Startdienst
Overstapdienst oudste kinderen Kindernevendienst

Bevestiging diaken
20 september AD 2020

Protestantse Gemeente te Heinkenszand

In de vlammen kun je zien, een kandelaar en twee
handen die elkaar gedeeltelijk overlappen en de duif die
de handen samenbindt. De quote 'in die ander komt iets
van God naar je toe’ is hiervoor inspiratie geweest. De
paarse vlam vormt met het rode gedeelte een kaars en
is het symbool dat uit dit ’samen' iets nieuws
voortkomt."
In de Schikking plukboeketjes voor de kinderen.

Voorganger: ds. W.J. van den Hoek
Ouderling van dienst: Ina Sanderse
Organist: Pieter van der Leer m.m.v. de Zanggroep
Muziekgroepje Euterpe o.l.v. Marian van Eekelen
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Key board /Muziekgroepje
Welkom
De Tafelkaarsen worden aangestoken.
Zanggroep: Lied 277

Gemeente gaat staan
Onze hulp- Drempelgebed

You tube: God kent jou vanaf het begin
Doopkaarsen worden aangestoken door de kinderen
Muziekgroepje
Gebed voor de nood van de wereld
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Gemeente gaat staan
Zangroep: Lied 150a: 1, 2

2. Geprezen zij God! Gij allen op aard,
aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt.
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem.
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem!
Vandaag mogen we Leo Boone bevestigen als diaken.
Ik lees U het formulier voor de bevestiging van een diaken.
De leiding van de kerk is in handen van Jezus Christus.
Hij is het hoofd van zijn gemeente.
Om de gemeente bijeen te houden en te laten voort
bestaan, maakt Hij gebruik van de dienst van mensen.
Zij zijn door de gemeente geroepen. En omdat we
geloven dat God zijn gemeente leidt, mogen wij en zij
geloven dat ze door God zelf geroepen zijn. Aan hen
wordt een bijzondere taak toevertrouwd, zodat de
gelovigen toegerust worden en de gemeente opgebouwd.
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Om deze taak te kunnen vervullen, heeft God ons
toegerust met talenten om te kunnen luisteren of te
spreken, om leiding te geven of te begeleiden. “Zo zijn
degenen die God toebehoren toegerust om Hem te
dienen en de gemeente op te bouwen”. Zoals in Efeziërs
4:12 staat. Nog steeds is dat het motto van allen die in
de gemeente geroepen worden tot het vervullen van een
taak. Ook hierbij gaat het om het volgen van Jezus, die
gekomen was om te dienen en niet om gediend te
worden.
De diakenen zijn geroepen om de liefde van Christus
zichtbaar te maken aan hen die hulp nodig hebben,
binnen of buiten de kerk, dichtbij of ver weg. Dat doen
ze niet omdat de gemeente dat niet hoeft te doen, maar
om dit voor de gemeente mogelijk te maken en ons te
stimuleren om op te komen voor de armen, die om hulp
roepen en voor de ellendige, die geen helper heeft.
Om hun taken goed te kunnen volbrengen zullen
ouderlingen en diakenen zich laten toerusten, zodat ze
groeien in geloof hoop en liefde om met een bewogen
hart de troost van het evangelie te delen met hen die dat
nodig hebben.
Opdat voor de gemeente zichtbaar mag worden dat U
gereed bent uw taak als ouderling of diaken te
aanvaarden, wil ik jou Leo Boone vragen op te staan en
op de volgende vragen te antwoorden:
1. Bent U ervan overtuigd dat door zijn gemeente God U
geroepen heeft tot deze taak?
2. Belooft U uw taak trouw te vervullen met liefde voor
de gemeente en al haar leden?
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3. Zult U zwijgen over wat U in vertrouwen wordt
gezegd?
4. Wilt U zich voegen naar het opzicht van de kerkelijke
vergaderingen?
Leo Boone
Wat is daarop uw antwoord?
Dat Gods zegen op uw werk mag rusten.
Bij de bevestiging diaken een Roos.
We luisteren naar The rose - Bette Midler
Sommigen zeggen liefde, dat is een rivier
Die het tere riet verdrinkt
Sommigen zeggen liefde, dat is een scheermes
Dat je ziel bloedend achterlaat
Sommigen zeggen liefde, dat is een honger
Een eindeloos pijnlijke behoefte
Ik zeg liefde, dat is een bloem
En jij haar enige zaad
Het is het hart bang om te breken
Dat nooit leert dansen
Het is de droom bang om te ontwaken
Die nooit een kans neemt
Het is diegene die niet genomen kan worden
Die lijkt niet te kunnen geven
En de ziel bang om te sterven
Die nooit leert om te leven
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Als de nacht te eenzaam is geweest
En de weg te lang
En je denkt dat liefde alleen
Voor de gelukkige en de sterke is
Onthoud gewoon dat in de winter diep onder de sneeuw
Het zaad ligt
Dat met de liefde van de zon
In de lente
Een roos wordt
Gebed om de Heilige Geest
Met de kinderen– door de kindernevendienst
You tube: Ken je mij - Trijntje Oosterhuis
Inleiding
Lezing O.T. bewerking van de 10 woorden lied 311
Muziekgroepje
Lezing uit het Heilig Evangelie Lucas 10: 25-37
Zanggroep: Lied 339b
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Uitleg
Key board (meditatie)
You tube: Ik wens je vrede toe
Woord van de ouders
Bijbel wordt kinderen aangeboden door de Kerkenraad
Gebeden: voorbede, stil gebed- Onze Vader
Zanggroep: Lied 416: 1,4

4. Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
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Zegen
Muziekgroepje/Key board
Collecte bij de uitgang
Koffie, thee en limonade op 1,5 meter
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