Orde van dienst bij de verbintenis van
Johannes Adam Berkheij
als dienaar van het Woord aan de Protestantse gemeente te
Nigtevecht

Zondag 26 september om 10.00 uur in de kerk van Nigtevecht

Voorgangers ds. Peter Nagel, consulent en ds. Hans Berkheij
Ouderling van dienst Peter de Haan
Muzikale medewerking Cantorij Nigtevecht onder leiding van Floris
van Gils; Dick van Vliet, dwarsfluit en Marcel Kooijman, piano

Muziek vooraf
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Intochtslied Psalm 136:1
Loof de Heer, want Hij is goed,
trouw in alles wat Hij doet.
Want zijn goedertierenheid
zal bestaan in eeuwigheid.
Votum en groet
Samenzang Psalm 136:10
Israël, des Heren knecht,
trad in hun bezit en recht,
ja, zijn erfdeel is gewis,
daar Gods goedheid eeuwig is.
Gebed
Presentatie
Opdracht
Gemeente, laten wij dan horen en overwegen wat de kerk
aan een dienaar des Woords heeft toevertrouwd.
Om de kerk van Jezus Christus
bij haar roeping in deze wereld te bewaren
zijn haar ambtsdragers gegeven,
die daartoe ontvangen hebben
de gaven van de heilige Geest
en de opdracht van de gemeente.
Eén van de ambten, die de kerk te allen tijde onderhoudt,
is dat van dienaar des Woords.
Degenen die met dit ambt worden bekleed,
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werken samen met hun mede-ambtsdragers
en zij zullen dienstbaar en herderlijk omgaan
met de kudde die hun wordt toevertrouwd.
Zij zullen Gods Woord verkondigen,
de vergeving der zonden aanzeggen
en zorg dragen voor de verbreiding van het evangelie,
zoals de apostelen als eersten
die opdracht van de Heer hebben ontvangen.
Zij zullen de doop bedienen
en geloofsonderricht geven.
Zij zullen voorgaan
bij de viering van de Maaltijd van de Heer.
Samen met de gemeente zullen zij toeleven
naar de grote Dag van God
door haar op het hart te dragen en te zegenen
en leiding te geven aan haar gebed.
Zij zullen haar onderwijzen en bemoedigen
met woord en wandel
en, even barmhartig als beslist, haar heiligheid hoeden.
De zieken zullen zij troosten en de stervenden bijstaan.
Zij zullen, kortom, met de goede Herder voor ogen,
de gemeente waaraan zij zijn verbonden,
liefdevol begeleiden,
zodat zij in deze wereld gestalte kan geven
aan haar roeping om van het heil te getuigen.
En u Johannes Adam Berkheij, die nu gereed staat uw
ambtswerk op deze plaats te aanvaarden:
herinner u altijd met dankbaarheid,
dat het Christus’ eigen kudde is,
die u wordt toevertrouwd.
Hij heeft haar verworven door zijn bloed;
het is zijn kerk.
Aanvaard dan uw dienst met blijdschap,
voed uzelf met het Woord van God,
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volhard in het gebed
en vertrouw op de kracht van de heilige Geest.
Muzikaal intermezzo
Gelofte
Eenmaal bent u in het ambt
van dienaar des Woords 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 Nigtevecht als dienaar
des Woords zult voortzetten, vraag ik u daarom:
Gelooft u dat u in uw beroeping door deze gemeente
door God zelf tot deze dienst bent geroepen?
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?
Oproep tot gebed
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 hem
die Hij geroepen heeft als dienaar des Woords.
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Stil gebed
Samenzang ‘Kom schepper God, o Heilge Geest’ LvdK 239:1,2
Kom Schepper God, o Heilge Geest,
daal in de mensenharten neer,
zij zijn uw schepselen geweest,
herschep hen in genade, Heer.
Uw naam is Trooster, Gij geleidt,
o goddelijk geschenk, ons voort,
o balsem die ons werd bereid,
o bron van vuur, o levend woord.
Verbintenis met handoplegging
Lead me, Lord (Samuel Sebastian Wesley, 1810-1876) door cantorij
Leid mij Heer, leid m’in Uw gerechtigheid. Richt Uw weg
voor mijn aangezicht.
Want slechts door U Heer, hervind ik de weg naar de
zekerheid.
Aanvaarding en verwelkoming (staande)
Gemeente, dit is uw predikant.
Wilt u Johannes Adam Berkheij als herder en leraar in uw
midden ontvangen en hem hooghouden in zijn ambt?
Antwoord: Ja
Samenzang LvdK 239:6 (staande)
Maak ons geloof zo vol en schoon
dat het de Vader leert verstaan
en Jezus Christus, 's Vaders Zoon,
o Geest van beiden uitgegaan.
Overdracht van de dienst
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Overhandiging cadeau door ‘Spoorzoekers’ en kindermoment
Gebed bij de opening van het Woord
Cantorij zingt ‘Boek jij bent geleefd’ (Verzameld Liedboek 491)
1 Boek jij bent geleefd,
zeg ons hoe te leven. In mijn letters staat geschreven
dat alleen de geest doet leven.
Licht en adem is de geest.
Daarom ben ik neergeschreven:
dat jij zonder angst zult leven
wat je leest.
2 Boek jij bent geleefd,
zeg ons hoe te leven. Wou je leven met zovelen
hier op aarde, moet je delen:
Licht en adem, geld en goed.
Wie maar leeft om meer te krijgen
die zal sterven aan zijn eigen
overvloed.
3 Boek jij bent geleefd,
zeg ons hoe te leven. Mozes heeft de weg gewezen,
hoor de woorden der profeten,
licht en adem zal er zijn
als je mens wordt zoals Jezus:
Liefde als een mens aanwezig
wijn van liefde, brood des levens,
zoals Hij.
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4 Boek jij bent geleefd,
zeg ons hoe te leven. Niemand weet hoe jij moet leven,
nergens staat het opgeschreven.
Liefde tegen liefdespijn,
vriendschap tegen duizend vrezen,
zoet dat bitter kan genezen,
mens voor mensen, recht en vrede,
licht en adem, heel veel leven
mag je zijn.
5 Vrouw waar is je broer?
Mens, waar is je zusje?
't Meeste van een mensenleven
wordt het minste opgeschreven:
hoe zij trouw zijn aan elkaar,
lijden, sterven, liefde leren zouden wij dat ook proberen,
werd het waar.
Schriftlezing Marcus 9:38-50
38
Johannes zei tegen hem: ‘Meester, we hebben iemand gezien die
in uw naam demonen uitdreef en we hebben geprobeerd hem dat
te beletten omdat hij zich niet bij ons wilde aansluiten.’ 39Jezus zei:
‘Belet het hem niet. Want iemand die een wonder verricht in mijn
naam kan onmogelijk het volgende moment kwaad van mij spreken.
40
Wie niet tegen ons is, is voor ons. 41 Ik verzeker je: wie jullie een
beker water te drinken geeft omdat jullie bij Christus horen, die zal
zeker beloond worden.
42
Wie een van de geringen die in mij geloven van de goede weg
afbrengt, zou beter af zijn als hij met een molensteen om zijn nek in
zee gegooid werd. 43Als je hand je op de verkeerde weg brengt, hak
hem dan af: je kunt beter verminkt het leven binnengaan dan in het
bezit van twee handen naar de Gehenna te moeten gaan, naar het
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onblusbare vuur. 45Als je voet je op de verkeerde weg brengt, hak
hem dan af: je kunt beter kreupel het leven binnengaan dan in het
bezit van twee voeten in de Gehenna geworpen worden. 47En als je
oog je op de verkeerde weg brengt, ruk het dan uit: je kunt beter
met één oog het koninkrijk van God binnengaan dan in het bezit van
twee ogen in de Gehenna geworpen worden, 48waar de wormen
blijven knagen en het vuur niet dooft.
49
Iedereen moet met vuur gezouten worden. 50Zout is goed! Maar
als het zout zijn kracht verliest, hoe zullen jullie het zijn kracht dan
teruggeven? Zorg dat jullie het zout in jezelf niet verliezen en
bewaar onder elkaar de vrede.’
Samenzang LvdK 481:1
O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.
Verkondiging
Muzikaal intermezzo
Samenzang LvdK 446
1 O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in 't oor,
uw naam die mij geloven doet:
Gij gaat mij reddend voor;
2 uw naam die onze wonden heelt
en ons met manna spijst,
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die onze dood en zonde deelt
en onze vrees verdrijft.
3 Mijn herder en mijn held, mijn vriend,
mijn koning en profeet,
mijn priester die mijn schuld ontbindt,
mijn weg waarop ik treed;
4 al wat ik doe, al wat ik wil,
het is te zwak, te koud,
maar sterk en vurig wordt mijn ziel
wanneer zij U aanschouwt.
5 Zolang Gij nog onzichtbaar zijt,
een zon diep in de nacht,
roep ik uw nadering reeds uit
omdat ik U verwacht.
6 O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in 't oor,
als ik van alles scheiden moet
gaat nog die naam mij voor.
7 O naam, eeuwige ademtocht,
een sterveling ben ik,
als eens mijn eigen adem stokt
dan draagt mij uw muziek.
Gebeden afgesloten met ‘Jubilate, everybody’ (Christopher
Tambling, 1964-2015) door cantorij
Jubilate, everybody, serve the Lord in all your ways, and
come before his presence singing; enter now his courts with
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praise. For the Lord is gracious, and his mercy everlasting.
Jubilate Deo!
Vertaling: Zing lof, allemaal! Dien de Heer in al je wegen.
Kom zingend voor zijn aanschijn. Ga zijn voorhoven binnen
met een loflied. Want de Heer is genadig en zijn
barmhartigheid duurt voor eeuwig. Loof God!
Slotlied ‘Door de wereld gaat een Woord’ ELB 263:1,3,4,5,6
1 Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
’Breek uw tent op, ga op reis
naar het land dat Ik u wijs.’
Refrein:
Here God, wij zijn vervreemden
door te luist’ren naar uw stem.
Breng ons saam’ met uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.
3 Menigeen ging zelf op pad
daar hij thuis geen vrede had.
Eeuwig heimwee spoort hem aan
laat ook hem uw woord verstaan.
Refrein
4 Door de wereld klinkt een lied
tegen angsten en verdriet,
tegen onrecht, tegen dwang
richten pelgrims hun gezang.
Refrein
5 Velen, die de moed begaf
blijven staan, of dwalen af.
Hunk’rend naar hun oude land.
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Reisgenoten, grijp hun hand.
Refrein
6 Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
’Breek uw tent op, ga op reis
naar het land dat Ik u wijs.’
Refrein
Zegen
Korte toespraken
Muziek na de dienst door Floris van Gils
Toccata ‘Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren’
(Hans Friedrich Micheelsen, 1902-1973)

Bij de uitgang kunt u uw gaven doneren waarbij de 1e collecte
bestemd is voor St. Het Havenlicht, die het Evangelie brengt onder
zeelui die de havens aandoen. De 2e collecte is bestemd voor de kerk.

Deze dienst is te beluisteren en terug te luisteren via
www.kerkdienstgemist.nl
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Na afloop van de dienst wordt u koffie met toebehoren aangeboden
in het Dorpshuis en bij vertrek kunt u Hans en Anneke feliciteren en
geluk/zegen toewensen.
Ook wanneer u niet aanwezig bent geweest in het kerkgebouw, bent
u daartoe van harte uitgenodigd.
Door de gymzaal te betrekken bij de ‘kleine zaal’ is er voldoende
ruimte om iedereen een zitplaats aan te bieden. Op deze wijze is het
tonen van een bewijs van vaccinatie of een negatieve test niet nodig.
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