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O rde  van  d ien s t

voor de bevestiging en intrede van ds. Theo van ‘t Hof

in de Protestantse Gemeente te Borger

op zondag 13 oktober om 14.00 uur in de Goede Herder Kerk

m.m.v. ds. Wouter Slob

Pianist: Moniek Timmer

Panfluitist: Mirjam de Jong-Timmer

Muziek

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Afkondigingen en een woord van welkom (ouderling)

Zingen: Lied 139 b: 1, 2

Heer, U doorgrondt en kent mij;
mijn zitten en mijn staan
en U kent mijn gedachten,
mijn liggen en mijn gaan.
De woorden van mijn mond, o Heer,
die zijn voor U bekend
en waar ik ook naar toe zou gaan,
ik weet dat U daar bent.
Refrein:
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen, elke dag.

Heer, U doorgrondt en kent mij,
want in de moederschoot
ben ik door U geweven;
U bent oneindig groot.
Ik dank U voor dit wonder, Heer,
dat U mijn leven kent
en wat er ook gebeuren zal,
dat U steeds bij mij bent.
Refrein:
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen, elke dag.

Bemoediging en groet:

Vg   Helpen doet de Heer onze God
GM  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Vg   Die trouw blijft over alle grenzen heen
GM  DIE NIET LOSLAAT WAT HIJ BEGONNEN IS
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Muziek
DIENST VAN DE BEVESTIGING 

Presentatie van de nieuwe predikant: Theo van ‘t Hof

Gelofte: 

10 februari 1991 ben je tot predikant bevestigd. Daarbij heb je uitgesproken de
Bijbel vast te willen houden als bron van geloof, leven en verkondiging en je te
verzetten tegen wat daarmee in strijd is. Je hebt beloofd geheim te zullen houden
wat vertrouwelijk was en je taak te vervullen overeenkomstig de orde van onze
kerk.
Nu jij je ambtsbediening in de gemeente te Borger zult voortzetten, vraag ik je
daarom:
- Geloof je dat God door deze gemeente de jou opgedragen taken toevertrouwt?
- Wil jij je laten leiden door de Bijbel als bron van verkondiging, geloof en leven?
- Beloof jij je ambt waarin je wordt bevestigd trouw te bedienen, 
met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op je weg brengt?

Antwoord: Ja, dat beloof ik.

Gebed voor bevestiging

GM: HEER, ONZE GOD, WIJ BIDDEN U VERHOOR ONS. AMEN

Verbintenis 

God, onze hemelse Vader, die jou naar deze plaats heeft geroepen, verbindt jou
aan deze gemeente en geeft jou liefde om daarin trouw en vruchtbaar werkzaam
te kunnen zijn.

(bekleding met de rode stola en bekrachtiging met een handdruk) 

Aanvaarding en verwelkoming

Vraag aan de Protestante Gemeente te Borger:             (de gemeente gaat staan)

Dit is jullie nieuwe predikant.

Beloven jullie hem als herder en leraar in uw midden te ontvangen,
hem hoog te houden in zijn ambt?
hem te omringen met jullie meeleven,
hem te dragen in jullie gebeden,
en met hem mee te werken in de dienst aan onze Heer?

GM: JA, VAN HARTE!
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Zingen (staande) couplet 2 van lied 130 uit ‘Zingenderwijs’ (melodie: ‘Wees
gegroet, Gij eersteling der dagen’)

Trouwe God, wij bidden om uw wijsheid,
om de moed en om uw Geest.
Laat hem zien dat U hem steeds nabij bent,
in de moeite allermeest.
Geef volharding, inzicht, motivatie,
wek bij hem een pure fascinatie
voor uw mensen en uw kerk
sterk hem God bij al het werk.

 
                                                                                                          (De gemeente gaat zitten)

DIENST VAN DE INTREDE 

Vredegroet: 

Vg:  Vrede van de Heer zij met jullie
 GM:  OOK MET JOU ZIJ VREDE

Gezongen gebed om de opening van de Bijbel: Lied 972: 8

   Ontsteek uw licht in onze geest,
   zodat ons hart verwonderd leest
   wat nog voor 't oog verborgen ligt
   in uw bereik, in uw gezicht.

Kind van de zondag: - steekt bijbelkaars aan
                        - doet Bijbel open

         - leest een gedicht

Uitnodigen van alle kinderen voor een gesprek

Zingen: ‘Wij gaan voor even uit elkaar’ 

Wij gaan voor even uit elkaar
en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God
Op Hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door
En wie zich openstelt
Ervaart misschien een beetje licht
Door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op
En elk heeft zijn verhaal
Het licht verbindt ons met elkaar
Het is voor allemaal.

Lezing: Mattheüs 6: 24-26 



4

Muzikale improvisatie van lied 981 en ondertussen wordt de tekst van het 3de

couplet getoond

Preek

Zingen: Lied 905: 1, 3, 4

Wie zich door God alleen laat leiden,
enkel van Hem zijn heil verwacht,
weet Hem nabij, ook in de tijden
die dreigend zwart zijn als de nacht.
Want wie op God alleen vertrouwt,
heeft nooit op zand zijn huis gebouwd.

Laat dan uw stilte ook uw kracht zijn
en leef uw leven opgewekt.
Laat Gods genade u genoeg zijn,
die voor u uit zijn sporen trekt.
Hij is het zelf die ons voorziet;
wat ons ontbreekt ontgaat Hem niet.

Zing maar en bid, en ga Gods wegen,
doe wat uw hand vindt om te doen.
Weet dat de hemel zelf u zegent,
u brengt naar weiden fris en groen.
Wie zich op God alleen verlaat,
weet dat Hij altijd met ons gaat.

DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN

Gebeden 

Inzameling van de gaven

Slotlied: lied 423: 1, 2, 3

Nu wij uiteengaan vragen wij God:
ga met uw licht voor ons uit!
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met uw licht vóór hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

Voor alle mensen op onze weg:
vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

Zegen

GM: AMEN
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