DE GEMEENTE VAN CHRISTUS BIJEEN
ROND DE SCHRIFTEN
BEVESTIGING VAN AMBTSDRAGER
IN DE KERK VAN ROZENDAAL
3e Zondag na Pinksteren
2e Zondag van de Zomer
26 juni 2022
Voorganger: Ds. Frans Ort
Cantor: Anita Nibbelink
Organist: Frank van Merwijk

DE VOORBEREIDING
Er wordt gemusiceerd en voorgeoefend
De klok wordt geluid
Gezang 280: ‘De vreugde voert ons naar dit huis’
1 A 2A 3C 4A 5C 6A 7A

Zingen:

Bemoediging
o.
Onze hulp is de Naam van de Heer,
a.
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Drempelgebed:
o.:
……………..
Zingen:

Psalm 27: 1, 5 en 7.

Smeekgebed:
v:

Laat ons de Heer om ontferming aanroepen
voor de nood van de wereld
en Zijn Naam prijzen:
want Zijn barmhartigheid heeft geen einde!
……………..
Zo zingen wij:

Kyrie en Gloria

299e

DE SCHRIFTEN: GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD
De Groet
v:
De Heer zij met u!
g:
OOK MET U ZIJ DE HEER
Gebed van de zondag
v:
g:

…………………………….
AMEN
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Eerste Schriftlezing: I Koningen 19:19-21

Zingen:

Gezang 831: ‘Gestuurd op wegen ongedacht’
1.c 2.solo 3.c 4.a 5.c 6.solo 7.V 8.M 9.a Het refrein: allen

Evangelielezing: Lucas 9:51-62
Lofprijzing

339 a

Verkondiging
Zingen:

Gezang 827: ‘Mensen, wij zijn geroepen om te leven’.
DIENST VAN BEVESTIGING GAVEN EN GEBEDEN

Inzameling: er wordt in de kerk gecollecteerd
Bankrekening nr. Diaconie: NL16 INGB 0000 933 939 t.n.v. Diaconie Protestantse
Gemeente Rozendaal (onder vermelding van het collectedoel)
Bankrekeningnr. Kerkvoogdij: NL81RABO 0168 708 175 t.n.v. Kerkvoogdij,
Protestantse Gemeente Rozendaal (onder vermelding van het collectedoel)
collectedoelen:
1. Diaconie: KIA binnenlands diaconaat
2. Kerkvoogdij: Cantorij

Zingen:

Gezang 929: ‘Zoals de regen’ cantorij en allen
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Inleiding op de bevestiging
Jezus is niet gekomen om te heersen, maar om te dienen. Zo zijn ook wij geroepen
om mens te zijn ten dienste van elkaar, en zo de aarde bewoonbaar te maken.
Ouderlingen en diakenen vormen samen met de predikanten de kerkenraad. Zo
geven zij gezamenlijk leiding aan de gemeente en gaan zij de gemeente voor in
vieren, leren en dienen.
De bemoediging op de weg van de navolging van Christus onze Heer krijgt o.a.
gestalte in het ambt van de ouderlingen. Geïnspireerd door Gods Geest houden zij
met ons de hoop levend en bepalen zij ons bij het heilsgeheim van de kerk: voor alle
dingen zoeken wij immers Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid.
Presentatie
Wij hebben het volgende gemeentelid, Anke Mopman geroepen een taak in ons
midden te vervullen. Ik vraag haar op te staan en uit het midden der gemeente .naar
voren te komen.
Belofte van de gemeente
wie kan, gaat staan
Gemeente van Jezus Christus, nu wij overgaan tot de bevestiging
van haar die wij geroepen hebben, vraag ik u:
belooft u haar te aanvaarden,
haar te omringen met uw medeleven,
haar te dragen in uw gebeden
Belofte van haar die bevestigd wordt:
Nu je dit gehoord hebt, vraag ik je, beloof je je dienst te verrichten
trouw aan de woorden van Jezus Christus,
beloof je zorgvuldigheid te betrachten
en waar nodig geheimhouding, ten aanzien van datgene,
waar je in vertrouwen kennis van hebt gekregen,
en beloof je je daarbij te voegen naar de orde van de Kerk?
Wat is daarop je antwoord, Anke Mopman? ……………….
Zegening
God, de Aanwezige, geve je Zijn genade,
opdat je je dienst getrouw en met vruchtbaarheid
moge verrichten.
Laat liefde en trouw je nooit verlaten,
bind ze om je hals, schrijf ze in je hart,
je zult gezegend zijn bij God en de mensen. Amen.
Zingen:

Gezang 345: 1 en 3
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De Voorbeden
v:
…………….
Zo bidden wij samen:
g:

HEER, VERHOOR ONS

Stil gebed
v:

Zo bidden wij samen:

g:

HEER, VERHOOR ONS

g:

Slotlied:

Onze Vader
die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood

en vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars
vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Gezang 713: ‘Wij moeten Gode zingen’

Wegzending en Zegen
v:

………………..

g:

AMEN

Voorkant: Jezus onderweg naar Jeruzalem – www.workingpreacherorganisation 30 juni
2013.
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AGENDA PG ROZENDAAL

Wo.29

10.00-12.30u

Zo.3
Wo.6
Zo.10
Wo 13
Zo. 17
Wo..20
Za 23
Zo.24
Wo. 27
Zo.31

10.00u
10.00-12.30u
10.00u
10.00-12.30u
10.00u
10.00-12.30u
14.30u
10.00u
10.00-12.30u
10.00u

JUNI
Serre van Rozendaal
JULI
Ds. Bert Bomer
Serre van Rozendaal
Ds. Frans Ort HA
Serre van Rozendaal
Petra Barnard
Serre van Rozendaal
Serre: Film + High Tea informatie volgt
Ds. Klaas Vos
Serre van Rozendaal
Ds. Roel van Oosten
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