Orde van de dienst op zondag 28 februari 2021
Messiaskerk te Wassenaar

Bevestiging en afscheid van ambtsdragers
Voorganger: ds. Jilles de Klerk
Organist: Cees van Delft
Solozang: Caroline Strating
Ouderling van dienst: Freek Koster

Orgelspel
Welkom
Bemoediging:
v. Onze hulp is in de naam van de Heer
g. die hemel en aarde gemaakt heeft
v. Die trouw blijft tot in eeuwigheid
g. en niet laat varen het werk van zijn handen
v. Genade zij u en vrede
van God onze Vader
door Jezus Christus, onze Heer!
g. Amen
Lied 601: 1 en 3
1

Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan
koud, één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.

3

Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.

Bevestiging
Inleiding:
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 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.
Wij verwelkomen Vera Timmermans, Jan Dalhuysen en Bert
Griffioen ouderling en diakenen in de Protestantse Gemeente
Wassenaar
Vragen aan de te bevestigen ambtsdragers:
- Wilt u de dienst aanvaarden waartoe u hier in Gods gemeente
geroepen wordt?
- Belooft u uw ambt getrouw te bedienen met liefde voor de
gemeente en voor de mensen die de Heer op uw weg brengt?
- Bent u bereid u bij dit alles te laten leiden door het geloof dat in
deze gemeente gedeeld wordt?
- Belooft u geheim te houden wat vertrouwelijk te uwer kennis
komt?
Antwoord: Ja, van harte

Zegenbede:

God onze hemelse Vader,
die u roept tot deze heilige dienst
Hij verlichte u door zijn Geest
en sterke u door zijn hand.
In de naam van de Eeuwige,
Vader, Zoon en Heilige Geest.

Vraag aan de gemeente:
V: Gemeente van Christus, nu Vera Timmermans,. Jan Dalhuysen en
Bert Griffioen tot respectievelijk ouderling en diakenen zijn
bevestigd, belooft u hen te aanvaarden, te steunen en met hen te
werken in de dienst van de Heer?
Antwoord van de gemeente: Ja, dat willen wij van harte
Psalm 134: 1 en 3
1

Gij dienaars aan de Heer gewijd,
zegen zijn naam te allen tijd.
Gij die des daags zijn gunst verwacht,
zegen zijn naam ook in de nacht.

3

Uit Sion, aan de Heer gewijd,
zegene u zijn heiligheid.
Hij die hemel en aarde schiep,
Hij is ’t die u bij name riep.

Wij nemen afscheid van de diakenen Wini Buitink en Fokko van
Duyne
Schriftlezing: Marcus 9: 2-13
Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee
een hoge berg op, waar ze helemaal alleen waren. Voor hun ogen
veranderde hij van gedaante, 3 zijn kleren gingen helder wit glanzen,
zo wit als geen enkele wolwasser op aarde voor elkaar zou kunnen

krijgen. 4 Toen verscheen Elia aan hen, samen met Mozes, en ze
spraken met Jezus. 5 Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: ‘Rabbi,
het is goed dat wij hier zijn; laten we drie tenten opslaan, een voor u,
een voor Mozes en een voor Elia.’ 6 Hij wist niet goed wat hij moest
zeggen, want ze waren door schrik overweldigd. 7 Toen viel de
schaduw van een wolk over hen, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit
is mijn geliefde Zoon, luister naar hem!’ 8 Ze keken om zich heen en
zagen opeens niemand meer, behalve Jezus, die nog bij hen stond.
9 Toen ze de berg afdaalden, zei hij tegen hen dat ze aan niemand
mochten vertellen wat ze hadden gezien voordat de Mensenzoon uit
de dood zou zijn opgestaan. 10 Ze namen zijn woorden ter harte, maar
vroegen zich onder elkaar wel af wat hij bedoelde met deze
opstanding uit de dood. 11 Ze vroegen hem: ‘Waarom zeggen de
schriftgeleerden dat Elia eerst moet komen?’ 12 Hij antwoordde: ‘Elia
komt inderdaad eerst en herstelt alles, maar over de Mensenzoon
staat toch geschreven dat hij veel moet lijden en met verachting
behandeld zal worden? 13 Ik zeg jullie: Elia is al gekomen, en ze
hebben met hem gedaan wat ze wilden, zoals over hem geschreven
staat.’
Lied 545: 1, 2, 4 en 5
1

Christus staat in majesteit
door een stralenkrans omgeven
op de berg der heerlijkheid,
licht uit licht en eeuwig leven.
Halleluja.

2

Mozes en Elia zijn
zijn getuigen, want zij weten:
Hij voltooit de lange lijn
van de wet en de profeten.
Halleluja.

4

Uit de hemel komt een stem
die het visioen komt schragen:

Deze is mijn Zoon; op Hem
rust mijn eeuwig welbehagen.
Halleluja.
5

Zo wordt God in glans gekend;
Hij, het licht van ons verlangen,
woont niet in een aardse tent,
maar op onze lofgezangen.
Halleluja.

Verkondiging
Lied 544: 1 en 5
1

Christus naar wie wij heten
heeft met zijn groot geduld
de wet en de profeten
ten einde toe vervuld.
Maar ons is aangezegd,
tot aan het eind der dingen
de uitgang te volbrengen,
de lange lijdensweg.

5

Het licht van alle stralen
komt uit zijn aangezicht,
zijn ster zal nooit meer dalen
en met Hem opgericht
verhogen zij de dag,
verhogen zij het leven
en roepen heil en zegen
over de aarde af.

Voorbede - Stil gebed - Onze Vader
Slotlied 416: 1, 2 en 4
1

Ga met God en Hij zal met je zijn,

jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
2

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

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.

Zegen
g. Amen

Collectedoelen
De diaconale collecte is bestemd voor het werk van Stichting Gave,
een interkerkelijke organisatie waar 40 vrijwilligers werk onder
vluchtelingen doen. Asielaanvragen van vluchtelingen die hun basis
vinden in bekering en geloven, kennen hun eigen problematiek. De
vluchteling die zich hierop beroept moet bij de IND via een tolk een
spervuur van vragen beantwoorden. De ervaring leert dat het
moeizaam kan zijn om IND ambtenaren te overtuigen. De juristen
van St. Gave ondersteunen de vluchteling en advocaat bij het
onderbouwen van de geloofwaardigheid van bekering en geloven. Zij
analyseren de verslagen waaruit blijkt hoe de vluchteling zich
daarover zelf uitte en rapporteren als erkend deskundigen.
De tweede collecte is voor de kerk
- via de Scipio-App kunt (via Incasso) een collecte-tegoed kopen en
vanuit dit tegoed een bijdrage aan de wekelijkse collecte doen.

- U kunt via www.skgcollect.nl/97 een bijdrage doen (iDeal)
- U kunt uw gift ook overmaken op rekeningnummer NL34 RABO
0373 7321 98 t.n.v. Protestantse Gemeente te Wassenaar inzake
Kerkelijke activiteiten
De collectes zullen verdeeld worden over diaconie en kerk

