Liturgie voor de dienst van afscheid en (her)bevestiging van de
ambtsdragers op zondag 6 januari 2019 in de Goede Herderkerk te
Epe. Aanvang: 10.00 uur.
VOORGANGER: ds. G.C. Buijs
ORGANIST: Johan Smit
*******************************************************************************
Welkom en mededelingen
Moment van stil gebed
Intochtslied: Psalm 103 : 1 en 3
Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,
laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid,
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
die u geneest, die uit het graf uw leven
verlost en kroont met goedertierenheid.
Hij is een God van liefde en genade,
barmhartigheid en goedheid zijn zijn daden
van Hem die niet voor altijd met ons twist,
die ons niet doet naar alles wat wij deden,
ons niet naar onze ongerechtigheden
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde maar ook van verdriet
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
Refrein:
O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus, mijn Heer:
geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.
Refrein:
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
Gebed bij de opening van het Woord
We zingen samen met de kinderen: Lied 1 : 1 en 3 (Kinderliedbundel)
Als je veel van iemand houdt
geef je ’t mooiste wat je hebt. Da’s heel gewoon.
Omdat God van mensen houdt,
gaf Hij ’t mooiste wat Hij had: zijn eigen Zoon.
Refrein: Hoe ik ook denk, hoe ik ook denk,
een mooier geschenk ken ik niet.
Hoe ik ook denk, hoe ik ook denk,
een mooier geschenk ken ik niet.

Bemoediging en groet
Zingen: Lied 460 : 1, 2 en 4 (Hemelhoog)
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U, wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik Ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
Refrein: ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij;
uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Als je veel van iemand houdt
geef je ’t mooiste wat je hebt. Da’s heel gewoon.
En als jij de Heer vertrouwt,
leg je leven in zijn hand. Hij is Gods Zoon.
Refrein:
De kinderen gaan naar de zondagsschool
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Schriftlezing: Efeze 3 : 1-13 (NBV)
Daarom is het dat ik, Paulus, gevangene omwille van Christus Jezus,
voor u, heidenen, bid. U moet toch wel gehoord hebben dat God mij
de taak heeft toevertrouwd om de genade door te geven die mij met
het oog op u geschonken is. Mij is in een openbaring het mysterie
onthuld waarover ik hiervoor in het kort heb geschreven. Aan de
hand daarvan kunt u zich, wanneer u dat leest, een beeld vormen
van mijn inzicht in dit mysterie van Christus. Het is onder vorige
generaties niet aan de mensen onthuld, maar nu door de Geest
geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten: de heidenen
delen door Christus Jezus ook in de erfenis, maken deel uit van
hetzelfde lichaam en hebben ook deel aan de belofte, op grond van
het evangelie. Van dat evangelie ben ik een dienaar geworden door
de gave van Gods genade, die ik ontvangen heb door zijn kracht die
in mij werkt. Mij, de allerminste van alle heiligen, is de genade
geschonken om de heidenen de ondoorgrondelijke rijkdom van
Christus te verkondigen, en voor allen in het licht te stellen hoe het
mysterie dat in alle eeuwen verborgen was in God, de schepper van
het al, werkelijkheid wordt. Zo zal nu door de kerk de wijsheid van
God in al haar schakeringen bekend worden aan alle vorsten en
heersers in de hemelsferen, naar het eeuwenoude plan dat hij heeft
verwezenlijkt in Christus Jezus, onze Heer, in wie wij vrijelijk toegang
hebben tot God, vol vertrouwen door ons geloof in hem. Ik vraag u
dan ook de moed niet te verliezen wanneer ik lijd omwille van u, want
daaraan kunt u eer ontlenen.

Weergaloos, wat een ontferming, onvoorwaardelijk, zo vrij!
God schenkt redding, schenkt bescherming,
opent deuren, ook voor mij.
Als ik, zwak in onvermogen,
door de nacht weer wordt verleid,
straalt het paaslicht, wijd en zijd
hemels licht vol mededogen.
God is liefde – hart en stem,
zing nu mee, dit lied voor Hem!
Preek
Zingen: Lied 653 : 1, 6 en 7
U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons ’t aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!
Gij zijt tot herder ons gegeven,
wij zijn de schapen die Gij weidt;
waar Gij ons leidt is ’t goed te leven,
Heer, die ons voorgaat door de tijd.
Wie bij U blijft en naar U ziet,
verdwaalt in deze wereld niet.

Zingen: Lied 330: 1 en 3 (Hemelhoog)
Eigen roem is uitgesloten: alle lof aan God alleen!
Ik heb Hem niet uitgekozen,
Hij koos mij. Loof Hem alleen!
Zelfs nog voor ik werd geboren,
voor Gods hand, die alles schiep,
lucht en land tot leven riep,
heeft zijn liefde mij verkoren.
God is liefde hart en stem,
zing nu mee, dit lied voor Hem!

O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.
Afscheid van aftredende ambtsdragers
Woorden van afscheid
Gebed
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Zingen: Psalm 90 : 8

Slotlied: Lied 472 (Hemelhoog)

Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven
en laat uw glans hun kinderen omgeven.
Zie op ons neer met vriendelijke ogen.
O God, bescherm ons in ons onvermogen.
Bevestig wat de hand heeft opgevat,
het werk van onze hand, bevestig dat.
Persoonlijke woorden
(Her)bevestiging van de ambtsdragers

Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar,
wat wij hier beleden samen met elkaar.
Aan uw daag’lijks leven, uw gezin, uw werk,
wil u daaraan geven, daar bent u Gods kerk.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar,
wat wij hier beleden samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis,
dan is vanaf heden Christus bij u thuis.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.

Presentatie
Zegen (gezongen amen)
Opdracht
Gelofte en herbevestiging van de ambtsdragers die hun dienst
voortzetten

*****

Gelofte en bevestiging van de ambtsdragers die nieuw aantreden
Bevestigingsgebed
Zingen: Psalm 134 : 3 (Bundel 1938)
Dat ‘s Heren zegen op u daal’,
zijn gunst uit Sion u bestraal’,
Hij schiep ‘t heelal, zijn naam ter eer
looft, looft dan aller heren Heer!
Gebeden (afgesloten met stil gebed en Onze Vader)
De kinderen komen terug van de zondagsschool
Inzameling van de gaven
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