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Wachten op de dag dat Jezus terugkomt. Ik kan niet wachten!!! 

              
 
 
 
Bevestigen van Hans Bruin als diaken, in de Ontmoetingskerk te Rhenen                          
 
 
Voorganger:  ds. Peter Breure 
Orgel/piano:  dhr. Eric Voet 
 



Welkom door de ouderling van dienst 
     
Aanvangslied: lied 433: 1,2,3,4,5 Kom tot ons de wereld wacht 

 
Groet, bemoediging en drempelgebed 
 
V: De EEUWIGE zal bij U zijn, 
G: De EEUWIGE zal u bewaren. 
 
V:  Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
G:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT, 
V:  die ons wegen wijst om te gaan 
     en goede woorden geeft om uit te leven. 
G:  U BENT DE GOD VAN HOOP, 

     U VERWACHT IK DE HELE DAG. 
 
V: In een wereld vol met zorgen,   (week 1)  

wachten wij al eeuwenlang, 
op een lichte, nieuwe morgen. 
Hoor je ’t engelengezang? 
Straks zal alles weer gaan bloeien,  
Jezus krijgt dan alle macht. 

G: GOD ZAL WONEN BIJ DE MENSEN,  
KOMT ALS KIND IN ONZE NACHT. 
AMEN.        

 
(We gaan zitten) 

 
We zingen op de drempel: Wait for the Lord (3x) 
 

 
 
Kyriegebed uitlopend op  
lied 51b Create in me a clean heart (2x) (lied van de join-lijst) 
 
Gebed bij het openen van de bijbel 
 
Moment met jong en oud (om thuis terug te kijken: 
https://www.youtube.com/watch?v=WzOoglGzfEk) 

https://www.youtube.com/watch?v=WzOoglGzfEk


 
Zingen: projectlied met beamer:  
https://vimeo.com/766494815?embedded=true&source=vimeo_logo&ow

ner=28518751  

 
Lezing: Tweede Testament: Jacobus 5:1-20 (7 en 8) 
Antwoordpsalm: Psalm 122:1,3 Hoe sprong mijn hart hoog op in U. 
 
Overweging 
 
Muzikaal intermezzo: lied 997: 
https://www.youtube.com/watch?v=BhJqrRMB7dg  
 
Stilte  

 
Zingen: Lied 318: 1,3 en 4 Het woord brengt de waarheid te weeg. 
 
Bevestigen Hans Bruin tot diaken 
 
Inleiding, de betekenis van de ambten 
 
Onze God roept mensen op om Hem te dienen. 
Je voelt je aangesproken, en mede verantwoordelijk voor deze 
gemeente. Daarom hebben we je gevraagd 
om voor een bepaalde periode ambtsdrager te zijn. 

  
Wij vragen van Hans: 
Wil je leven bij het licht van het woord van God 
en je daardoor laten leiden? 
Wil je staan en gaan voor je geloofsovertuiging? 
  
Beloof je je ambt zo trouw als mogelijk te vervullen, 
met liefde voor de gemeente, jong en oud, 
en voor allen die op jouw weg komen? 
  
En tenslotte, beloof je ook voorgoed geheim te houden 

wat jou in vertrouwen wordt gezegd? 
  
Jawoord en handoplegging 
  
Vraag aan de gemeente (die gaat staan) 
  
 
 
 

https://vimeo.com/766494815?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=28518751
https://vimeo.com/766494815?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=28518751
https://www.youtube.com/watch?v=BhJqrRMB7dg


 
Samen zijn we geroepen om God te dienen 
en zien we uit naar Gods nieuwe wereld. 

Daarom: Belooft u uw ambtsdragers 
te omringen met uw meeleven, 
voor hen te bidden, en waar mogelijk hen te helpen? 
  
Zingen: Lied 675 Geest van hierboven 
  
Dankgebed, voorbeden, stil gebed      Onze Vader 
 
Waarbij we na ieder ‘zo bidden wij u’ zingen: 
 

 
 
Aandacht voor de collecte 
  
Slotlied: lied 439 Verwacht de komst des Heren 

 
Uitzending en zegen: lied 430 Bevelen wij elkaar (in beurtzang) 


