Orde voor zondag 5 december 2021,
Emmauskerk 10.00 uur
Voorganger: Ds. Leendert Jan Lingen
Organist: Bram van Rumpt
Thema adventsproject: Thuis in Bethlehem
Zondagthema: Ruth en Boaz ontmoeten elkaar
In deze dienst zal Diet Wolfert bevestigd worden in het ambt van ouderling-2e scriba
Zingen: Psalm 65:2,6
Stilte
V. Onze hulp is in de naam van de Heer onze God
G. Die hemel en aarde gemaakt heeft
V. De Heer zij met u!
G. Ook met u zij de Heer!
De tweede kaars wordt aangestoken + gedicht door Mare Reijnders
Zingen: Lied 444:2
Kyriegebed (tussendoor zingen: Lied 319a)
Zingen: Lied 451:2,3
Gebed
Zingen: Projectlied couplet 2
Twee kaarsen staan te schijnen,
hun licht is nog maar klein.
Toch zal de nacht verdwijnen,
dan zal er Vrede zijn.

(kinderen gaan naar de nevendienst)
Lezing OT: Ruth 2
Zingen: Lied 978:2,4
Lezing NT: Lukas 1:30-33
Zingen: Lied 473
Verkondiging
Zingen: Lied 442
(kinderen komen terug)
Collectedoelen tonen
Bevestiging ambtsdrager
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.
Geloof je dat via de gemeente ook de roep van God tot je kwam voor deze taak?
Aanvaard je de heilige Schrift als enige regel van het geloof en wil je je verzetten tegen al wat daarmee strijdig is?
Beloof je je ambt waardig en trouw te bedienen met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op je weg
brengt?
Beloof je geheim te houden wat vertrouwelijk tot je komt?
Beloof je je taak te vervullen overeenkomstig de orde van onze kerk?
Antwoord: ja

Handoplegging (staande)

Gemeente, nu deze broeder is bevestigd, wilt u hem aanvaarden, hem omringen met uw medeleven, hem dragen in uw
gebeden en met hem mee werken in de dienst aan onze Heer?

Zingen: Lied 363

Gebeden-Stil gebed-Onze Vader
Zingen: Lied 466:3,5
Zegen

