
JUBILATE – ‘JUICHT VOOR GOD’
derde zondag van Pasen, 18 april 2021

Afscheid van Ronald Lameijer en bevestiging van Iris Pinel als diaken

INTREDE
KLOKGELUI
ORGELSPEL 
De kaarsen worden aangestoken
STILTE

allen staan 
INTROÏTUSLIED 66: 1,3 (zangers), 2 (allen - gesproken)

VOTUM
v We zijn samengekomen in de Naam + van de Vader

en de Zoon en de heilige Geest
a Amen.

GEBED VAN TOENADERING
O Heer God,  
Erbarmend, genadig, lankmoedig
rijk aan liefde, rijk aan trouw,
bewarend liefde
tot het duizendste geslacht,
U roepen wij aan om heel uw wereld:
Heer, ontferm U,
Christus, ontferm U,
Heer, ontferm U!

orgelspel
Ere wie ere toekomt,
lichtende levende God.
U komt toe alle stem, (Lied 306)
alle veerkracht en zingen.
Ere wie ere toekomt,
lichtende levende God.
Die ons verwekt en doet zijn,
ons openbaart en herademt
één en volstrekt in allen
en boven allen uit
Vader, Zoon en Geest,



bron, water en stroming,
liefdes eerste begin,
liefdes weg, liefdes volharding.
Ere wie ere toekomt,
lichtende levende God.
orgelspel

GEBED VAN DE ZONDAG
v De Heer zij met u! 
a Ook met u zij de Heer!

v Gij, Ene en Eeuwige,
die ons leven nieuwe zin en vruchtbaarheid geeft
in Jezus, de Levende,
schenk ons de moed
van Hem te getuigen, die met ons meegaat,
opdat wij ons leven zullen vinden
en mensen mogen verzamelen
tot één gemeenschap,
waar de hoop op vrede niet verflauwt,
in deze vreugdevolle tijd
en heel ons leven.

a Amen. allen zitten 

HEILIGE SCHRIFT

PROFETEN Micha 4,1-5
l Zo spreekt de Heer.       
a Wij danken God!

ANTWOORDPSALM 98-B (zangers)

v Hoor het heilig evangelie allen staan

EVANGELIE Johannes 21,15-24

v Woord van de Levende God!
a U komt de lof toe, U het gezang,

U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen. (gesproken)

VERKONDIGING

LIED 342: 1,3,5 (zangers); 2,4 (allen, gesproken)



AFSCHEID EN BEVESTIGING VAN EEN DIAKEN
 
AFSCHEID

Gebed Psalm 90,1-2.17

v. Heer, U bent ons een toevlucht geweest 
van geslacht op geslacht.
Nog voor de bergen waren geboren,
voor u aarde en land had gebaard – 

a. U bent, o God, van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Toon uw daden aan uw dienaren,
maak uw glorie bekend aan hun kinderen.
Laat ons uw genade zien, Heer, onze God.
Bevestig het werk van onze handen,
het werk van onze handen, bevestig dat.
Amen.

De aftredende ambtsdrager neemt plaats in de kerk.

PRESENTATIE

Een vertegenwoordiger van de kerkenraad nodigt de aantredende 
ambtsdrager uit naar voren te komen. De voorganger vraagt aan de 
vertegenwoordiger of zij zonder bezwaar bevestigd kan worden.

v. Dan stel ik vast  dat er geen bezwaren zijn.
Zij is dus waardig 
om in het ambt bevestigd te worden,
waartoe de kerk van Christus haar geroepen heeft.
Loven wij de Heer.

a. Wij danken God.

Opdracht

v. Gemeente, laten wij dan horen en overwegen wat de kerk
aan diakenen heeft toevertrouwd.
In het vergaderen en onderhouden van zijn kerk
maakt onze Heer Jezus Christus gebruik
van de dienst van mensen, aan wie Hij in de gemeente
een bijzondere taak heeft toevertrouwd.
Hun ambtswerk is bedoeld om de gelovigen toe te rusten
tot getuigenis en dienst in de wereld
en tot opbouw van het lichaam van Christus.



Zij mogen dit werk verrichten,
ziende op Hem,
die niet gekomen is om zich te laten dienen
maar om te dienen.

De dienstbaarheid in Christus' naam
krijgt een duidelijke gestalte in het ambt van de diakenen.
Vanouds hebben zij de taak om de tafels zó te bedienen,
met inachtneming van het Woord van God,
dat de behoeftigen niet worden beschaamd.
Zij zamelen de gaven der gemeente in
om allen die hulp nodig hebben
- binnen of buiten de kerk, dichtbij of veraf -
te doen delen in de liefde van Christus.
Met concrete daden en biddend
komen zij op voor het recht van de arme, die om hulp roept,
wie er ellendig aan toe is en wie geen helper heeft.
Zo zullen zij bevorderen
dat armen en rijken elkaar ontmoeten,
want allen zijn zij schepselen van de Heer.
Aan deze verbondenheid met alle mensen
en met heel de schepping
herinneren zij ons telkens weer
als zij brood en beker bij ons doen rondgaan,
en wij de dood des Heren verkondigen, 
totdat hij komt.

Alle ambtsdragers hebben tezamen
de verantwoordelijkheid 
om de gemeente en elkaar
in vieren, leren en dienen
bij de heilsgeheimen te bewaren:
voor alle dingen zoeken wij immers
Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid.

En u, zuster, die nu gereed staat
uw ambtswerk te aanvaarden:
herinner u altijd met dankbaarheid
dat het Christus' eigen kudde is,
die u wordt toevertrouwd.
Hij heeft haar verworven door zijn bloed;
zij is zijn kerk.



Aanvaard dan uw dienst met blijdschap,
voed uzelf met het Woord van God,
volhard in het gebed
en vertrouw op de kracht van de heilige Geest.

GELOFTE en BEVESTIGING

v. Geliefde zuster,
u die nu voor het eerst geroepen wordt
tot het ambt van diaken in deze gemeente:

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

Aanvaard u de heilige Schrift
als enige regel van het geloof
en wilt u zich verzetten tegen al wat daarmee strijdig is?

Belooft u uw ambt waardig en trouw te bedienen
met liefde voor de gemeente
en voor alle mensen die de Heer op uw weg brengt,
belooft u geheim te houden
wat vertrouwelijk te uwer kennis komt,
en belooft u uw taak te vervullen
overeenkomstig de orde van onze kerk?

Wat is daarop uw antwoord?
te bevestigen ambtsdrager

Ja. Daartoe helpe mij God.
GEBEDEN
v. laten wij bidden tot God

in gemeenschap met heel de Kerk
in hemel en op aarde,
dat Hij zijn genade geeft aan haar
die hij roept als diaken.

De te bevestigen ambtsdrager knielt.

Stil gebed

Gebed om de Geest
Lied 360: 1,3 (zangers), 2 (allen, gesproken)



Bevestigingsgebed

Wij danken U dat Gij Iris Pinel geroepen hebt
tot het ambt van diaken
en dat wij haar vandaag 
in uw naam en 
gehoorzaam aan uw wil 
mogen bevestigen in deze dienst
en wij vragen U:

De voorganger legt de diaken de handen op
Zend nu uw heilige Geest op Iris
maak haar diaken in deze gemeente
om in liefde om te zien naar de mensen
en uw barmhartigheid gestalte te geven.

a. Amen.

Geef haar de genade, zo smeken wij,
om trouw te zijn aan haar belofte
en standvastig in haar dienstwerk.
Dat zij in de zekerheid van het geloof
overvloedig  zal zijn in de hoop,
geworteld en gegrond in de liefde van uw Zoon,
Jezus Christus, aan wie toekomt
met U en de heilige Geest
de eer en de glorie
in de eeuwen der eeuwen.

a. Amen.

AANVAARDING en VERWELKOMING
allen staan

v. Gemeente, 
dit is uw nieuwe diaken.
Wilt u haar in uw midden ontvangen
en haar hooghouden in haar ambt?

a. Ja, dat willen wij van harte.

De gemeente kan haar instemming bekrachtigen met applaus.



MAALTIJD VAN DE HEER
GAVEN EN GEBEDEN

VREDEGROET
v. De vrede van de Heer zij altijd met u.
a. En met uw geest.   

MEDEDELINGEN en BESTEMMING COLLECTES
1. Diaconie: NL98 RABO 0373 7372 54 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Ginneken;
2. Restauratiefonds en onderhoud gebouwen; 3. Voor deze gemeente; 
NL50 INGB 0001 0790 21 t.n.v. Protestantse gemeente Ginneken.

GEDACHTENIS OVERLEDENEN

AANDRAGEN VAN DE GAVEN  tijdens Lied 365: 1,4,7 (zangers)

GEBED OVER DE GAVEN
v. God, bron van leven,

gaandeweg hebt Gij
door uw woord ons hart geopend.
Doe ons, nu wij onze gaven brengen,
uw Zoon herkennen
in het breken van het brood
en leg zijn Geest op ons,
het vuur van uw liefde.

a. Amen.

VOORBEDE
Door uw Geest leidt Gij uw kerk.
Daarom hebt Gij vandaag
een mensenkind in uw dienst gesteld.
Wij bidden U:
wek in haar blijvende verwondering
dat Gij haar in uw dienst gebruiken wilt.
Geef haar geloof
opdat zij in de kerk
Christus’ eigen lichaam zal herkennen.
Geef haar vaste hoop
dat uw koninkrijk onder ons 
gestalte krijgt.
Geef haar trouwe liefde
om de leden van uw lichaam



te bewaren bij U.
Zo bidden wij
door uw geliefde Zoon, onze Heer.
Amen.

HET GROTE DANKGEBED allen staan
Christus is verrezen!
Hij is waarlijk verrezen.
Verheft uw hart tot in de hemel!
Wij zijn met ons hart bij de Heer!
Laten wij dank brengen aan God.
Het is goed hem te loven en te danken.

 Ja, waarlijk, goed is het en passend
dat wij U danken, Eeuwige onze God,
en met een vreugdevol hart vieren
dat Jezus Christus, uw verrezen Zoon,
de machten van dood en hel heeft verslagen
en in vrouwen en mannen 
het beeld van uw glorie heeft hersteld.
Hij heeft hen opnieuw in het paradijs gebracht
en de deur naar het Leven geopend.
Zo, in de vreugde van dit Pascha,
zijn hemel en aarde vervuld van blijdschap,
terwijl engelen en aartsengelen
en de machten van heel de schepping U loven
en U toezingen met het lied van uw glorie:

Heilig  404-A  (zangers)
allen zitten

Ja, gezegend is Jezus, die met zijn komst
ons leven met uw Naam heeft verbonden
en met al wat daarin besloten ligt
aan mededogen, liefde en genade;
die de nieuwe mens geworden is,
uw beeld en gelijkenis,
de weg, de waarheid en het leven;

a die, met ons verbonden voor het leven,
alle machten van de dood
voorgoed heeft verslagen,



die op de avond voor zijn dood
zijn liefde voor ons heeft bezegeld
met de tekenen van deze gaven,
toen hij een brood nam,
de dankzegging daarover uitsprak,
het brak en aan de zijnen gaf
met de woorden:

Dit is mijn lichaam voor u.
Ook toen Hij na de maaltijd de beker nam,
de dankzegging daarover uitsprak,
en die aan de zijnen gaf
met de woorden:

Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed;
doet dit zo dikwijls ge die drinkt, 
tot mijn gedachtenis!

a. Christus gestorven,
Christus verrezen,
Christus zal komen, opnieuw.

Zo gedenken wij dan, grote God,
het geheim van de Gekruisigde,
Jezus Christus, de Rechtvaardige,
die Gij uit de dood hebt opgewekt.

Stort uw heilige Geest over deze gaven,
dat wij allen mogen herleven
tot een nieuwe gemeenschap
van beweging en bewogenheid,
vruchtbaar in recht en vrede,
ranken van de ware wijnstok.

Zo, verenigd met heel uw gemeente,
al de uwen, in hemel en op aarde,
loven wij, God van liefde, uw Naam,
zegenen wij, God van genade, uw glorie,
en prijzen wij, God van belofte, uw trouw -

a door Hem en met Hem en in Hem,
Jezus Christus, onze Heer,
die ons bijeen zal brengen in uw Rijk.
Amen.



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.

GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN
Terwijl het brood wordt gebroken zingen de voorzangers: 
Agnus Dei  - 408 - C

Ieder die in de gemeenschap van Christus wil delen, kan naar voren komen 
om brood te ontvangen.

LIED 652 (met voorspel - zangers)

SLOTGEBED
Gij, Herder en hoeder van ons leven,
maak ons tot waarachtige getuigen
van uw Zoon Jezus, de Levende.
Neem ons verleden op in uw barmhartigheid
en leid ons op de weg naar uw toekomst.
Vernieuw ons door uw Woord,
zodat wij U van harte kunnen liefhebben
en trouw elkaar mogen dienen
in navolging van Hem,
die Gij uit de doden hebt doen opstaan,
in deze vreugdevolle tijd
en heel ons leven.
Amen.



HEENZENDING EN ZEGEN

LIED 645: 1,3,4,6 (zangers); 2,5 (allen – gesproken)

ZEGEN  
beantwoord met Amen

ORGELSPEL

Bent u er vandaag voor het eerst of wilt u meer weten over deze 
gemeente? We maken graag met u kennis! 

Colofon

Voorganger ds. Eward Postma
Ouderling Elly Wilms
Diaken                Wil Bongers
Organist Gijs van Spankeren
Koster  Ingeborg Haspels

Agenda
Zondag 25 april, 10 uur – Misericordia Domini  
Dienst van de Schrift en Maaltijd van de Heer

     voorganger: ds. Eward Postma


