Orde van dienst voor zondag 1 mei 2022
Protestantse Gemeente Mariëngaarde Sint Maartenkerk
Dienst van afscheid en herbevestiging ambtsdragers
We nemen afscheid van 2 ambtsdragers: de diakenen Grietje Woudwijk en Tjitte Fennema
En er zijn 3 ambtsdragers die hun werk voortzetten:
diaken
Marian Frankena
wijkouderling
Doet Dijkstra
ouderling-kerkrentmeester
Jan Zijlstra
Voorganger:
Organist:
Kind van dienst:
Ouderling van dienst:
Lector:
Gastouderling:
Camera:
Koster:

ds. Jeannette van den Boogaard
Harry Maring
Jesse Verbeek
Janneke Hellema
Henny Kuiphof
Janneke Hoogerbrug
Theo Hoogerbrug
Andele Hellema

Binnenkomst kerkenraad
Het kind van dienst verzet de liturgische klok en steekt de tafelkaarsen aan
Welkom

Moment van stil worden

Intochtslied NLB 625
1.

Groen ontluikt de aarde uit het slapend graan,
nu de zon de zaden roept om op te staan.
Liefde staat op, wordt wakker uit de dood.
Liefde draagt als koren, halmen vol en groot.

2.

Onder steen bedolven lijkt de liefde Gods.
Rest haar niets dan rusten in de harde rots?
Diep in het graf is Hij de weg gegaan
van het zaad dat stervend nieuw ontkiemt tot graan.

3.

Zaad van God, verloren in de harde steen
en in ons hart, in doornen, vruchteloos alleen
heen is de nacht, de derde dag breekt aan
Liefde staat te wuiven als het groene graan.

Bemoediging en groet
V:
Onze hulp is in de Naam van de Heer
G: die hemel en aarde gemaakt heeft.
V:
Die trouw blijft tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van Zijn handen.
Diep in het graf is Jezus de weg gegaan
G: van het zaad dat stervend nieuw ontkiemt tot graan.
V:
De Heer is opgestaan!
G: De Heer is waarlijk opgestaan!

We zingen ons kyrie en gloria met NLB 413
1.

Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert Uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.

3.

Heer, ontferm U over ons,
open uwe Vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan
laat ons niet verloren gaan.

2.

Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuwge, Ongeziene,
looft uw liefd' en zingt ervan.
Alle englen, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
Heilig, heilig, heilig toe!

Gebed
We zingen NLB 218: 1, 3 en 5
1.

Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.

5.

Dank U voor alle mooie klanken,
al wat ik zien en horen kan.
Dank U - o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.

3.

Dank U dat alle vogels zingen,
dank U voor elke boom in bloei.
Dank U voor zoveel goede dingen,
dank U dat ik groei.

Moment met de kinderen
De kinderen gaan naar de bernetsjinst
Schriftlezing Matteüs 13: 1-9, 18-23
Zingen NLB 650
1.

De aarde is vervuld
van goedertierenheid,
van goddelijk geduld
en goddelijk beleid.

2.

Gods goedheid is te groot
voor het geluk alleen,
zij gaat in alle nood
door heel het leven heen.

3.

Zij daalt als vruchtbaar zaad
tot in de groeve af
omdat zij niet verlaat
wie toeven in het graf.

4.

Omdat zij niet vergeet
wie godverlaten zijn:
de wereld hemelsbreed
zal goede aarde zijn.

5.

De sterren hemelhoog
zijn door dit zaad bereid
als dienaars tot de oogst
der goedertierenheid.

6.

Het zaad der goedheid Gods,
het hoge woord, de Heer,
valt in de voor des doods,
valt in de aarde neer.

7.

Al gij die God bemint
en op zijn goedheid wacht,
de oogst ruist in de wind
als psalmen in de nacht.

Overdenking
We zingen de apostolische geloofsbelijdenis (melodie Yme Visser)
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.
En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onze Here;
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald
ter helle; ten derden dage wederom opgestaan van de doden;
opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders,
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;
vergeving der zonden; wederopstanding des vlezes; en een eeuwig leven. Amen
De kinderen komen terug uit de bernetsjinst
Afscheid van de aftredende ambtsdragers
Wij zingen (staande): NLB 672: 6
6.

Vul aan wat ons ontbreekt,
want stukwerk is ons pogen.
En wat ons afleidt van
de vrede uit den hoge,
laat dat, verheven licht,
in vuur en wind vergaan.
Houdt Gij ons staande door
het wonder van Gods Naam.

Inleiding op de bevestiging
Gelofte en verbintenis van de ambtsdragers die hun werk voortzetten
Vraag aan de gemeente:
(gemeente gaat staan)
V:
Protestantse Gemeente Mariëngaarde te Hallum,nu deze mensen hun belofte hebben
herhaald en hun ambtswerk voortzetten, vraag ik u: belooft u hen te aanvaarden, hen te
omringen met uw medeleven, hen te dragen in uw gebeden en met hen mee te werken
in de dienst aan onze Heer? Wat is daarop uw antwoord?
G: Ja, van harte!
We zingen NLB 967: 5, 6 en 7
5.

Geef geloof aan wie Gij zendt,
hoop en liefde, dat op 't eind
wat met tranen werd gezaaid
met gejuich mag zijn gemaaid.
Erbarm U, Heer.

6.

Laat ons zo uw heerlijkheid
zien in deze donk're tijd,
opdat wij nu en voortaan
trouw U ter beschikking staan.
Erbarm U, Heer.

7.

Alle eer en macht en kracht
worde, Heer, U toegebracht;
heel de mensheid stemme saam
in de drieklank van uw naam.
Erbarm U, Heer.

Gebeden, die we besluiten met stil gebed en het gezamenlijk gebeden Onze Vader
Onze Vader, die in de hemelen zijt
Uw Naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede
Gelijk in de hemel als zo 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.
Inzameling
De 1e collecte in deze dienst is bestemd voor de diakonie
De 2e collecte is voor de kerk
Slotlied NLB 425
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 zal
Wegzending en zegen,
beantwoord met het zingen van ‘Amen, amen, amen’
Na de zegen zingen wij het Wilhelmus, NLB 708: 1 en 6
Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij, onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

