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VOORZANG: PSALM 67:2

De volken zullen U belijden,
O God, U loven al te zaâm.
De landen zullen zich verblijden,
En juichen over Uwen naam.
Volken zult Gij rechten,
Hunne zaak beslechten,
In rechtmatigheid;
Volken op deez’ aarde,
Die Uw arm vergaarde,
Die Gij veilig leidt.
VOTUM EN GROET
ZINGEN, PSALM 75: 1 EN 2

1. U alleen, U loven wij;
ja wij loven U, o HEER;
want Uw naam, zo rijk van eer,
is tot onze vreugd nabij.
Dies vertelt men in ons land,
al de wond’ren Uwer hand.
2. Als ik ‘t ambt ontvangen zal,
wil ik, volgens eed en plicht,
altoos recht doen in ‘t gericht.
Land en volk was in verval;
maar zijn pijlers steld’ ik vast,
tegen woed’ en overlast.
LEZEN VAN GODS GEBODEN
ZINGEN, PSALM 25: 6

Wie heeft lust den HEER te vrezen,
‘t Allerhoogst en eeuwig goed?
God zal Zelf zijn Leidsman wezen;
leren, hoe hij wand’len moet.
‘t Goed, dat nimmermeer vergaat,
zal hij ongestoord verwerven,
en zijn Godgeheiligd zaad
zal ‘t gezegend aard’rijk erven.

GEBED
SCHRIFTLEZING: JOHANNES 1:35-52

De eerste discipelen
35. De volgende dag stond Johannes daar weer met twee van zijn discipelen.
36. En toen hij Jezus zag lopen, zei hij: Zie, het Lam van God!
37. En de twee discipelen hoorden hem dat zeggen en zij volgden Jezus.
38. En toen Jezus Zich omkeerde en zag dat zij volgden, zei Hij tegen hen:
39. Wat zoekt u? En zij zeiden tegen Hem: Rabbi (wat vertaald wil zeggen:
Meester), waar woont U?
40. Hij zei tegen hen: Kom en zie! Zij kwamen en zagen waar Hij woonde en
bleven die dag bij Hem. En het was ongeveer het tiende uur.
41. Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van de twee die het van
Johannes gehoord hadden en Hem gevolgd waren.
42. Deze vond als eerste zijn eigen broer Simon en zei tegen hem: Wij
hebben de Messias gevonden, wat vertaald wordt als de Christus.
43. En hij leidde hem tot Jezus. Jezus keek hem aan en zei: U bent Simon,
de zoon van Jona; u zult Kefas genoemd worden, wat vertaald wordt met
Petrus.
Filippus en Nathanaël
44. De volgende dag wilde Jezus weggaan naar Galilea en Hij vond Filippus
en zei tegen hem: Volg Mij.
45. Filippus nu kwam uit Bethsaïda, uit de stad van Andreas en Petrus.
46. Filippus vond Nathanaël en zei tegen hem: Wij hebben Hem gevonden
over Wie Mozes in de wet geschreven heeft, en ook de profeten, namelijk
Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazareth.
47. En Nathanaël zei tegen hem: Kan uit Nazareth iets goeds komen?
Filippus zei tegen hem: Kom en zie.
48. Jezus zag Nathanaël naar Zich toe komen en zei over hem: Zie, werkelijk
een Israëliet in wie geen bedrog is.
49. Nathanaël zei tegen Hem: Vanwaar kent U mij? Jezus antwoordde en zei
tegen hem: Voordat Filippus u riep, toen u onder de vijgenboom was, zag Ik
u.
50. Nathanaël antwoordde en zei tegen Hem: Rabbi, U bent de Zoon van
God, U bent de Koning van Israël.
51. Jezus antwoordde en zei tegen hem: Omdat Ik tegen u gezegd heb: Ik
zag u onder de vijgenboom, gelooft u. U zult grotere dingen zien dan deze.
52. En Hij zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u allen: Van nu af zult
u de hemel geopend zien en de engelen van God opklimmen en neerdalen op
de Zoon des mensen.

ZINGEN: WEERKLANK 260:1,2,3

1. God maakt ons dienstbaar aan zijn werk,
roept ons tot taken in zijn kerk.
Hij biedt genadegaven aan;
Zijn Woord moet door de wereld gaan.
2. Hij die het van de Heer verwacht
en niet vertrouwt op eigen kracht,
komt bij de Heer in dienst te staan,
die voor de kudde uit wil gaan.
3. Een herder ziet naar schapen om,
maar is ook zelf Gods eigendom.
Op ’s Heren zegen kan hij aan
en zal Gods weg en wil verstaan.
VERKONDIGING OVER JOHANNES 1:43A

Thema: Enthousiast over Jezus!
ZINGEN: MORGENZANG: 3,5

3. Dat wij ons ambt en plicht, o HEER,
getrouw verrichten tot Uw eer;
dat Uwe gunst ons werk bekroon’,
Uw Geest ons leid’ en in ons woon’.
5. Verlicht ons hart, dat duister is,
wil ons, naar Uw getuigenis,
doen vlieden alle kwade paân,
en ijv’rig in Uw wegen gaan.
AFSCHEID AMBTSDRAGERS

In deze dienst nemen de volgende broeders afscheid van de kerkenraad:
Breus Blaauwendraad
Wilbert Breugem
Ton Verbeek
Adri Wijnen

ZINGEN: PSALM 90:9

Laat Uw genâ ons met haar troost verrijken,
en laat Uw werk aan Uwe knechten blijken,
Uw heerlijkheid niet van hun kind’ren wijken;
Uw liefd’, Uw macht behoed’ ons voor bezwijken.
Sterk onze hand, en zegen onze vlijt;
bekroon ons werk, en nu, en t’ allen tijd’.
LEZEN FORMULIER OM AMBTSDRAGERS TE BEVESTIGEN

Gemeente, verschillende keren zijn u de namen bekendgemaakt van de
hier aanwezige broeders, die gekozen of herkozen zijn tot het ambt van
ouderling of diaken in onze gemeente.
Aangezien niemand bezwaar heeft gemaakt tegen hun verkiezing of
bevestiging dan wel herbevestiging, zullen wij nu in de Naam van de Heere
tot hun bevestiging overgaan.
In het spoor van onze Heere Jezus Christus, die als de Zoon des mensen
niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen (Mark. 10:45)
heeft ieder lid van de gemeente de roeping om zijn broeders en zusters te
dienen.
Sommigen van ons echter worden in het bijzonder geroepen om het ambt
te dragen. Dat is een bijzondere taak, van fundamenteel belang voor het
voortbestaan en de opbouw van de gemeente. Op grond van de Heilige
Schrift en in het spoor van Reformatie, worden in onze kerk de ambten van
predikant, ouderling en diaken onderscheiden.

De ouderling
Het woord ouderling of ‘oudste’ is uit het Oude Testament afkomstig en
duidt een persoon aan die een leidende functie heeft. Bij de gaven en
ambten die God aan de gemeente gegeven heeft, wordt door Paulus ook
het besturen genoemd (1 Kor. 12:28). Zij die in een leidinggevend ambt
dienen, hebben de taak de dienaren die het evangelie prediken, te helpen
en bij te staan.
De ouderlingen hebben tot taak het toezien op en het meewerken aan de
voortgang van de zuivere bediening van het Woord en de sacramenten. Zij
doen dit door, samen met de predikant, de gemeente te bepalen bij het heil
in Jezus Christus, dat buiten onszelf ligt, te richten op de beloften van God,
die in Christus ja en amen zijn en in het opzicht te vermanen als iemand
zich in leer en leven misdraagt.
De ouderlingen sporen daarom in hun pastorale werk de gemeente aan om

trouw te zijn in de kerkgang, in het bidden en in het lezen van de Bijbel. Zij
treden op als vertrouwenspersoon en geweten van de gemeente. Zij rusten de
gemeente toe in het omzien naar elkaar en in de roeping om hen die vreemd
zijn aan of vervreemd zijn van het geloof te bepalen bij de redding in Jezus
Christus. Zij staan de predikant bij met goede raad, zien toe op de inhoud van
de prediking, zijn ambtelijk aanwezig bij de kerkdiensten en kunnen geroepen
worden tot het dienen van de kerk in de meerdere vergaderingen.
Zo werken zij mee aan de opbouw van de gemeente van Christus. Om dit
te kunnen doen, onderzoeken zij ijverig Gods Woord en oefenen zich in het
geloof.

De ouderling-kerkrentmeester
Sommige ouderlingen zijn in het bijzonder als kerkrentmeester geroepen.
Zij waken voor de instandhouding van de openbare eredienst. Zij behartigen
daarvoor de materiële belangen van de gemeente, opdat er voldoende
gelegenheid zal zijn om het evangelie te prediken, de sacramenten te
bedienen en de Naam des Heeren in het openbaar aan te roepen.
(Naast de ouderlingen-kerkrentmeesters maken ook kerkrentmeesters
die geen ouderling zijn deel uit van het College van Kerkrentmeesters. Zij
zijn geroepen om eveneens de materiële belangen van de gemeente te
behartigen).
De diaken
Over de dienst der barmhartigheid leert de Bijbel dat deze voortvloeit uit de
volkomen liefde van Christus voor de gemeente, die Hij kocht met Zijn bloed.
In navolging van haar Heere zorgde de eerste christelijke gemeente ervoor
dat niemand in haar midden gebrek had. In het boek Handelingen (Hnd. 6:16) lezen wij dat op aandringen van de apostelen mannen gekozen werden
die de zorg voor de armen tot hun specifieke taak zouden rekenen, opdat de
apostelen zelf zich des te meer zouden kunnen wijden aan het gebed en de
bediening van het Woord. Zo heeft het sindsdien in de kerk gefunctioneerd.
De diakenen hebben tot taak getrouw en zorgvuldig de liefdegaven in
te zamelen om hulpbehoevenden te kunnen helpen. Bij het uitdelen is
zorgvuldigheid vereist om de gaven daar te besteden waar het nodig is, maar
ook blijdschap om met een bewogen en welwillend hart hulpbehoevenden
te helpen, ook met troostvolle woorden uit de Schrift. De hulp aan de
naaste beperkt zich niet alleen tot de gemeente maar richt zich ook op de
samenleving en op de gehele wereld, om daar waar nodig te helpen bij het
lenigen van lijden en nood, het verlenen van bijstand en het bieden van zorg.

De diakenen roepen de gemeente op tot barmhartigheid en gerechtigheid,
zodat zij voldoende middelen ontvangen om hun taak te kunnen uitoefenen,
maar ook om de gemeenteleden te wijzen op hun eigen roeping om de
medemens te helpen en zorgvuldig met de schepping om te gaan.
Zij zijn ambtelijk aanwezig bij de kerkdiensten, waar zij de gaven inzamelen.
In het bijzonder dienen zij aan de tafel van de Heere bij de viering van het
Heilig Avondmaal.

Geheimhouding
Ten slotte geldt voor alle ambtsdragers, dat hun volgens de kerkorde
geheimhouding is opgelegd van alles wat bij de uitoefening van hun ambt
vertrouwelijk te hunner kennis is gekomen.
De broeders die voor de eerste periode bevestigd worden stellen zich op voor
de kansel.

We stellen de volgende vragen:
Geliefde broeders, opdat allen mogen horen dat u bereid bent uw ambt te
aanvaarden, verzoek ik u te antwoorden op de volgende vragen.
Ten eerste: Bent u er in uw hart van overtuigd dat u wettig door Gods
gemeente en daarom door God Zelf tot deze heilige dienst geroepen bent?
Ten tweede: Houdt u de boeken van het Oude en Nieuwe Testament voor
het enige Woord van God en de volkomen leer der zaligheid? Verwerpt u alle
leringen die daarmee in strijd zijn?
Ten derde: Belooft u uw ambt getrouw uit te oefenen, in overeenstemming
met deze leer, naar de u voor uw ambt geschonken gaven; en belooft u
geheim te houden datgene wat bij de uitoefening van uw ambt vertrouwelijk
te uwer kennis is gekomen? Belooft u zich ook gezamenlijk godvrezend te
gedragen en u te onderwerpen aan de kerkelijke tucht, wanneer u zich, wat
God genadig verhoede, onwaardig gedraagt?
Antwoord:
Ja, daartoe helpe mij God!
(De broeders die voor de eerste periode bevestigd worden ontvangen
geknield en onder handoplegging een bijbeltekst).

Richard Boltendal (ouderling)
Dick Hoogendoorn (ouderling)
Theo van der Lee (diaken)
Hanno van Maanen (jeugdouderling)
Rudi Schimmel (diaken)
De broeders die voor een nieuwe periode in het ambt bevestigd worden
stellen zich op voor de kansel en beantwoorden de vragen:
Catharinus den Boon
Martin Hazeleger
Wim Junte
Rudy Ligtenberg
Mario van der Niet
Leen Smits

Voor de lidmaat-kerkrentmeester
Bent u bereid in trouw uw taak als lidmaat-kerkrentmeester, waarvoor u door
de kerkenraad benoemd bent, op u te nemen met de gaven die God u geeft,
en belooft u geheim te houden wat bij de uitoefening daarvan vertrouwelijk te
uwer kennis is gekomen?
Wat is daarop uw antwoord
Gert de Vries

Zegen:
De almachtige God en Vader geve u allen tezamen Zijn genade om in uw
ambt getrouw en vruchtbaar te zijn. Amen.
TOEZINGEN (ZO MOGELIJK STAANDE) PSALM 134:1,3

1. Looft, looft nu aller heren HEER,
Gij zijne knechten, geeft Hem eer;
Gij, die des nachts Zijn huis bewaakt,
En voor Zijn dienst in ijver blaakt.
3. Dat ‘s HEEREN zegen op u daal’;
Zijn gunst uit Sion u bestraal’;
Hij schiep ‘t heelal, Zijn naam ter eer;
Looft, looft dan aller heren HEER.

Vermaning tot de bevestigde ambtsdragers.
Ouderlingen, wees nauwgezet in wat u samen met de dienaren des Woords
is toevertrouwd, namelijk het leiden van de gemeente. Waak over haar
als het huis en de stad van God, door iedereen trouw te vermanen en
te waarschuwen voor de weg die naar het verderf leidt. Heb acht op het
handhaven van de zuivere leer en een vrome levenswandel in de gemeente
van de Heere.
Diakenen, zamel de gaven met zorg in en deel ze op verstandige wijze
en met vreugde uit. Kom hen die in nood zijn te hulp en zorg voor hen.
Betoon metterdaad liefde aan alle mensen, maar in het bijzonder aan de
medegelovigen (Gal. 6:10).
Wees allen getrouw in uw ambt, bewaar de verborgenheid van het geloof
in een zuiver hart (1 Tim. 3:9), wees een goed voorbeeld voor de hele
gemeente. Op deze wijze ontvangt u een goede ingang (én voortgang) in de
gemeente en veel vrijmoedigheid in het geloof in Christus Jezus en zult u na
dit leven ingaan in de vreugde van uw Heere (1 Tim. 3:13).
Vermaning tot de gemeente.
Geliefde christenen, ontvang van uw kant deze mannen als dienaren van God.
Bid voor hen. Treed de ouderlingen die op goede wijze regeren, met groot
respect tegemoet (1 Tim. 5:17) en aanvaard gewillig hun opzicht en leiding.
Voorzie de ouderlingen-kerkrentmeester en de kerkrentmeesters ruim van
middelen, zowel voor de eredienst als voor andere kerkelijke doelen. Voorzie
de diakenen van voldoende middelen om wie hulp behoeven te helpen. Wees
mild en royaal in het geven. Wees Christus dankbaar, die u ook door hun zorg
Zijn barmhartigheid bewijst. Laat ieder indien mogelijk door eigen arbeid in zijn
onderhoud voorzien, om zo wie in nood zijn te kunnen helpen. Als ieder zo
handelt op de plaats die God hem of haar gegeven heeft, zult u van Hem het
loon der gerechtigheid ontvangen.
DANKGEBED EN VOORBEDE
ZINGEN: PS.108:1,2

1. Mijn hart, o Hemelmajesteit,
is tot Uw dienst en lof bereid;
‘k zal zingen voor den Opperheer;
‘k zal psalmen zingen tot Zijn eer.
Gij, zachte harp, gij schelle luit,
waakt op; dat niets uw klanken stuit’.

‘k Zal in den dageraad ontwaken,
En met gezang mijn God genaken.
2. Ik zal, o HEER, Uw wonderdaân,
Uw roem den volken doen verstaan,
want Uwe goedertierenheid
is tot de heem’len uitgebreid.
Uw waarheid heeft noch paal noch perk,
maar streeft tot aan het hoogste zwerk.
Verhef U boven ‘s hemels kringen,
en leer al d’ aard’ Uw grootheid zingen.
ZEGEN

Na de dienst is er voor de aanwezigen gelegenheid om de broeders Gods
zegen toe te wensen. Let u daarbij op de aanwijzigingen van de koster.
COLLECTE

Bij de uitgang kunt u uw gaven geven voor de volgende doelen:
1e collecte: WBB Roemenië
2e collecte: onze hervormde gemeente
3e collecte: instandhouding pastoraat.

Wanneer er vragen zijn naar aanleiding van deze dienst kunt u mailen naar
de predikant van Wijk 5: predikant.wijk5@hervormdbarneveld.nl.

