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muziek

welkom en mededelingen

aanvangslied LB 280
1. De vreugde voert ons naar dit huis
waar ‘t woord aan ons geschiedt.
God roept zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.

2. Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,

3. dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?

4. Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw engelen troost,
waar Gij U vinden laat?

5. Onthul ons dan uw aangezicht,
uw naam, die mét ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.

6. Vervul ons met een nieuw verstaan
van ‘t woord, waarin Gij spreekt
en reik ons zelf als leeftocht aan
het brood, dat Gij ons breekt.

7. Dit huis slijt mét ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht.

stil gebed

bemoediging en groet
vg.: Met elkaar spreken wij uit

dat onze hulp is in de Naam van de Heer
allen: die hemel en aarde gemaakt heeft.
vg.: Genade is er voor u

en vrede van God de Vader
en van onze Heer Jezus Christus.

allen: Amen.

aanvangswoord door Fieke van Staalduinen
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zingen Psalm 134
1. Gij dienaars aan de Heer gewijd,
zegen zijn naam te allen tijd.
Gij die des daags zijn gunst verwacht,
zegen zijn naam ook in de nacht.

2. Die in het huis des Heren zijt,
zegen zijn naam en majesteit,
zing tot zijn eer met luider stem
en hef uw handen op naar Hem.

eerst door vrouwen, daarna door mannen:
3. Uit Sion, aan de Heer gewijd,
zegene u zijn heiligheid.
Hij die hemel en aarde schiep,
Hij is ‘t die u bij name riep.

introductie ds. Christi als predikant
In deze dienst wordt Christophora Huberdina Adriana Bartelink - van den
Dool  als  dienaar  van  het  Woord  verbonden  aan  de  gemeente  van
Honselersdijk.

De dienstdoend diaken nodigt de beroepen dienaar van het Woord uit op te
staan.

De voorzitter van de kerkenraad wendt zich tot de consulent en verklaart
dat de kerkenraad deze dienaar van het Woord beroepen heeft en vraagt
hem Christi Bartelink, op 23 september 2013 bevestigd als dienaar van
het  Woord  te  Pernis, te verbinden  aan  de  Regenbooggemeente  van
Protestantse Gemeente Honselersdijk als predikant.

De consulent wendt zich tot de voorzitter van de kerkenraad en vraagt of
de beroepingsprocedure zonder bezwaar is verlopen en er toestemming is
van de classis.

De voorzitter van de kerkenraad laat weten dat de beroepingsprocedure
op wettige wijze en in goede orde is verlopen en dat de gemeente daarbij
naar behoren betrokken is geweest.
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vg.: Dan stel ik vast dat er geen bezwaren zijn.
Wij mogen Christi Bartelink verbinden aan deze gemeente,
waartoe de kerk van Christus haar geroepen heeft.
Loven wij de Heer.

allen: Wij danken God.

opdracht

gelofte
vg.: Christophora Huberdina Adriana Bartelink-van den Dool,

eenmaal bent u in het ambt van dienaar van het Woord bevestigd.
Daarbij hebt u uitgesproken dat u de heilige Schrift aanvaardt als 
de bron van de prediking en als enige regel van het geloof en dat 
u zich wilt verzetten tegen al wat daarmee strijdig is.
U hebt  beloofd  geheim te  zullen  houden wat  vertrouwelijk  te

uwer kennis mocht komen en uw taak te vervullen overeenkomstig
de orde van onze kerk.

Nu u uw ambtsbediening in de gemeente te Honselersdijk als
predikant zult voortzetten, vraag ik u daarom:

Gelooft u dat u in uw beroeping door deze gemeente door God
zelf tot deze dienst bent geroepen?

beroepen dienaar:
Ja, dat geloof ik.

vg.: En belooft u uw ambt ook op deze plaats waardig en trouw te
bedienen met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de
Heer op uw weg brengt?

beroepen dienaar:
Ja, dat beloof ik. Daartoe helpe mij God.

vg.: Broeders en zusters, laten wij bidden tot de almachtige God in
gemeenschap met heel de Kerk in hemel en op aarde, dat Hij zijn
genade geeft aan haar die Hij geroepen heeft als dienaar van het
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Woord.
stil gebed

vg.: Gezegend zijt Gij, Heer, onze God, die Israël uit Egypte hebt
bevrijd en uitgeleid door de dienst van Mozes, Mirjam en Aäron
Gij die uw volk profeten, priesters en koningen hebt gegeven,
mensen geroepen tot uw dienst, gezalfd met uw Geest.

Gezegend zijt Gij, Heer, onze God, die uw Zoon hebt gezonden,
Jezus Messias, die kwam om te dienen en mensen heeft geroepen
om in zijn naam elkaar bij te staan en de weg te wijzen.

Gij zijt het, die ook heden uw gemeente een dienaar schenkt om
haar voor te gaan in verkondiging en viering, om haar te leren en 
te  leiden en  zo  uw  volk  toe  te  rusten tot  goede  woorden  en

werken.

zingen LB 675
1. Geest van hierboven, leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse vrede, deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen van grote dingen,
als wij ontvangen al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,
als wij herboren Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

verbintenis
De bevestiger zegent Christi.

God, onze hemelse Vader, die u geroepen heeft tot deze heilige
dienst, verlichte u door zijn Geest en sterke u door zijn hand;
Hij  regere  u  zó  in  de  bediening  van  uw  ambt dat  u  daarin

getrouw en  vruchtbaar
mag wandelen tot glorie van zijn Naam en tot

verbreiding van het Rijk van zijn Zoon Jezus Christus.
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zegenwens door gemeenteleden
jongere: Kyra Moor
ouderling: Sjaak van Staalduinen
beroepingscommissie: Sarja van Meteren

aanvaarding en verwelkoming (allen gaan staan)
vg.: Gemeente, dit is uw predikant.

Wilt u Christi Bartelink als herder en leraar in uw midden
ontvangen en haar hooghouden in haar ambt?

allen: Ja, dat willen wij van harte.

zingen LB 18a
cant.: Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij.

allen:

cant: 1. Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij,
Mijn toevlucht, mijn burcht, mijn bevrijder.
Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij.

allen: Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij.

cant: 2. Mijn God, de rots waar ik toevlucht vind,
mijn schild, mijn behoud en bescherming.
Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij.

allen: Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij.

cant: 3. Wanneer ik de Heer aanroep, Hij zij geprezen,
dan doet geen vijand mij kwaad.
Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij.

allen: Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij.

cant: 4. De Heer zij geprezen, gezegend mijn rots,
verheerlijkt zij God, mijn verlosser.
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Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij.

allen: Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij.
vredegroet
de nieuw-verbonden dienaar neemt de leiding van de dienst over

vg.: De vrede van de Heer zij altijd met u -
allen: en met uw geest.
vg.: Wens elkaar de vrede.

gebed

project voor Pasen

lied met de kinderen LB 912
1. Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

6. Neem ook mijne liefde, Heer,
'k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.

Bijbellezing Exodus 4, 18 - 20 en 27 - 31

zingen Psalm 80
allen:
1. O God van Jozef, leid ons verder,
hoor ons en wees weer onze herder;
gij vuurkolom, straal gij ons toe.
Waak op, o Held, wij worden moe;
laat lichten ons uw aanschijn, Heer,
doe ons opstaan en help ons weer.

cant.:
2. Wek op uw kracht en kom bevrijden
uw volk dat Gij zo zwaar kastijdde.
Die troont daar op de cherubim,
gedenk uw dienaar Efraïm,
laat zijn gebed niet onverhoord!
Herder Israëls, leid ons voort!

allen:
7. Dan zullen wij niet van U wijken,
uw naam zal op ons voorhoofd prijken,
uw naam is ons als uw gelaat:
een sterrebeeld, een dageraad.
Laat lichten ons uw aanschijn, Heer,
doe ons opstaan en help ons weer.
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Bijbellezing Mattheus 17, 1 - 8

zingen LB 542
1. God roept de mens op weg te gaan,
zijn leven is een reis:
‘Verlaat wat gij bezit en ga
naar 't land dat Ik u wijs.’

2. Het volk van God was veertig jaar
een mensenleven lang
op weg naar het beloofde land,
het land van Kanaän.

3. Heer, geef ons moed en doe ons gaan
uw weg door de woestijn
en laat uw Zoon een laaiend vuur,
een nieuwe Mozes zijn.

4. Eer aan de Vader en de Zoon
en aan de heilige Geest,
God, die al voor de eerste mens
belofte zijt geweest.

verkondiging

zingen LB 815
cant.: 1. Het eerste licht raakt Jakob aan:

Ik ben.
Er is een lange weg te gaan.
Maar waar geen reisgenoot meer is
behoudt één naam betekenis:
Ik ben.

allen:
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cant.: 3. Hij is op deze plaats geweest:
Ik ben.
De schepping ademt nog zijn geest.
Zelfs in een steen weerklinkt zijn naam,
de kracht die mensen op doet staan:
Ik ben.

allen:

gedicht   Op de toppen van verlangen - Anneke van Wijngaarden

zingen Geloofsbelijdenis (staande gezongen)
(t.: Mirjam Sloots   m.: LB 913)

allen: 1. Ik geloof in God de Vader, Hij die heel de schepping draagt.
Als een vriend komt Hij ons nader, wanneer wanhoop ons belaagt.
Hij doorgrond en kent ons leven, en wij zijn door Hem aanvaard.
Van zijn liefde’ kan niets ons scheiden, want wij zijn Hem alles waard.

cant.: 2. Ik geloof in Jezus Christus, Zoon van mensen, Zoon van God,
Die als broeder ons nabij kwam, toen Hij droeg ons menselijk lot.
Hij leerde ons dienstbaar leven: kiezen voor de minste mens.
Zelfs de dood hield Hem niet tegen, want verzoening was zijn wens.
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allen: 3. Ik geloof de Geest die heilig, als een vuurgloed ons verwarmt.
Die ons troost en steeds bemoedigt, als het leven ons verlamt.
Gods Geest wil ons inspireren, zo verfrissend als de wind.
Als een bron wil zij ons voeden, die gemeenschap samenbindt.

gebeden

collecte

zingen ‘Ga maar gerust’
(Het liefste lied van overzee deel 2, Sytze de Vries)

1. Ga maar gerust en God zal met je meegaan
Hij is je baken, ook in diepe nacht.
Hij is de stem, die ook in jou zal opstaan.
Hij is de hand die op je vriendschap wacht.
Hij is het licht, dat voor je voeten uit gaat,
Hij is de wind, waardoor je adem haalt.

2. Ga maar gerust, want Hij zal met je meegaan.
Hij is de zon, waarvoor het donker knielt.
Hij is de groet, waarmee ook jij kunt opstaan,
Hij is de hoop, dat zaad diep in je ziel.
Hij is het lied, dat fluistert in de bomen,
Hij is de dag, die schemert in je droom.

3. Ga maar gerust, want Hij zal met je meegaan.
Hij is de liefde die een mens je schenkt.
Hij is de hoogste toon die jij kunt aanslaan,
Hij is de verte, die verlangend wenkt.
En kom je thuis, de laatste mist verdwenen,
is Hij de hand, die al je tranen wist.

zending en zegen
allen zingen 3x Amen
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toespraken

zingen LB 425
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

Vooraan in de kerk kunt u Christi zegen toewensen.
Daarna is er gelegenheid elkaar te ontmoeten, met koffie en thee,
in Hemelsblauw. Fijne zondag verder en graag tot ziens!
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Op de toppen van verlangen
mogen wij een glimp opvangen

hoe door barsten in de tijd
licht straalt van de eeuwigheid.

Opgetild door het verleden
gaan wij dankbaar naar beneden,

na dit hemels visioen
hebben wij nog veel te doen.
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