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Thema: De Geest kent geen grenzen 
 

 

Afscheid en (her)bevestiging van ambtsdragers 

Ds. Wisselink en de gemeente nemen officieel afscheid van elkaar  

 

Voorganger: Ds. Elly Wisselink 

Organist: Willy Misker  
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ROOD 

Rood is de kleur van het vuur: 

de Heilige Geest zet mensen in vuur en vlam 

De duif is het symbool voor de Heilige Geest 

die ons verlicht en Gods vrede brengt 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 3 

VOORBEREIDING  

 

Welkom 

 

Bemoediging en groet 

Gebed 

Zang: lied 118: 1 en 5 (Nederland zingt) 

 

AFSCHEID EN (HER)BEVESTIGING VAN AMBTSDRAGERS 

Inleidende woorden 

 

Afscheid van de aftredende ambtsdragers  

Orgelspel over het lied ‘Voor waar u tijd en kracht aan heeft 

besteed’(melodie: lied 119/gezang 487 Liedboek voor de 

kerken) 

 

Voor waar u tijd en kracht aan heeft besteed, 

de kerk van Christus in al haar facetten, 

deze gemeente met haar lief en leed 

waar u zich zo voor in heeft willen zetten 

en om de liefde waarmee u dat deed,  

past het ons om u daarvoor dank te zeggen. 

 

Voor wat u zo ter harte is gegaan 

danken wij God en willen wij Hem vragen 

dat Hij het werk dat door u is gedaan 

zal zegenen en vrucht zal laten dragen 

en dat daarmee hier wegen zijn gebaand 

waarlangs het ons beloofde Rijk begint te dagen.  

 

 

Brief aan de kerkenraad 
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Zang: ‘Kom, Schepper, Geest, daal tot ons neer’, gezongen door 

het Vocaal Theologen Ensemble o.l.v. Hanna Rijken (lied 360) 

 

Presentatie van de nieuwe ambtsdrager – gelofte: 

Voorganger: Wil je het ambtswerk van diaken op je nemen, in 

de verwachting van Gods Koninkrijk, in vertrouwen op zijn 

Geest en met de Schrift als leidraad voor je handelen?  

En wil je beloven alles wat je in je functie als ambtsdrager 

vertrouwelijk ter ore komt geheim te houden? 

Antwoord, ontvangen van de zegen en overhandigen van de 

kaars  

 

Presentatie van hen die herbevestigd worden 

Voorganger: Eenmaal ben je in het ambt van ouderling of 

diaken in deze gemeente bevestigd. Daarbij heb je beloofd je 

ambtswerk te verrichten met de Schrift als leidraad voor je 

handelen en alles geheim te houden wat je vertrouwelijk ter ore 

mocht komen. Nu je je ambtswerk voort zult zetten vraag ik je 

daarom: 

beloof je je ambtswerk waardig en trouw voort te zullen zetten 

met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op 

je weg brengt? 

Antwoord  

 

Voorganger: Eenmaal ben je als kerkrentmeester bevestigd. 

Daarbij heb je beloofd alles geheim te houden wat je 

vertrouwelijk ter ore mocht komen. Nu je je werk voort zult 

zetten vraag ik je daarom: 

beloof je je werk waardig en trouw voort te zetten met liefde 

voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op je weg 

brengt?  

Antwoord 
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Ontvangen van de zegen voor hen die herbevestigd zijn en 

overhandigen van de kaarsen  

Een zegen voor de kerkenraad    

 

Geloofsbelijdenis – in verbondenheid met de gemeente en met 

allen die op afstand deze dienst meemaken  

Zang: lied 1005: 1, 2, 4 en 5 (Nederland zingt) 

 

 

Moment voor de kinderen 

 

HET WOORD 

 

Zang: ‘Dit ene weten wij’, gezongen door de Cantorij o.l.v. 

Willy Misker 

 

Dit ene weten wij en aan dit één 

houden we ons vast in de duistere uren: 

er is een Woord dat eeuwiglijk zal duren, 

en wie ’t verstaat, die is niet meer alleen.  

 

Lezing: Numeri 11: 24 – 30 

 

Orgelspel over lied 678: 4, 5 en 6 

 

Daarna doet God de hoge hemel open 

en antwoordt op uw bidden en uw hopen. 

Hij giet zijn eigen Geest in overvloed 

op vlees en bloed.  
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Die Geest geeft ’s Heren woord in kindermonden. 

De oude mannen dromen onomwonden. 

De jongelingen zien een vergezicht 

van vrede en licht. 

 

Ja ook op wie de vrijheid niet genieten, 

op slaven zal de Heer zijn Geest uitgieten. 

Zij krijgen deel aan een vernieuwd bestaan 

in ’s Heren naam.  

 

Lezing: Mattheüs 9: 35 – 38 

 

Overdenking  

 

Zang: ‘Geest van hierboven’ – Stef Bos en Jongerenkoor Samen 

op Weg (Met hart en ziel Pinksterviering) 

 

Afscheid ds. Wisselink 

Zang: ‘Passage’, gezongen door de Cantorij o.l.v. Willy Misker  

 

Voor mij alleen de weg, voor mij alleen. 

Zoals een albatros alleen moet gaan. 

Zoals mijn onbevreesde zuster maan, 

die zelf de nacht verlicht die zij doorstaat. 

 

Geen huis meer achter mij, geen huis meer voor. 

Alleen de woorden die ik in mij hoor, 

alsof een medestem mij kent en leidt. 

 

Ik kan niet anders dan in luister gaan. 

Als had ik vleugels, deed ik sterren aan. 

Met U alleen de weg, met U alleen.  
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GEBEDEN EN GAVEN 

 

Voorbeden – stil gebed – Onze Vader 

 

Aandacht voor de collecte   

 

Zang: lied 416: 1, 2 en 4 (Nederland zingt) 

 

Zegen  

 

Orgelspel: ‘You raise me up’ 

 
 


