In deze dienst treden af:

als wijkouderling: Jan Vorderman
als diaken: Minie van der Snel-Ordelman
In deze dienst wordt bevestigd:
als diaken: Joke Gerrits-Sarink

Een gelofte van geheimhouding wordt afgelegd:
door kerkrentmeester Bessel Dalhuisen

Voorganger: Ds. Theo van Staalduine
Organist: Allard van Dijk
Protestantse Gemeente te Nijbroek

Welkom en mededelingen
Wij luisteren naar lied 1005: 1, 4 en 5, gezongen door de solist

Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.
Refrein: Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.
Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte zijn velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen,
schuilplaats door U gebouwd.
Refrein
Met zoveel gaven aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is.
Refrein

Stil gebed
Votum en Groet
Gebed
Genadeverkondiging
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Wij luisteren naar In het licht (Sela)

https://www.youtube.com/watch?v=6k1hUPYplbs
In de donkere nacht
verschijnt een licht
en de duisternis
krijgt het niet in haar macht.
Eeuwenlang al voorzegd:
het woord van God
dat geboren wordt.
Hoop waar de wereld op wacht.
In het licht van Gods Zoon,
zien wij zijn goedheid,
zijn waarheid.
In het licht van Gods Zoon,
brengt Hij in kleinheid
zijn grootheid dichtbij.
Niemand ziet Gods gezicht,
maar in zijn zoon
wordt Hij een persoon,
maakt Hij bekend wie Hij is.
In mijn donkere nacht
verschijnt zijn licht
en de duisternis
krijgt het nooit in haar macht.

Lezing: Marcus 1: 1-11
1
2

Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God.
Het staat geschreven bij de profeet Jesaja:
‘Let op, ik zend mijn bode voor je uit,
hij zal een weg voor je banen.
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Luid klinkt een stem in de woestijn:
“Maak de weg van de Heer gereed,
maak recht zijn paden!”’
4
Dit gebeurde toen Johannes de Doper naar de woestijn ging en de
mensen opriep zich te laten dopen en tot inkeer te komen, om zo
vergeving van zonden te verkrijgen. 5Alle inwoners van Judea en Jeruzalem
stroomden toe en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan,
terwijl ze hun zonden beleden. 6 Johannes droeg een ruwe mantel van
kameelhaar met een leren gordel; hij leefde van sprinkhanen en wilde
honing. 7 Hij verkondigde: ‘Na mij komt iemand die meer vermag dan ik; ik
ben zelfs niet goed genoeg om me voor hem te bukken en de riemen van
zijn sandalen los te maken. 8 Ik heb jullie gedoopt met water, maar hij zal
jullie dopen met de heilige Geest.’
9
In die tijd kwam Jezus vanuit Nazaret, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan
om zich door Johannes te laten
dopen. 10 Op het moment dat hij
uit het water omhoogkwam, zag
hij de hemel openscheuren en de
Geest als een duif op zich
neerdalen, 11 en er klonk een
stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn
geliefde Zoon, in jou vind ik
vreugde.’
3

Luisteren naar Lied 524: 1, 2 en 5 gezongen door de solist

(melodie ps. 116, God heb ik lief, want die getrouwe Heer)

Nu Gij de doop ontvangt in de Jordaan,
stroomt aller wereld water daarin samen.
Noach en Mozes, Jona en Naäman
moedigen U vanaf de oever aan.
Gij wilt niet als een onbeschreven blad
veraf staan van ons volgekladderd leven;
ons leven wordt U op het lijf geschreven,
Gij stapt in onze dood als waterbad.
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Lief Lam van God, zo smetteloos, zo rein,
in ons gedompeld, één van ons geworden,
Gij roept de hele schepping tot de orde
van zaligheid. De zee zal niet meer zijn.
Lezing: I Petrus 2: 1-10

Ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en huichelarij, alle
afgunst en kwaadsprekerij, 2 en verlang als pasgeboren zuigelingen naar de
zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding
bereikt. 3 U hebt toch ondervonden hoe goed de Heer is? 4 Voeg u bij hem,
bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God
werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, 5 en laat u ook zelf als levende
stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een
heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij
Jezus Christus, welgevallig zijn. 6 In de Schrift staat immers: ‘In Sion leg ik
een hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid; wie daarop
vertrouwt, komt niet bedrogen uit.’ 7 Kostbaar is hij voor u, die erop
vertrouwen. Voor wie er niet op vertrouwen, geldt echter: ‘De steen die de
bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden.’ 8 En: ‘Het is een steen
waarover men struikelt, een rotsblok waaraan men zich stoot.’ Zij struikelen
omdat ze Gods woord niet gehoorzamen, daartoe zijn ze bestemd. 9 Maar u
bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige
natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te
verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn
wonderbaarlijke licht. 10 Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens
viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u
geschonken.
1

Preek
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Wij luisteren naar lied 976. Eerst horen wij de melodie, en
daarna de gesproken verzen 1, 2 en 3

Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven,
leesbaar voor mensen als Zijn erfenis.
Ons leven mag zich voluit laten lezen,
herkenbaar als Zijn eigenhandig schrift.
Wie kan in ons een brief van Christus lezen,
als niet de Geest ons aan elkander rijgt,
Die ons als dode, levenloze letters
beademt en tot nieuwe zin herschrijft?
Om woord voor woord Zijn liefde te vertalen,
dat blijft voor ons bestaan het doel, de zin.
Om mensen Zijn ontferming te herhalen
zijn wij gezonden, deze wereld in.
Ontheffing van de aftredende ambtsdragers Minie van der Snel en
Jan Vorderman

(Na een persoonlijk woord)
Zuster en broeder, u neemt vandaag afscheid van de taak die u een aantal
jaren in het midden van de gemeente mocht verrichten. Namens de
gemeente wil ik u hartelijk danken voor uw inzet, voor alles wat u voor deze
gemeente en namens hen, maar boven alles namens onze Heer, hebt willen
doen.
Ook in het ambt, in al ons werken, blijven we mensen met gebreken.
Misschien is er in uw hart, naast vreugde over het werk dat mocht
gebeuren, ook het gevoel ergens tekort geschoten te zijn. Dan mag dit uw
troost zijn: dat er vergeving is bij onze Heer en dat Hij genadig in zegen
kan veranderen wat bij ons niet goed was. En dat wat wel goed was in Zijn
ogen, mag u tot vreugde zijn.
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Zuster en broeder, wij vertrouwen dat u ook na vandaag het goede voor de
gemeente zult blijven zoeken. En wij herinneren u er aan dat uw belofte van
geheimhouding over de afgelopen periode van kracht blijft.
In het midden van de gemeente ontvangt u nu ontheffing van uw ambt en
van uw functie.
Gelofteaflegging als kerkrentmeester van Bessel Dalhuisen en
bevestiging als diaken van Joke Gerrits

Opdracht
Gemeente, in het samenbrengen en in stand houden van zijn kerk maakt
onze Heer Jezus Christus gebruik van de dienst van mensen, aan wie Hij in
de gemeente een bijzondere taak heeft toevertrouwd. Hun werk is bedoeld
om de gelovigen toe te rusten tot getuigenis en dienst in de wereld en tot
opbouw van het lichaam van Christus. Zij mogen dit werk verrichten, ziende
op Hem, die niet gekomen is om zich te laten dienen, maar om te dienen.
Gelofte
Allereerst wil ik mij richten tot Bessel Dalhuisen.
Beste broeder Dalhuisen, u bent verzocht lid te worden van het college van
kerkrentmeesters. Dat college zorgt voor alle materiële zaken van onze
gemeente: de financiën, het beheer en onderhoud van onze bezittingen en
de begeleiding van alle vrijwilligersarbeid die het functioneren van onze
gemeente mogelijk maakt. Het college werkt in dat alles nauw samen met
de kerkenraad. U hebt op dit verzoek ja gezegd. Omdat het college voor
deze gemeente een grote verantwoordelijkheid draagt en daartoe soms
ook kennis neemt van persoonlijke omstandigheden en gegevens, die
geheim dienen te blijven, is het goed dat u een gelofte aflegt over de wijze
waarop u uw taak zult uitoefenen. Mag ik u dan vragen:

- Belooft u uw taak in het college waardig en trouw uit te oefenen
met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer hierin op uw
weg brengt?
- en belooft u geheim te zullen houden wat vertrouwelijk u meegedeeld
wordt
- en belooft u uw taak te vervullen overeenkomstig de orde van onze kerk?
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Wat is daar op uw antwoord, Bessel Johannes Hendrikus Dalhuisen?
Uitleg ambtswerk
De dienstbaarheid in Christus’ naam
waartoe elke gelovige wordt opgeroepen
krijgt een duidelijke gestalte in het ambt van de diakenen.
Vanouds hebben zij de taak om de tafels zo te bedienen,
met inachtneming van het Woord van God,
dat de behoeftigen niet worden beschaamd.
Zij zamelen de gaven der gemeente in
om allen, die hulp nodig hebben
- binnen of buiten de kerk, dichtbij of veraf te doen delen in de liefde van Christus.
Metterdaad en biddenderwijs komen zij op
voor het recht van de arme, die om hulp roept,
de ellendige en wie geen helper heeft.
Zo zullen zij bevorderen, dat armen en rijken elkaar ontmoeten,
want allen zijn zij schepselen van de Heer.
Aan deze verbondenheid met alle mensen en
met heel de schepping herinneren zij ons telkens weer,
als zij brood en beker bij ons doen rondgaan,
en wij de dood des Heren verkondigen,
totdat Hij komt.

Een ander ambt is dat van ouderling.
Zoals de oudsten in Israel het volk vertegenwoordigen
en tegelijk opzicht hadden over de gemeente van God,
zo worden in de kerk van Christus de ouderlingen aangesteld
om de gemeente te houden aan haar roeping:
een koninkrijk van priesters en een heilig volk te zijn.
Door op te treden als vertrouwenspersoon
en geweten van de gemeente in deze tijd
bemoedigen zij hun broeders en zusters
in de navolging van Christus onze Heer.
Hoe zouden wij een levende gemeente zijn,
als niet mensen telkens weer belangeloos werden opgezocht?
En hoe zouden de predikanten de opdracht van de Goede Herder:
‘Hoed mijn schapen!’ kunnen vervullen,
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als zij daarbij niet op de medewerking van ouderlingen mochten rekenen?
Alle ambtsdragers hebben samen de verantwoordelijkheid als kerkenraad
om de gemeente en elkaar in vieren, leren en dienen
bij de heilsgeheimen te bewaren:
voor alle dingen zoeken wij immers Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid.
En u, zuster, die nu gereed staan uw ambtswerk als diaken te aanvaarden:
Herinner u altijd met dankbaarheid
dat het Christus’ eigen kudde is, 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 en bevestiging
Geliefde zuster, u die geroepen worden tot het ambt van diaken in deze
gemeente:

- Gelooft u dat in uw verkiezing door deze gemeente u door God zelf tot
deze dienst bent geroepen?
- Aanvaard u de heilige Schrift als enige regel van het geloof en wilt u zich
verzetten tegen al wat daarmee strijdig is?
- 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 u meegedeeld is en belooft u uw taak
te vervullen overeenkomstig de orde van onze kerk?
Wat is daar op uw antwoord, Lambertha Johanna Gerrits-Sarink?
Gebed en Bevestiging
Opdracht aan de gemeente
Broeders en zusters, ontvangt uw nieuwe ambtsdrager, gelijk de andere, als
een dienares van God. Stelt uzelf van harte onder de leiding van de leden
van de kerkenraad en geeft acht op wat zij u te zeggen hebben. Ontvangt
hen gastvrij en met een open hart en betoon hen het respect, waarop zij als
herders van de kudde van de Heer recht hebben. Voorziet de diakenen van

9

goede middelen tot het verrichten van hun arbeid en toont hartelijke
bereidheid om voor uw deel en naar uw vermogen mee te werken tot het
dienstbetoon aan de naasten.
Als teken van onze gezamenlijke verantwoordelijkheid, staande in het ambt
aller gelovigen, willen wij ons ook als gemeente aan onze God toewijden
met het instemmen met de apostolische geloofsbelijdenis. Ik zal die
voorlezen. Hier en thuis kunt u deze woorden bevestigen door, nadat ik
zeg: “wij stemmen in” uit te spreken: “Zo is ons geloof”
Wij geloven in God de Vader, de Almachtige,
schepper van de hemel en de aarde,
Wij stemmen in: Zo is ons geloof
Wij geloven in Jezus Christus, onze Heer
eniggeboren Zoon van God de Vader,
die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
neergedaald in het rijk van de dood;
ten derden dage wederom opgestaan van de doden;
opgevaren ten hemel,
zittende ter rechterhand Gods, de almachtige Vader;
van waar Hij komen zal
om te oordelen de levenden en de doden.
Wij stemmen in: Zo is ons geloof
Wij geloven in de Heilige Geest.
Wij geloven in een heilige algemene christelijke kerk,
Wij geloven in de gemeenschap der heiligen;
in de vergeving der zonden;
in de wederopstanding van het vlees;
en in een eeuwig leven.
Wij stemmen in: Zo is ons geloof
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Wij luisteren naar Evangelische Liedbundel 246: 1 en 2
via een opname van de EO:

https://portal.eo.nl/samengeloven/geloven/nederland-zingt-liederen
Ik bouw op U, mijn schild en mijn verlosser.
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan
Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.
Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend.
En telkens meer moet ik uw kracht verstaan.
Toch rijst in mij een lied van overwinning.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.
Gebed, afgesloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader

(…)
Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht
en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.
Amen.
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Slotlied: Lied 425, gezongen door de solist

Vervuld van uw zegen
gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis
waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden,
tezamen gezonden
op weg in een wereld
die wacht op uw woord.
Om daar in genade
uw woorden als zaden
te zaaien tot diep
in het donkerste dal,
door liefde gedreven,
om wie met ons leven
uw zegen te brengen
die vrucht dragen
Zegen
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