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15 mei 2022
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Bevestiging tot ouderling-kerkrentmeester van Henk Jan Dalhuizen
Thema: “Mijn tijden zijn in Uw hand”
Orgelspel voor de dienst
Welkom namens Kerkenraad
Zingen op de melodie van Geest van hierboven
1. Bijeengeroepen uit onze huizen
Elk met zijn eigen levenslied
Zijn wij gekomen om weer te dromen
Van wat God in ons mensen ziet
Wij willen zingen van alle dingen
Roepen uit donker, roepen om leven
Roepen om licht om Gods woorden te zien
God zal ons horen, Hij schenkt het leven
Hij zal ons vragen antwoord te geven
Samen te leven in Zijn gloria
2. Bijeengekomen, woord in ons midden
Samen zijn wij hier in Gods huis
Kleinen en groten, niemand verstoten
Voor wie God zoekt, is hier een thuis
Bidden en danken, stilte en klanken
Met elkaar delen, één zijn met velen
En zingen keer op keer, Jezus is Heer!
Jong en oud samen zingen nu ´amen’
God in ons midden, verhoor ons bidden
Heel uw gemeente zingt: Halleluja!
Stil gebed, onze hulp en groet
Zingen Opwekking no 355 met You tube, U die mij geschapen heeft
https://www.youtube.com/watch?v=14evNx5kK5s
Gebed
Kindermoment:
Zingen met You Tube Weet je dat de vader je kent
https://www.youtube.com/watch?v=E73f8uhlQBw

Bijbellezing Psalm 31 vers 1 tot en met 9
Gebed in nood
1Voor de koorleider. Een psalm van David.
2Bij U, Here, schuil ik,
laat mij nimmer beschaamd worden.
Doe mij ontkomen door uw gerechtigheid,

3neig uw oor tot mij, red mij haastig.
Wees mij tot een beschuttende rots,
tot een sterke vesting om mij te redden;
4want Gij zijt mijn steenrots en mijn vesting,
en om uws naams wil zult Gij mij voeren en leiden.
5Gij zult mij trekken uit het net dat men voor mij had verborgen,
want Gij zijt mijn veste.
6In uw hand beveel ik mijn geest;
Gij verlost mij, Here, getrouwe God.
7Ik haat hen die ijdele nietigheden vereren;
ik immers vertrouw op de Here.
8Ik wil juichen en mij verheugen over uw goedertierenheid,
daar Gij acht hebt geslagen op mijn ellende,
hebt geweten van de benauwdheden mijner ziel.
9Gij toch hebt mij aan de vijand niet prijsgegeven,
Gij hebt mijn voeten in de ruimte doen staan.
Zingen psalm 31 vers 1 en 6
1
Op U vertrouw ik, Heer der Heren,
Gij die mijn sterkte zijt.
Om uw gerechtigheid
wil nimmer mij de rug toekeren.
Betoon mij uw nabijheid
en stel mij in de vrijheid.
6
Ik wil mij, Heer, in U verblijden,
die hulp bood in de dag
dat ik geen uitkomst zag,
die steeds mij uit de engte leidde;
dan mocht met lichte schreden
ik in de ruimte treden.

Bijbellezing psalm 31 vers 9 tot en met 19
9Gij toch hebt mij aan de vijand niet prijsgegeven,
Gij hebt mijn voeten in de ruimte doen staan.
10Wees mij genadig, o Here, want ik ben benauwd;
van verdriet verkwijnt mijn oog, mijn ziel en mijn lichaam.
11Want mijn leven vergaat in kommer en mijn jaren in zuchten,
mijn kracht struikelt door mijn ongerechtigheid,
en mijn gebeente verkwijnt.
12Voor allen die mij benauwen, ben ik tot een smaad geworden,
voor mijn buren allermeest,
en voor mijn bekenden tot een schrik;
wie mij op straat zien, vluchten voor mij weg.
13Vergeten ben ik, uit het hart, als een dode;
ik ben geworden als gebroken vaatwerk.
14Want ik hoor het gemompel van velen
– schrik van rondom –;
terwijl zij met elkander tegen mij beraadslagen,
smeden zij plannen om mij het leven te benemen.
15Maar ik vertrouw op U, Here,
ik zeg: Gij zijt mijn God.
16Mijn tijden zijn in uw hand, red mij
uit de hand van mijn vijanden en vervolgers.
17Doe uw aanschijn lichten over uw knecht,

verlos mij door uw goedertierenheid.
18Here, laat mij niet beschaamd worden, want U roep ik aan;
laten de goddelozen beschaamd worden,
tot zwijgen gebracht in het dodenrijk.
19Laten de leugenlippen verstommen,
die tegen de rechtvaardige verwaten spreken,
met trots en hoon.

Zingen psalm 31 vers 12
12
Maar ik vertrouw op U, mijn tijden,
o Heer, zijn in uw hand;
maak mij dan niet te schand!
Ach, kom mij uit de hand bevrijden
van wie, op mij verbolgen,
mij totterdood vervolgen.
Bijbellezing psalm 31 vers 20 tot en met 25

20Hoe groot is het goed
dat Gij hebt weggelegd voor wie U vrezen,
dat Gij bereid hebt voor wie bij U schuilen
ten aanschouwen van de mensenkinderen.
21Gij verbergt hen in het verborgene van uw aanschijn
voor de samenscholing der mensen;
Gij bergt hen in een hut
voor het getwist der tongen.
22Geprezen zij de Here,
want Hij heeft mij wonderbare goedertierenheid betoond
in de gloed der benauwdheid.
23Terwijl ik in mijn angst dacht:
ik ben verbannen uit uw oog –
hebt Gij voorwaar mijn luide smekingen gehoord,
toen ik tot U riep om hulp.
24Hebt de Here lief, al zijn gunstgenoten;
de Here bewaart de getrouwen,
maar ruimschoots vergeldt Hij de trotsen.
25Weest sterk en uw hart zij onversaagd,
gij allen, die op de Here hoopt.
Zingen psalm 31 vers 15
15
Hoe groot is 't goed, dat Gij, o Heer,
hebt weggelegd voor hem,
die acht slaat op uw stem.
Gij zijt voor wie zich tot U keren
een schuilplaats uit den hoge
voor aller mensen ogen.
Verkondiging: Mijn tijden zijn in Uw hand

Zingen ev liedbundel no 246 ik bouw op U vers 1 en 2
1
Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.
Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.
Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.
2
Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend.
En telkens meer moet ik uw kracht verstaan.
Toch rijst in mij een lied van overwinning.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.
Toch rijst in mij een lied van overwinning.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.
Bevestiging van de ouderling kerkrentmeester Henk Jan Dalhuizen
Lezing van het formulier
Beantwoording van de bevestigingsvragen
Bevestiging onder handoplegging
Zingen ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God in canon
‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij
‘k Zie naar Hem op en ‘k weet hij is mij steeds nabij

Dienst der gebeden
collecte
1e diaconie
2e kerkrentmeesters

Lied ev liedbundel no 270 Ga nu heen in vrede vers 1 en 2
1
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.
Wat wij hier beleden samen met elkaar.
Aan uw daag’lijks leven, uw gezin, uw werk.
Wilt u daaraan geven, daar bent u Gods kerk.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.
2
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar,
wat wij hier beleden samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis,
dan is vanaf heden Christus bij u thuis.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.
Zegen en aansluitend zingen amen, amen, amen

Na afloop is er gelegenheid de nieuwe ambtsdrager te feliciteren en elkaar in de
Verbinding te ontmoeten

