Orde voor de bevestigings– en intrededienst van
Jan Visser
als dienaar des Woords

14 december 2008
14.30 uur
Protestantse Gemeente Lexmond
Voorgangers:
ds. G. Nijmeijer
proponent J. Visser
Zingen uit: Liedboek voor de kerken, 1973

Lied voor de dienst:
Gezang 122: 1,3,4,5 Komt tot ons, de wereld wacht…
Intochtspsalm:
Psalm 84: 1,2,6
Bemoediging , groet en drempelgebed
Zingen:
Gezang 301: 1,2,5 Wij moeten gode zingen…

Voorganger
In deze dienst zal Jan Visser bevestigd worden als
dienaar des
Woords.
Deze bevestiging zal plaats vinden voor de dienst
van
de heilige Schrift.
De dienstdoend diaken nodigt de kandidaat uit op te staan en naar
voren te komen.
De voorzitter van de kerkenraad wendt zich tot de voorganger, zegt
dat de kerkenraad deze kandidaat beroepen heeft, licht toe waarom
en vraagt haar de kandidaat in het ambt te bevestigen.
De voorganger vraagt aan de voorzitter van de kerkenraad en aan
de vertegenwoordiger van de meerdere vergadering of de
kandidaat zonder bezwaar kan worden bevestigd.
De voorzitter van de kerkenraad laat weten dat de
beroepingsprocedure op wettige wijze en in goede orde is verlopen
en dat de gemeente daarbij naar behoren betrokken is geweest.
De vertegenwoordiger van de meerdere vergadering leest (een
gedeelte uit) de brief voor, waarin wordt meegedeeld dat de
kandidaat is toegelaten tot het ambt van dienaar des Woords in de
Protestantse Kerk in Nederland. Hierin wordt duidelijk dat
kerkordelijk aan alle voorwaarden voor de bevestiging is voldaan.

Voorganger:
Dan stel ik vast dat er geen bezwaren zijn.
Hij is waardig om in het ambt bevestigd te
worden,
waartoe de kerk van Christus hem geroepen
heeft.
Loven wij de Heer.
Gemeente:
Wij danken God.
Voorganger:
Wij zijn de eersten niet die in geloof de weg van
de belofte trachten te gaan, want vele getuigen
gingen ons al voor. Tussen hoop en vrees gingen
ook zij op weg naar het land van belofte, naar
een leven en samenleven in recht en
gerechtigheid, in waarheid en vrede, op Gods
aarde onder zijn hemel. Nooit heeft het aan
mensen ontbroken die al gaande de richting
wezen: de aartsvaders en -moeders in Israël,
Mozes en Elia, Debora en Hulda, zangers, zieners,
priesters, profeten, allen gingen zij ons voor op
die weg. Schuldeloos zijn zij niet gebleven, maar
de God van hemel en aarde bleef hen roepen, –
en zij gingen. Toen de tijd vervuld was, zond
Israëls God zijn geliefde op de weg ook ons
tegemoet. Hij heeft de zijnen liefgehad tot in de

dood, zo heeft Hij de weg tot het leven gebaand
en Hij roept ons om Hem daarop te volgen.
Apostelen, evangelisten, herders en leraars, zij
hebben getuigd dat Jezus de weg is, de waarheid
ook, het leven zelf, in vreugde, eenvoud en
barmhartigheid.
Om die weg al zoekend te vinden, willen wij
volgelingen van Christus zijn, volharden in het
onderwijs der apostelen, in de gemeenschap der
heiligen, in het delen van brood en beker en in het
gezamenlijke gebed. Daarin gaan u de dienaren
voor, om u te bemoedigen en terecht te wijzen,
om de getuigen voor u te doen spreken en de
tegensprekers de mond te stoppen, om samen
met u de lofzang te zingen, om met u om
ontferming te roepen en om u de heilstekenen te
doen zien.
Samen op weg naar het rijk van de vrede, waar
de gerechtigheid zal wonen en God zal zijn: alles
in allen.
Gemeente:
Amen
De te bevestigen dienaar gaat voor de knielbank staan.

Voorganger:
Daarom vraag ik u:
Gelooft u dat u in uw beroeping door deze
gemeente door God zelf tot deze dienst bent
geroepen?
Kandidaat:
Ja, dat geloof ik.
Voorganger:
Aanvaardt u de heilige Schrift als de bron van de
prediking en als enige regel van het geloof en wilt
u zich verzetten tegen al wat daarmee strijdig is?
Kandidaat:
Ja, dat wil ik.
Voorganger:
Belooft u uw ambt waardig en trouw te bedienen
met liefde voor de gemeente en voor alle mensen
die de Heer op uw weg brengt, belooft u geheim
te houden wat vertrouwelijk te uwer kennis komt,
en belooft u uw taak te vervullen overeenkomstig
de orde van onze kerk?
Kandidaat:
Ja, dat beloof ik.
Daartoe helpe mij God.
De te bevestigen dienaar knielt

Stil gebed
Zingen:
Gezang 239:1,2,3,7 Kom schepper God, o Heilge Geest…

Bevestigingsgebed:
Voorganger:
Gezegend zijt Gij, Heer, onze God,
die Israël uit Egypte hebt bevrijd
en uitgeleid door de dienst van Mozes, Mirjam en
Aäron.
Gij die uw volk
profeten, priesters en koningen hebt gegeven,
mensen geroepen tot uw dienst,
gezalfd met uw Geest.
Gezegend zijt Gij, Heer, onze God,
die uw Zoon hebt gezonden,
Jezus Messias, die kwam om te dienen en mensen
heeft geroepen om in zijn naam elkaar bij te
staan en de weg te wijzen.
Gij zijt het, die ook heden uw gemeente
een dienaar schenkt
om haar voor te gaan
in verkondiging en viering,
om haar te leren en te leiden
en zo uw volk toe te rusten
tot goede woorden en werken.
De bevestiger legt hem beide handen op

God, onze hemelse Vader,
die u geroepen heeft tot deze heilige dienst,
verlichte u door zijn Geest
en sterke u door zijn hand;
Hij regere u zó in de bediening van uw ambt
dat u daarin getrouw en vruchtbaar mag
wandelen
tot glorie van zijn Naam
en tot verbreiding van het Rijk
van zijn Zoon Jezus Christus.
Gemeente:
Amen.
Andere aanwezige dienaren des Woords leggen de zojuist
bevestigde dienaar de handen op.

Voorganger:
Wij bidden U: geef hem die in zijn ambt is
bevestigd, dat hij gehoorzaam aan uw roepstem
en vertrouwend op uw beloften, vrijmoedig uw
woord zal spreken tot eer van uw Naam, tot
vreugde voor ons allen, door onze Heer, Jezus
Christus, uw Zoon, die met U in de eenheid van de
heilige Geest, leeft en regeert in de eeuwen der
eeuwen.
Gemeente:
Amen.

De bevestigde dienaar gaat staan. De voorzitter van de diakonie
reikt de stola in de kleur van de bevestiging (rood) aan.

Diaken:
Ontvang deze stola
en vervul getrouw uw dienst,
gedachtig het woord van de Heer:
‘Neem mijn juk op je en leer van mij,
want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’
Bevestiger:
Gemeente, dit is uw predikant.
Wilt u hem als herder en leraar in uw midden
ontvangen
en hem hooghouden in zijn ambt?
Gemeente:
Ja, dat willen wij van harte.
Voorganger:
De Heer is met u.
Gemeente:
Ook met u is de Heer.
Gebed om de opening van het Woord
De kinderen gaan naar de kindernevendienst.

Lezing:
Amos 9,11-15 (NBV)

Zingen:
Gezang 161: 1,4,5 Uit uw hemel zonder grenzen…
Lezing:
Lukas 1,68-79 (NBV)
Verkondiging
Zingen:
Gezang 289: 2,4,5 Morgenglans der eeuwigheid
Zingen:
Geroepen om te Zingen 112: 1,3,4 “Een land om van te
dromen”
Gebed
Collecte
Slotlied:
Geroepen om te Zingen 241 “Ga met ons mee”
Zending en Zegen
U wordt verzocht na de zegen weer te gaan zitten. De voorzitter van
de kerkenraad neemt het woord.
Na afloop van de dienst is er gelegenheid Jan en Daphne de hand te
schudden. Wilt u van de orgelzijde naar hen toekomen?

