Orde van de dienst op zondag 07 November 2021 Rivierenland Oost, kern Druten, aanvang 10.00 uur.

Thema: “Geroepen in veelkleurigheid “
Voorganger: ds. Dick Sonneveld
Organist: Johan Wentink
Lector:
Ouderling van dienst:
Soliste: Margot van der Poel
MENSEN ONTMOETEN GOD.
-

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Drempelgebed
Aanvangslied: Lied 362: 1,2
Stil Gebed

-

v: Onze hulp is in de naam van de Heer
g: Die hemel en aarde gemaakt heeft
v: Die trouw houdt tot in eeuwigheid

g: En niet laat varen het werk van Zijn
handen
v: De Heer is met u allen
g: Ook met u is de Heer
-

Zingen: Lied 362: 3
Kyriegebed

Liefdevolle,
U die om ons begaan bent,
U bidden we voor de wereld waarin we leven.
Om acceptatie van wie we zijn.
Met onze eigenaardigheden, met onze eigenheden.
Dat wij niet veroordelen maar ontdekken die u in eenieder van ons leeft en dat u daarin zich laat zien op
heel verschillende manieren.
Neem ons aan zoals we zijn
Daarom zingen we.
We willen u bidden om
Wat in ons zelf en in de wereld op de vlucht is,
Wat niet mag bestaan.
We willen u bidden om een alliantie tegen de armoede.
Dat we tot vrijheid gewekt zullen worden.
Dat in ons de liefde opstaat en het wint op die dingen waarvoor we vluchten.
Dat we in liefde er zijn voor wie in armoede leeft
Dat onze angst verdwijnt en overvloed zal komen.
Daarom zingen we.
Om de wereld waarin we leven, moeder aarde
Help ons haar liefde voor ons ontdekken.
Dat wij leven op heilige grond door u gemaakt
Maar help ons om uit te zuiveren wat in opstand komt tegen moeder aarde.
Help on om duurzaam te leven.
Wek in ons de krachten die zoeken naar heelheid van deze aarde.
(tijdens het kyriegebed zingen we: 833: 1)
Dat Christus in ons zal opstaan en dat het Licht, de warmte zal overwinnen,
Dat belooft onze God van bevrijding en verlossing.
Hij is het die in eenieder van ons wil wonen, zodat zijn licht de wereld zal verwarmen.
Samen zingen we ons glorialied:

-

Gloria lied: Lied 1005:

GOD ONTMOET DE MENSEN

- AFSCHEID EN BEVESTIGING VAN AMTSDRAGERS.
-

We nemen afscheid van

Het is een goed gebruik in onze kerk om afscheid te nemen van ambtsdragers die met hart en ziel het
specifieke ambt van ouderling hebben uitgeoefend.
Zo nemen we vandaag afscheid van
Anneke Goeree
Peter de Haan
Marco Corbijn
Ik wil jullie vragen of je geheim wil houden wat je is toevertrouwd in je ambtsperiode. En dat je je
bewust wilt zijn dat we geroepen zijn in ons leven om de gemeente te dienen. Dat die roeping voor altijd
geldt.
Onze voorzitter Gerard van Strien zal jullie toespreken:
Zingen: lied 704: 1
-

Inleiding op de bevestiging en inzegening.

In onze kerk worden we als gemeente geroepen elkaar in veelkleurigheid te dienen. Het ambt van deze
roeping geldt voor ons allen als gemeenteleden. het vormt het hart van de kerk. Wij allen doen dat op
onze eigen manier in wat we in de kerk noemen het ambt van alle gelovigen.
Daarom is een dient waarin mensen opnieuw bevestigd worden in een een specifiek ambt de plek om
met elkaar het unieke van een gemeente veren.
Wij zijn als kerk een gemeenschap van mensen die geroepen zijn voor en geschonken zijn aan elkaar.
Het bijzondere is dat onze God ons allen gemaakt heeft met onze eigen gaven.
We zijn allen andere menen met een eigen kijk op het leven. In de kerk vieren we die diversiteit en
zeggen tegen elkaar hoe belangrijk het is dat we van elkaar verschillen. Alleen zo kunnen we dienstbaar
zijn aan elkaar. We hoeven God zij dank niet allen in alles uit te blinken. Sterker nog onze gemeenschap
is een communiteit van mensen die het beste in elkaar naar boven haalt. We zijn daarin allen nodig. De
gemeenschap vormt zich zo om de gaven die in de gemeente beschikbaar zijn. Als we god luisteren naar
die gaven krijgt de gemeente ook haar eigen specifieke kleur. Gemeenten van Jezus Christus zijn daarom
allemaal anders. Mensen hebben immers allemaal hun unieke gaven.
In de kerk hebben we afgesproken dat de diversiteit aan gaven, de veelkleurigheid, georganiseerd mag
worden.
Sommigen zijn goed in pastoraat, anderen in publiciteit weer anderen hebben de gaven om goed met
geldt om te gaan en een volgende heeft hart voor de kleinsten van deze aarde. Weer anderen hebben
muzikale gaven en weer anderen kunnen heel goed organiseren.
Christus heeft ons gevraagd om onze gaven beschikbaar te stellen aan elkaar, zodat we ook werkelijk iets
voor elkaar kunnen betekenen.

In de Protestantse kerk in Nederland maken we daarin een onderscheiding in wat we ambten noemen.
We hebben het ambt van ouderling. Tegenwoordig gekleurd door mensen die goed kunnen organiseren,
mensen die goed kunnen luisteren, mensen die er voor elkaar zijn.
Daarnaast hebben we het ambt van diaken. Mensen die een hart hebben voor de kleinsten in ons
midden en ver weg. Die zich zullen inzetten voor wie n nood is.
We hebben het ambt van ouderling kerkrentmeester. Mensen die vooral hart hebben voor de kerk, voor
haar omgaan met energie, omgaan met de gelden die we beschikbaar stellen. En dat zo doen dat daarin
een eerlijke verdeling nastreven tussen diversie groepen.
En dan is er het ambt van alle gelovigen. Dat zijn mensen die in de gemeente allerlei goed werk doen. De
vele commissies bevolken die er zijn.
Van Pop uppers, tot aan mensen die de duurzaamheid hoog in het vaandel hebben. Van eredienst leden
tot aan mensen die zitting hebben in de kunstcommissies. Van mensen die zich inzetten voor kinderen
en jongeren tot aan dat gemeentelid wat langsgaat om een kopje koffie te drinken het kerkblad
rondbrengt.
Zo met onze eigen gaven zijn we gemeente van christus.
Vandaag bevestigen we ambtsdragers met een specifieke opdracht en zegenen hen.
Het zijn in het ambt van ouderling kerkrentmeester Guido den Bakker
Als ouderling scriba : Roelie Schotanus
In het ambt van diaken : Jannie Jongkind
In het ambt van pastoraal ouderling Syta van der Werken en in de dienst van kerkrentmeester Jaap
Schoenmaker.
Gerard , zoals altijd vragen we aan de gemeente of zij blij zijn met de nieuwe ambtsdragers of dat er
bezwaren zijn.
Wat heeft de gemeente gemeend te zeggen Gerard :

Gerard:
We zijn als gemeente meer dan verheugd dat zij onze kerkenraad met raad en daad willen bijstaan en
ingezegend en bevestigd willen worden.
Dick :
Ik zou jullie allen willen vragen op te staan :
Beste Jaap, Syta, Jannie , Roelie en Guido±
Willen jullie je gaven beschikbaar stellen aan de kerk van Christus.
Willen jullie Hem volgen in je woorden en in je daden in de wereld waarin we leven.
Willen jullie strijden met al die dingen die daarmee strijdig zijn.
En willen jullie geheimhouden wat je toevertrouwd wordt de rest van je leven.
Syta, Jaap, Janny, Roelie en Guido, wat is daarop jullie antwoord.
Jullie mogen weer gaan zitten.

Willen wij allen als gemeente staan in het ambt aller gelovigen die vraag stellen we aan elkaar met het
zingen van Wil je opstaan en mij volgen.
-

Vragen bij de bevestiging van ambt en dienst

-

Zingen: Wil je opstaan en mij volgen. Iona 40.

Wil je opstaan en Mij volgen, als ik noem je naam?
Wil je dienen in t verborgen zonder roem of faam?
Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind?
Zul je geven wat ik vind in jou en jij in Mij?
Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis?
Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemdeling is?
Val je niet een mens te hard die in leugens is verward?
Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij?
Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: 'Help mij!
' Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij?
Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan,
opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij?
Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei!
Wil je luist'ren als Ik zeg: 'Een koningskind ben jij! ,
Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept
en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij?
Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest.
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd.
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna,
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij.
-

Inzegening en bevestiging van

Een voor een zal ik jullie vandaag zegen met de liefde van de Heer.
Want in et ambt mag je luisteren naar de binnekant van je ziel, naar de mensen om je heen naar moeder
aarde die haar eigen taal spreekt. In allen kan iets van God verstaan.
Maar boven dat alles is het de God van ons leven die door alles heen ons in de taal van de liefde
toespreekt. Zolang je verbonden zal zijn met die stem, zal je in liefde blijven zal je niet moe worden, zal je
in ja ambt je mogen voelen als kind van God.
Vandaag, Syta, spreekt God tot jou in de zegening die je mag ontvangen.
Ik zou je willen vragen naar voren te komen en de zegen te ontvangen.
Maar voordat je gezegend wordt wil je zelf vertellen hoe het gekomen is dat je hier nu staat en wat je
gaat doen:

-

Syta van der Werken in het ambt van pastoraal ouderling
Syta vertelt over haar ambt
Inzegening
Lieve Syta van der Werken, ik zegen je met de liefde van God.
Hij die ns zegt: Ik woon in jou, zo mag je geworteld en gegrondvest blijven in mijn liefde.
Hij zal het zijn die je kent. Jij mag zijn wie je bent. Kwetsbaar en sterk. Donker en licht.
Ja hij is het die in jou de liefde altijd weer zal wekken.
Voel zijn liefde voor jou.
Amen
Margot zal voor jou en de gemeente zingen dat prachtige lied: ken je Mij?
Solo: Ken je mij.

Jaap Schoenmaker, ik wil jou vragen om naar voren te kome om gezegend te worden
Ik zal je eerst zegenen en daarna zal je vertellen wat jij zal gaan doen.

Jaap schoenmaker, ik zegen je met de liefde van de Eeuwige.
Hij die jou de gaven heeft gegeven om goed om te gaan met deze aarde.
Jij die duurzaamheid zo centraal zal stellen.
Ik zegen je met God die de aarde zo prachtige heeft gemaakt en die jouw hart opent om die
aarde te beschermen
God die je zegt: Goa in liefde met de aarde als mijn schepping. De regenboog stel ik voor je als
teken van niet aflatende trouw.
Weet je gezegend in zijn liefde.
-

Jaap Schoenmaker als kerkrentmeester
inzegening
Jaap vertelt over zijn roeping.

Lieve Roelie, ik wil je vragen om naar voren te komen en de zegen te ontvangen.
Lieve Roelie, vandaag ben je hier, heel en gezond. Dat had ook anders kunnen zijn. Jij hebt het
afgelopen jaar iets ervaren van God onmetelijke trouw.
Vandaag ben je hier omdat je voelt dat je nog een taak te vervullen hebt in de gemeente:
Je mag knielen en de zegen ontvangen:
Wees sterk en moedig en ga een het werk.
Laat de omvang van deze taak je niet afschikken,
Want Ik de Her, jouw God zal je helpen.

Ik zal je niet in de steek laten
Ik zal zorgen dat al dit werk op de juiste wijze gedaan zal worden.
Mijn liefde voor jou. Halleluja Amen.
Samen zingen we: Lied 134: 3

-

Roelie Schotanus als Ouderling scriba
inzegening
Zingen: lied 134: 3

- Guido de Bakker als ouderling kerkrentmeester
- Guido ik wil je uitnodigen.
Guido den Bakker, ik zegen je met de liefde van God.
Jij mag je intens inzetten voor Mijn Rijk op aarde.
Jij bent mijn leerling, ik jouw Heer.
Weet dat mijn liefde er zal zijn de rest van je leven.
Mijn naam: Ik zal er zijn voor jou.
Mijn zegen voor jou.
Amen
- inzegening
Guido leest uit Gaaf: over zijn roeping en de roeping van mensen.
- Janny Wilhelmina Jongkind
Janny ik wil je uitnodigen.
Janny jij gaat het werken doen als diaken. De afgelopen jaren heb je je ingezet voor mensen aan de kant
van deze samenleving. Daar waar het hart van Jezus van Nazareth altijd gelegen heeft.
Jij weet van het leven.
Daarom word je vandaag bevestigd en ingezegend als diaken:
Lieve Jannigje Wilhelmina,
Werp al je bekommernissen op mij, want ik zorg voor je.
Hij zal je beiden handen nemen
Hij zal je leiden toe aan eeuwige stranden
Ja je zal rust vinden
Je weet hoe zwaar het wordt als je in je ziel God verlaat.
Maar je hebt ook ervaren dat God je dan niet alleen laat, maar daar gaat waar jij ook gaat.
Die God zal je vandaag zegen, morgen ja tot in eeuwigheid Amen.
Samen zingen we:
-

inzegening
Zingen: Lied 912: 1 en 2

-

De gemeente

Lieve Gemeente ook u wil ik vragen te gaan staan.
Jullie als gemeenschap wil ik zegenen met de liefde van God, die altijd met jullie mee zal gaan.
Hij is het die jullie in liefde samenbindt.
Hij is het die je neemt zoals je bent.
Weet je gezegend in zijn liefde.
Samen zingen we:
- zegening
Zingen: Lied 704: 3
Lezing: 1 Cor 12: 1- 13
Verkondiging
Lieve en mooie mensen.
Een korte preek vandaag.
Alles wat zo bijzonder is is eigenlijk al gezegd.
Maar misschien nog dit.
Toen Paulus in de gemeente van Korinthe was, moest de gemeente ontdekken dat iedereen nodig was.
De geënte dacht dat het om eenheid gaat. Dat iedereen hetzelfde moest geloven.
Het gevolg was dat mensen niet meer gezien werden.
De armen moesten eten meenemen ander mochten ze niet meedoen.
Je moest in tongen kunnen spreken anders was je tweederangs
Er waren er die in d gemeente van Korinthe zeiden: her enige waar het omgaat is om God groot te
maken. Paulus ontkent dat niet, maar zegt dat er zoveel meer is.
Dat de gemeente een wereld apart mag zijn. Hij zegt: god heeft jullie allemaal nodig. Allemaal in je
veelkleurigheid.
Voor Paulus is het duidelijk dat Christus is opgestaan inde harten van de mensen. En dat hij zich aan
eenieder op zij eigen manier vastkoppelt.
Mensen hoeven niet iemand anders te worden dan ze zijn.
Bekering is voor Paulus ontdekken wie je echt bent en dat inzetten voor iedereen.
De diversiteit van de mensen is voor hem heel erg belangrijk. God heeft jullie allemaal nodig omdat je
anders bent. Tegenwoordige zouden we zeggen kijk eens in de wereld naar de diversiteit van hoe de
wereld er uit ziet. En weten maar al te goed dat we alles we aan de biodiversiteit gaan knoeien, we naar
een monocultuur streven alles doodgaat.
De diversiteit die veelkleurigheid moet het uitgangspunt van iedere gemeente zijn. Paulus zegt de
gemeente: Daarom zijn jullie allemaal nodig met je gaven, mar ook met je tekorten. Want alleen dan
door dei tekorten heb je elkaar nodig.
Je mag je leven ten dienste stellen van de gemeente. Paulus noemt dat In christus zijn. En dan zegt hij:
Jullie allemaal zijn in Christus als je je gaven ten dienste stelt aan elkaar. Dan word je een veelkleurige
gemeente.

En dan ontstaat er een nieuwe gemeenschap. Mensen die elkaar het beste gunnen. Mensen die elkaar
aanvullen. Die elkaar vragen om er voor elkaar te zijn.
Zo worden ze gemeenschap. Iedereen is daar op zijn eigen manier bij nodig.
En het mooiste is dat hij zegt: Het is God zelf die je gaven heeft gegeven. En al die gaven zijn nodig.
En als je dan naar elkaar leert luisteren, dan ontstaat er een prachtige gemeente.
Het laat zien Hoe Christus in deze wereld aanwezig is.
Dat is wat kerk zijn is. Het wordt dan een speelplaats van liefde waarin mensen er voor elkaar zijn.
Waarin iedereen met zijn of haar eigen expertise en gaven iets kan betekenen voor de andere.
En als dat in liefde gebeurt zegt: Paulus, dan komen we dicht bij het Koninkrijk van God.
Ik heb aan jullie ambtsdragers gevraagd of je jezelf met al je gaven wil inzetten voor de gemeente. Maar
ook of je wil bestrijden wat dat in de weg staat.
Want ook inde gemeente zijn er en dat laat de geschiedenis zien grote gevaren.
Daar waar er naar een eenheidsworst wordt gestreefd.. daar ontstaan grote problemen. Het staat
immers zo haaks op wat Jezus ons zegt.
We hebben elkaar allemaal nodig. En dat komt omdat we allen tekorten hebben.
Anders gezegd: de gemeente kan alleen groot worden gaan stralen als we van elkaar weten en dat je van
jezelf weet dat er anderen zijn die sommigen dingen veel beter kunnen dan jij. Maar ook dat jij sommige
dingen, daar waar jij je gaven hebt beter kunt dan anderen.
Laten we in liefde onze gaven ter beschikking stellen aan elkaar.
De afgelopen tijd heb ik gezien dat we zo gemeente van jezus Christus willen zijn.
N is en dat we proberen om van elkaars kracht gebruik te maken.
In onze kwetsbaarheid mogen we elkaar dan vol vreugde als kinderen met onze eigen gaven, kinderen
van God mogen ontvangen.
En ja, dan gaat het ook groeien, want hoor goed als het goed toeven is in een gemeenschap de liefde
regeert we er werkelijk voor elkaar zijn, dan wordt dat aantrekkelijk voor iedere mensen.
Dat betekent ook dat we eerlijk mogen zijn naar elkaar toe.
Dat we daar waar we ongelukken zien gebeuren we elkaar in liefde terecht mogen wijzen.
En op zoek mogen gaan naar de expertise om het dan beter te doen.
De gaven zijn immers in ons midden.
En wie we als gemeente mogen zijn, zal dan afhangen van welke gaven er in ons midden zijn.
Zo gaat Gods Geest, een Geest van Liefde waarin we elkaar de liefde gunnen waaien.

Zo ontdekken we gaandeweg God zelf… Als veelkleurige gemeente ontdekken we God in zijn
veelkleurigheid
Hij is in ons midden, Hij is er altijd geweest in de veelkleurige gaven die we aan elkaar mogen gaven.
Zo ook mogen we er zijn met onze minder goede kanten, die we natuurlijk ook allemaal hebben. Maar
als we aan elkaar schenken wat ons ontbreekt, we leren leven in afhankelijkheid van elkaars gaven. Dan
ontstaat er een gemeenschap van liefde. Zonnekinderen zo noemde ooit iemand die gemeenschap,
mensen die stralen en elkaar vertellen:
Ja, we hebben ontdekt dat het God zelf is de ons samenbindt.
Moge het zo zijn
Amen
Orgelmeditatie
Zingen: 971: 1,2 en 3
GOD EN DE MENSEN ONTMOETEN ELKAAR
Liefdevolle God, we willen u danken dat er 5 mensen vandaag je hebben gezegd om uw kerk te dienen.
We bidden u dat zo mogen stralen in de tijd die gaat komen. Dat zij mogen bouwen aan een kerk die zo
bijzonder kan zijn.
We bidden u voor wat dat soms tegenstaat.
Want ook de kerk is, dat blijkt ook uit het verleden, ook in de kerk is machtsdenken niet vreemd.
Dat we samen zoeken naar de inspiratie die liefde voor elkaar kan geven.
Dat we de warmte als gemeente samen mogen ervaren als uw licht in ons midden
Dat we daarin vooral oog mogen hebben voor de de kleinsten in deze wereld, voor de aarde die lijdt
onder uitbuiting.
Dat ook wij daarin de liefde voor de aarde mogen laten regeren en dat in alle concreetheid mogen
omzetten in daden van liefde baar elkaar toe.
Dat we elkaar zien en in elkaar het beste bieven halen. Dat we in veelkleurigheid gemeente mogen zijn.
Zo liefdevolle God willen we u bidden voor de zieken in onze midden mensen die he moeilijk ebben met
het leven.
Wil erbij zijn als een goed die ons altijd weer bij zal staan
In de stilte willen we u die dingen zeggen die we vandaag belangrijk vinden:
-

Dankgebeden

-

Voorbeden
Stil gebed

-

Onze Vader
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde
zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid!
Amen.

-

Slotlied: Lied 416
Zegen

De Eeuwige is voor u
Om u de weg te wijzen.
De Eeuwige is achter u
om u in de armen te sluiten
En te beschermen tegen gevaar.
De Eeuwige is onder u
Om u op te vangen als u dreigt te vallen.
De Eeuwige is in u
Om u te troosten als u verdriet hebt.
De Eeuwige omgeeft als een beschermende muur
Wanneer anderen over u heen vallen.
De Eeuwige is boven U om u te zegenen.
Zo zegent u God, vandaag
Morgen en tot in eeuwigheid. Amen

