Orde voor de
1e zondag van de herfst
op 19 september 2021
in de Emmaüskerk te Middelharnis 10.00 uur
Voorganger: Ds. Leendert Jan Lingen
Organist: Bram van Rumpt
Afscheid en bevestiging ambtsdragers
Afscheid en belofte van geheimhouding kerkrentmeester
Nieuwe ambtsdragers zijn:
als diaken
Alize Mulder
als ouderling
Heleen van Dijk
Jany de Munck-van Loon
Anneke Reijnders-van Alphen
als jeugdouderling
Gertjan Lodder
Iris Lodder-Mulder
als ouderling kerkrentmeester
Bart Oversier (wordt een andere keer bevestigd)
Vertrekkende ambtsdragers zijn
Diaken/jeugddiaken
Eline Pladdet-van Biert
ouderling
Alwine Baars-Gierens
Gré Bakker
Els Wegman-Mierop
jeugdouderling
Anja van Huizen
Samuel en Evi van Klinken-den Boer
Ouderling-Kerkrentmeester
Peter Stienen
Afscheid (niet ambtelijk) kerkrentmeester
Wilma de Bruine
Belofte geheimhouding (niet ambtelijk) kerkrentmeester

André Wolfert
Welkom en mededelingen
Zingen: Lied 149:1,2
Stilte
V. Onze hulp is in de naam van de Heer
G. Die hemel en aarde gemaakt heeft
V. De vrede van de Heer is met u allen
G. En zijn genade is met u.
Zingen: Klein Gloria = Lied 195
Kyriegebed
Tussen de intenties zingen: Lied 367d
Glorialied: Lied 304
Gebed
(kindermoment)
Zingen: Samen in het licht
Lezing OT: Numeri 11:4-6; 10-17; 24-29
4 Het samenraapsel van vreemdelingen dat met hen meetrok, was onverzadigbaar,
en ook de Israëlieten begonnen weer te klagen. ‘Hadden we maar vlees te eten!’
zeiden ze.
5 ‘We verlangen terug naar de vis die we in Egypte volop te eten hadden, naar de
komkommers en watermeloenen, de prei, uien en knoflook.
6 We drogen uit, we zien nooit iets anders dan dat manna.’
10 Mozes hoorde hoe alle families bij de ingang van hun tent zaten te klagen. Toen
de HEER in hevige woede ontstak, maakte Mozes zich kwaad.
11 Hij vroeg de HEER: ‘Waarom doet u uw dienaar dit aan? Bent u mij zo weinig
genegen, dat u mij de last van heel dit volk te dragen geeft?
12 Ben ik soms zwanger geweest van dit volk, heb ik het ter wereld gebracht? En
dan wilt u mij gebieden om het in mijn armen te dragen, zoals een voedster een
zuigeling draagt, en het zo naar het land te brengen dat u zijn voorouders onder ede
beloofd hebt?
13 Ze komen bij mij klagen dat ze vlees willen. Maar waar haal ik voor dit hele volk
vlees vandaan?
14 Ik alleen kan de last van dit hele volk niet dragen, dat is te zwaar voor mij.
15 Als u mij dit werkelijk wilt aandoen, dood me dan liever meteen. Dan blijft verdere
ellende mij tenminste bespaard.’

16 De HEER antwoordde Mozes: ‘Breng zeventig van de oudsten van Israël bijeen
van wie je weet dat ze hun taak als opzichter van het volk goed vervullen, en laat hen
naar de ontmoetingstent komen om zich daar bij je te voegen.
17 Ik zal neerdalen om daar met jou te spreken, en een deel van de geest die op jou
rust zal ik op hen overdragen. Dan kunnen zij samen met jou de last van het volk
dragen en hoef je dat niet langer alleen te doen.
24 Mozes ging naar buiten en bracht de woorden van de HEER aan het volk over.
Daarna bracht hij zeventig oudsten van het volk bijeen en stelde hen rond de tent op.
25 Toen daalde de HEER af, in de wolk. Hij sprak tot Mozes en droeg een deel van
de geest die op hem rustte, op de zeventig oudsten over. Zodra de geest op hen
rustte begonnen ze te profeteren. Dat is daarna niet opnieuw gebeurd.
26 Twee mannen, van wie de een Eldad heette en de ander Medad, waren in het
kamp gebleven; ze stonden wel op de lijst van zeventig maar waren niet naar de tent
gegaan. Zodra de geest op hen rustte begonnen ook zij te profeteren, in het kamp.
27 Een jongeman rende naar Mozes toe en zei: ‘Eldad en Medad zijn in het kamp
aan het profeteren!’
28 ‘Zeg dat ze daarmee ophouden, heer!’ zei Jozua, de zoon van Nun, die van jongs
af aan Mozes’ rechterhand was geweest.
29 Maar Mozes zei: ‘Denk je soms dat jij voor mijn belangen moet opkomen? Legde
de HEER zijn geest maar op heel het volk! Profeteerde iedereen maar!’
Zingen: Lied 316:1,4
Lezing NT: Efeze 4:3-6
3 Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren
die de Geest u geeft:
4 één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping,
5 één Heer, één geloof, één doop,
6 één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is.
Zingen: Lied 680:1,4
Verkondiging
Zingen: Lied 361:1,2,5,7

Kinderen komen terug en collectedoelen worden getoond
-afscheid vertrekkende ambtsdragers (zij verlaten één voor één de voorste rijen en
nemen weer hun plaats in de gemeente in)
Lezing onderwijzing voor de bevestiging van ambtsdragers
De apostel Paulus schrijft:
‘Er is verscheidenheid in genadegaven
maar het is dezelfde Geest
er is verscheidenheid in bedieningen,

maar het is dezelfde Heer;
en er is verscheidenheid in werkingen,
maar het is dezelfde God
die alles in allen werkt
En de apostel Petrus zegt:
‘Dient elkander een ieder naar de genadegaven
die hij/zij ontvangen heeft, als goede rentmeesters
over de velerlei genade Gods’
Zo worden in de gemeente van Jezus Christus
mensen geroepen tot het ambt
van ouderling en diaken,
om samen met de predikanten
deze dienstbaarheid te bevorderen
en dit rentmeesterschap vorm te geven
tot heil van allen
en tot eer van de ene en gezegende Naam.
En u broeders en zusters, die nu gereed staat
uw ambtswerk 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.
Vragen:
Gelooft u dat u in uw verkiezing door deze gemeente 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 te uwer kennis komt, en belooft u uw taak te vervullen overeenkomstig
de orde van onze kerk?
(Eén voor één ontvangen de te bevestigen ambtsdragers staande een
handoplegging.)
Afscheid van en belofte nieuwe (niet-ambtelijke) kerkrentmeester
Belooft u voorgoed geheim te houden wat vertrouwelijk te uwer kennis is gekomen
en belooft u samen met de andere leden van het college deze vertrouwelijkheid vorm
te geven en te waarborgen?
Vraag aan de gemeente:
Gemeente van de gereformeerde Emmauskerk: nu deze broeders/zusters zijn
bevestigd en geheimhoudig hebben beloofd, wilt u hen aanvaarden, hen omringen
met uw medeleven, hen dragen in uw gebeden en met hen mee werken in de dienst

aan onze Heer?
Antwoord: ja
Zingen: Lied 363

Gebeden-stil gebed-onze Vader
Zingen: Lied 362:1,2

Zegen

Na de dienst is er gelegenheid de vertrekkende en nieuwe ambtsdragers en
kerkrentmeester het goede te wensen

