Zondag 25 september 2022
Bevestiging ambtsdrager en aanstelling van taakdragers
Regenboogkerk, Hilversum

De kloof tussen rijk en arm
Orgelspel
We worden stil
Welkom en mededelingen

- Voorbereiding We gaan staan
Stil gebed
Bemoediging
Vgr.
Allen:
Vgr.
Allen:
Zingen:

Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft,
die trouw houdt tot in eeuwigheid,
die niet loslaat wat zijn hand begon.

De dag gaat open voor het woord des Heren, Lied 217
We gaan zitten

Inleiding
Gebed om ontferming
Kyrie- en glorialied (staand): Om de mensen en de dieren, Lied 299j

- De heilige Schrift Gebed
Het licht van het woord
Met de kinderen

Eerste lezing: Deuteronomium 15: 7-11
Zingen:

Wat vraagt de Heer nog meer van ons, Lied 992

Evangelielezing: Lucas 16: 19-22a
Muziek:

In paradisum, Lied 959 a en b

Vervolg Evangelielezing: Lucas 19: 22b-31
Zingen:

Wat te kiezen, leven, dood, Lied 843

Overweging
Muziek:

Prelude en gigue uit het hobo-concert van Corelli

-Bevestiging van ambtsdrager en aanstelling van taakdragers Dank aan aftredende ambtsdragers: Evelien Bouwmeester en Bras van Buren
Presentatie van aantredende ambtsdrager en taakdragers:
Jan Herman Baas, Fokko Bosker, Jaap Kerkhof
Laten we nu horen en overwegen wat de kerk aan ouderlingen en diakenen toevertrouwt:
(nieuwe ambtsdrager en taakdragers naar voren)
Over de opdracht van ouderlingen en diakenen
Steeds opnieuw
worden in de gemeente van Christus
vrouwen en mannen geroepen
om samen met de voorgangers
de dienst aan Gods Rijk
gestalte te geven als ambtsdragers,
hun talenten te gebruiken
tot glorie van de Ene,
tot genade voor allen.
Ouderlingen heten zij
aan wie de zorg is toevertrouwd
voor ons leven met en van het Woord
en ons leven in gemeenschap.
Zij zullen omzien naar wie verdwalen
en het oor lenen aan wie verloren raken
en allen kennen als leden van het ene lichaam,
daarin Christus navolgend.
Diakenen heten zij
aan wie het is toevertrouwd
brood en beker te reiken
aan al wie honger heeft.
Zij zullen weet hebben
van de dorst naar gerechtigheid,
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met oog voor wie geen helper heeft,
en de gemeente voorgaan
in het reikhalzen en verlangen
naar de komst van het Rijk van God,
daarin Christus navolgend.
Alle ambtsdragers hebben samen
de verantwoordelijkheid als kerkenraad
om de gemeente in vieren, leren en dienen
te bewaren bij haar roeping:
want voor alle dingen zoeken wij
Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid.
Het college van kerkrentmeesters is één van de
advies- en uitvoeringsorganen van de kerkenraad.
Het college heeft tot taak:
het scheppen en onderhouden van de materiële en financiële
voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente.
Het college kan bestaan uit zowel ouderling-kerkrentmeesters
als leden die geen ambtsdragers zijn, maar taakdrager.
Jullie, die nu gereedstaan
om je ambtswerk en je taak op je te nemen:
Aanvaard deze dienst met blijdschap,
voed jezelf met het Woord van God,
volhard in het gebed
en vertrouw op de kracht van de heilige Geest
Gebed
Zingen, als gebed om de Geest: Kom uit de hemel tot ons neer, Tussentijds 111: 1, 2 en 4
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Bewaar hen, die hier voor U staan,
dat zij hun weg met vreugde gaan;
geef aan uw engelen bevel
hun trouw te zijn als metgezel.

4

Kom Heiland, die ons hart geneest;
kom Vader, Zoon en heil’ge Geest
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en maak ons vrolijk in dit uur,
o bron, o brood, o vreugdevuur!
Gelofte van de nieuwe taakdragers:
Beloof je voor nu en altijd geheim te houden wat bij de uitoefening van je taak
als vertrouwelijke informatie tot je komt over personen of financiën?
Geloften van de nieuwe ambtsdrager
Geloof je dat door de stemmen van mensen heen de stem van God meeklinkt,
die je oproept Hem en zijn gemeente te dienen?
Aanvaard je de heilige Schrift bij het licht waarvan wij leven,
als richtsnoer van het geloof,
zodat je ook verwerpt en daadwerkelijk wilt tegenstaan
al wat daarmee in strijd is?
Beloof je je ambt trouw te bedienen met liefde voor de gemeente
en voor alle mensen die de Heer op je weg brengt,
beloof je geheim te houden wat vertrouwelijk te jouwer kennis komt
en beloof je je taak te vervullen overeenkomstig de orde van onze kerk?
Handoplegging en zegen
Aanvaarding en verwelkoming (staand)
Vgr.:
Gemeente, dit is uw nieuwe ouderling
en dit zijn de nieuwe kerkrentmeesters.
Wilt u hen in uw midden ontvangen
hen respecteren in hun ambt en taak
hen dragen in uw gebeden
en met hen mee werken in de dienst aan onze Heer?
Allen:
Ja, van harte
Vredegroet
Cantorij:

The Lord bless you and keep you, John Rutter

Felicitaties namens kerkenraad en kinderdienst

- Gebeden en gaven Dankgebed en voorbeden
Stil gebed
Onze Vader
Collecten
Zingen (staand):Jezus roept hier mensen samen, Lied 975: 1-3
Wegzending en zegen

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
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Voorganger: Heleen Weimar
Ambtsdragers: Gea Rozenberg en Michael de Jong
Muziek:
Ies Nijman (orgel), cantorij o.l.v. Ies Nijman, Wilma Booij (hobo),
Ton Oosterom (piano)
Kinderdienst: Wenda Bergsma
Collecten:
1. Badeloch Fonds*, 2. Plaatselijke kerk**, 3. Wijkkas***
* Het Badeloch Fonds: U kunt uw gift overmaken naar NL67 RABO 0373711816 van de Diaconie
Regenboogkerk onder vermelding van ‘Badeloch Fonds’
**Plaatselijke kerk: Uw gift kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse
gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.
*** Wijkkas: U kunt uw bijdrage leveren door te storten op NL89 RABO 0373 7224 78 van de Wijkkas
Regenboogkerk onder vermelding ‘Wijkkas’
Meer informatie over de collecten op https://regenboogkerkhilversum.nl/zondag-25-september/.
De collecten kunt u ook voldoen via Regenboogcollectes.
Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast
gebruikt worden.
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