hart heb als deelgenoten van mijn genade, zowel in mijn gevangenschap als in de
verdediging en bevestiging van het Evangelie.
8 Want God is mijn Getuige hoe vurig ik naar u allen verlang, met de innige
gevoelens van Jezus Christus.
9 En dit bid ik dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle
fijngevoeligheid, opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht
bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus, 11 vervuld met vruchten
van gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid en lof van God.
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Filippenzen 1: 1-11 (herziene Statenvertaling)
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PSALM 25:2,4,7 (BERIJMING 1773)

Kwartet zingt vers 4
2 HEER, ai, maak mij Uwe wegen,
Door Uw woord en Geest bekend;
Leer mij, hoe die zijn gelegen,
En waarheen G' Uw treden wendt,
Leid mij in Uw waarheid, leer
IJv'rig mij Uw wet betrachten;
Want Gij zijt mijn heil, o HEER,
'k Blijf U al den dag verwachten.

7 Gods verborgen omgang vinden
Zielen, waar Zijn vrees in woont;
't Heilgeheim wordt aan Zijn vrinden,
Naar Zijn vreêverbond, getoond.
d' Ogen houdt mijn stil gemoed
Opwaarts, om op God te letten;
Hij, die trouw is, zal mijn voet
Voeren uit der bozen netten.

4 's HEEREN goedheid kent geen palen;
God is recht, dus zal Hij door
Onderwijzing hen, die dwalen,
Brengen in het rechte spoor.
Hij zal leiden 't zacht gemoed
In het effen recht des HEEREN.
Wie Hem need'rig valt te voet,
Zal van Hem zijn wegen leren.

PREEK
KWARTET ZINGT NUN LOB MEIN SEEL’

Psalm 100 (Johann Sebastian Bach 1685-1750)
DIENST VAN DE GEBEDEN

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
INZAMELING VAN DE GAVEN ONDER ORGELSPEL

één rondgang voor Kerk in Actie
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LIED 305

(allen gaan staan)
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ZEGEN

(gezongen amen - drie maal)
(allen gaan zitten)
TOESPRAAK

Riet Smid-Franssen voorzitter Classis Zuid-Holland Zuid
ORGELSPEL
ONTMOETING
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