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Installatie van zuster C Olf als penningmeester

De gemeente gaat staan.

GEBED
ONZE VADER
Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw
Koninkrijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de
aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze
schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, 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.

[wijze 184c]

Zingt, zingt een nieuw gezang de Here, die grote God, die wondren deed!
Zijn rechterhand, vol sterkte en ere, zijn heilig' arm wrocht heil na leed. Dat
heil heeft God nu doen verkonden; nu heeft Hij zijn gerechtigheid, zo
vlekkeloos en ongeschanden, voor heel de aard’ ten toon gespreid.

[wijze 642]

’t Is uwe zaak, o Hoofd en Heer, de zaak waarvoor wij staan, en daar het
geldt uw zaak, uw eer, kan zij niet ondergaan. Maar ’t tarwegraan, opdat
het blij ontspruite en groeie en vruchtbaar zij, moet sterven in der aarde
schoot eerst aan het eigen leven dood, door sterven dood, aan ’t eigen
leven dood.

Doe bij uw harp de psalmen horen; uw juichstem geev' de Here dank! Laat
klinken, door uw tempelkoren, trompetten en bazuingeklank! Dat 's Heren
huis van vreugde druise, voor Isrels grote Opperheer! De zee met hare
volheid bruise! De ganse wereld geev' Hem eer!
BEGROETING EN DAGTEKSTEN

[wijze 302]

L

De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde des Vaders en
de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen,

G met ons allen! Amen.
[wijze 642]

Gijzelf stierft als het tarwegraan en daaldet neer in ’t graf. Breng Gij der
wereld ’t leven aan, die U de Vader gaf! Zend boden over ’t wereldrond!
Eens klinke uw naam uit aller mond, uw naam zo vol van heerlijkheid!
Ook wij staan tot uw dienst bereid, ten dienst bereid, ten dienst door kamp
en strijd!

Wij wensen u een gezegende week!

[wijze 184c]

Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog; 't
gebergte vol van vreugde springen en hupplen voor des Heren oog! Hij
komt, Hij komt am d' aard te richten, de wereld in gerechtigheid. Al 't volk,
daar 't wreed geweld moet zwichten, wordt in gerechtigheid geleid.
De gemeente gaat staan.

L

In de naam van Hem, wiens troon in de hemel is gevestigd en wiens
koningschap heerst over alles. Genade zij u en vrede van God de
Vader en van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.

G Amen.
L

Zend uw licht en uw waarheid; mogen die mij geleiden, mij brengen
naar uw heilige berg en naar uw woningen, zodat ik tot Gods altaar
kan gaan, tot de God van mijn jubelende vreugde en U love, o God,
mijn God.

MEDEDELINGEN

[wijze 22f]

[aria 98]

O Jezus Christus, licht ze bij, die leven aan uw licht voorbij. Voeg ze met
uwe kudde saam, opdat zij niet verloren gaan.

Wakti o mi zieli, Wakti Masra! Alasani libi abra na hem han. Loekoe na
hem, Kali Jesus nem, En na baka doengroe Zon sa letti krin. Na ini tesi
En na gevaar Masra helpi hesi Vertrouw hem maar.

Vervul met uw genadeschijn, die op verkeerde paden zijn. ta bij, die
heimlijk in zijn hart verlokt en aangevochten wordt.

Wakti, o mi zieli, Wakti Masra! Alasani libi Abra na hem han. Hemel en
gron Kanti go fadom; Ma wi Masra Jesus Tan da srefiwan. Ke hatti-lobbi
Gran-winniman! Poeloe wi na trobi, Wi Helpiman.

L

[wijze 16d]

Gado wani, alasani Moese waka boen gi wi; En alwasi watra krasi, Gado
kouroe hem gi wi.
Hori faste, sa joe habi, meki moro bribi kom, meki moro lobbi hopo; no
draai baka, no fadom.

INZAMELING VAN DE GAVEN

Laten wij dan de werken der duisternis afleggen en aandoen de wapenen des lichts. Want er staat geschreven: Gij zult de Heer, uw God,
liefhebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw
verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Een tweede, daaraan gelijk,
is: Gij zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben. Want de
geboden: gij zult niet echtbreken, gij zult niet doodslaan, gij zult niet
stelen, gij zult niet begeren en welk ander gebod er ook zij, worden
samengevat in dit woord: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. De liefde
doet de naaste geen kwaad, daarom is zij de vervulling van de wet.

[wijze 167a]

Liefde, die ons hebt geboden in der liefde dienst te staan, wek Gij onder
ons de doden, blaas het stervend leven aan. Laat de liefdevlammen rijzen
daar, waar ’t dood en duister scheen; zij het, om Gods naam te prijzen, één
voor allen, allen één.

[wijze 11c]

Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Maak mijn
uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid.
Neem mijn handen, maak ze sterk, trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet op de wegen van uw wet.

L

Zo zij u dan bekend, dat door Christus u vergeving van zonden
verkondigd wordt. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij
zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem
gelooft, niet verloren ga, doch eeuwig leven hebbe.

[JdH 21]

Neem mijn stem, opdat mijn lied U, mijn Koning, hulde biedt. Maak, o
Heer, mijn lippen rein, dat zij uw getuigen zijn.
Neem mijn zilver en mijn goud, dat ik niets aan U onthoud. Maak mijn
kracht en mijn verstand tot een werktuig in uw hand.
Neem mijn wil en maak hem vrij, dat hij U geheiligd zij. Maak mijn hart tot
uwen troon, dat uw Heilge Geest er woon.

Ere zij aan God. de Vader, ere zij aan God, de Zoon, eer de Heil'ge Geest,
de Trooster, de Drieeen'ge in Zijn troon. Halleluja, halleluja de Drieeen'ge
in Zijn troon!
Halleluja, lof, aanbidding brengen eng'len U ter eer, heerlijkheid en kracht
en machten legt Uw schepping voor U neer. Halleluja, halleluja lof zij U, der
heren Heer!
De gemeente gaat zitten.

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

1e SCHRIFTLEZING Deuteronomium 14:22–29

Belooft u, in Gods kracht vast te houden aan het woord van God en het
ambt van penningmeester uit te oefenen overeenkomstig het evangelie
en de beginselen en reglementen van de Evangelische
Broedergemeente?
Belooft u in woord en levenshouding een goed voorbeeld te geven, u
te beijveren voor vrede, waarheid en trouw in de gemeente en u in te
zetten voor de uitvoering van de zendingsopdracht die Christus aan de
gemeente gegeven heeft?
Belooft u alles wat u bij de uitoefening van uw ambt vertrouwelijk ter
kennis komt geheim te houden?
Als u hiertoe bereid bent, verzoek ik u te antwoorden: Ik beloof het.

[wijze 195]

Wie de Heiland liefheeft, Hem als Hoofd wil eren, die moet ook het dienen
leren. Wie zich wil onttrekken, niet met Hem wil strijden, zal vergeefs zijn
naam belijden. Wie wel hoort naar zijn woord maar geen vrucht wil
dragen, kan Hem niet behagen.
2e SCHRIFTLEZING 2 Korintiërs 8:1–15
[wijze 195]

Hij is onze Meester! Laat u onderrichten en u door zijn Geest verlichten.
Al wat Hij ons voorhoudt, dat is licht te leren als wij 't waar geluk begeren.
Elke plicht wordt ons licht als wij op Hem schouwen, op zijn hulp
vertrouwen.

CO Ik beloof het.
L

GEBED / PREEK
PREEKTEKST Matteüs 25:14–30

De Heer en de gemeente hebben uw belofte gehoord. Met een
handdruk bevestig ik u als penningmeester van de Broedergemeente
Amsterdam Zuidoost.

[Wijze 7]

[JdH 499]

U behoort geheel mijn leven. U te dienen is mijn eer! U te volgen is mijn
roeping. Ja, mijn hoogste vreugd, o Heer! Hebt G’ U zelf aan mij gegeven,
Heer, neem ook mijn offer aan; dat mijn krachten, tijd en gaven immer U
ten dienste staan.
Wijd mijn handen, dat ze werken wat, mijn Heiland, U behaagt; wijd mijn
voeten, dat ze wand’len, waar Uw liefdemacht mij schraagt. Wijd mijn
stem, opdat ik and’ren van Uw goedheid spreken mag; wijd mijn have,
wijd mijn gave, laat m’ U dienen al de dag.
INSTALLATIE PENNINGMEESTER

Zegen haar Algoede, neem haar in Uw hoede en verhef Uw aangezicht
over haar en geef haarlicht.
Stort op onze bede in haar hart Uw vrede en vervul haar met de kracht
van Uw geest bij dag en nacht.
L

Gemeente, nu onze zuster als penningmeester ist geïnstalleerd vraag
ik u: Belooft u haar te aanvaarden, haar te omringen met uw
medeleven, haar te dragen in uw gebeden en met haar mee te werken
in de dienst van onze Heer?

G

Ja, dat beloven wij!

De gemeente gaat staan.
L

Zuster Claire Sproest-Olff
U bent beroepen als als penningmeester van de Evangelische
Broedergemeente Amsterdam Zuidoost. Deze taak is u door de Heer
opgelegd voor de opbouw van zijn gemeente, die het lichaam van
Christus is. Daarom vraag ik u voor het aangezicht van God en van
deze gemeente:

GEBED
[wijze 7]

Amen, amen, amen, dat wij niet beschamen! Jezus Christus onze Heer,
amen, God, Uw naam ter eer!
De gemeente gaat zitten.

