ORDE VAN DIENST
Zondag 14 maart 2021

In deze dienst
wordt Esther
van Bijsterveld bevestigd als ouderenpastor binnen de Protestantse
Gemeente Haarlem

Voorgangers ds. Egbert de Lint, ds. Willemijn van Dijk – Heij, jeugdpastor
Peter van de Beek, organist Teun Zondag, fluitiste Helena Mulder,
ouderling Philie Burgers, diaken Pieter Vermeij, lector Johan Neeleman

Inleidend orgelspel
Welkom
Moment van stilte - aansteken van de kaarsen
We gaan staan
Voorganger:
Ouderling:
Voorganger:
Ouderling:
Voorganger:
Ouderling:

We begroeten elkaar in de naam van God die sprak
“er zij licht”
EN ER WAS LICHT
In de naam van Jezus
GODS LICHT IN DE DUISTERNIS
In de naam van de Heilige Geest
DIE MENSEN AAN HET LICHT BRENGT AMEN

Gebed van toenadering
Voorganger:
.....
eeuwige God, wees ons genadig
Allen:
en doe ons weer in vrede leven. Amen.
We gaan zitten
Inleiding op de dienst
Gebed
Muziek: lied 546 ‘weest blijde’
DIENST VAN HET WOORD
Lezing Lukas 2: 25-38
Muziek: Jean Baptiste Loeillet ( 1715 ), Sonate a - moll Opus I Nr. 1,
adagio
Overdenking
Muziek: Anon, ‘methode de flute du conservatoire’ par M.M. Hugot
DIENST VAN DE BEVESTIGING
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Inleiding op de bevestiging
Persoonlijke woorden van Esther van Bijsterveld
Bevestiging van Esther als ouderenpastor
Aanvaarding en verwelkoming
Gemeente van Christus, ik wil u vragen om uw nieuwe ouderenpastor te
omringen met uw meeleven, haar bij te staan in onze gezamenlijke dienst
aan de Heer en zijn Rijk en haar keer op keer te dragen met uw gebed.
Daarvoor schenkt God ons allen de zegen:
Zegen
Muziek: lied 416 ‘Ga met God’
DIENST VAN DE GEBEDEN
Gebeden Dankgebed, diaconale voorbeden, stil gebed en afsluitend
bidden we het ‘Onze Vader’
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.
Mededelingen en bloemengroet
We gaan staan
Zegen
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Allen:

AMEN

Muziek: lied 841 ‘Wat zijn de goede vruchten’

Mededelingen
Collecte
1e collecte: 40dagentijdcollecte: In Oost-Groningen en Limburg wordt
armoede vaak doorgegeven van generatie op generatie. Er is weinig werk
en er zijn weinig voorzieningen om kansarme jongeren op te vangen. Juist
in deze regio’s zijn de kerken klein en hebben ze niet veel financiële
middelen. Hoe kun je dan als diaconie iets doen voor mensen in
kwetsbare omstandigheden? Hoe kun je bijvoorbeeld iets betekenen voor
kinderen die opgroeien in armoede? Kerk in Actie begeleidt kerken in deze
regio’s in hun diaconale taak en ondersteunt hen zo nodig financieel.
2e collecte: voor de toekomst van de kerk in Haarlem
Wilt u ook bijdragen hieraan? Maak dan uw gift over voor de diaconie op
rekening NL14 RABO 0373737505 ovv gemiste collecte
En voor de kerk op NL07 RABO0373711441 ovv gemiste collecte.
Deze dienst is live te volgen en later terug te zien via kerkomroep.nl
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