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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 
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VOORBEREIDING 

 

Orgelspel 

 

Woord van welkom, mededelingen 

 

Lied:  280:1, 4, 5 en 6 De vreugde voert ons naar dit huis 

 

De vreugde voert ons naar dit huis 

waar ’t woord aan ons geschiedt. 

God roept zijn naam over ons uit 

en wekt in ons het lied. 

 

Zal dit een huis, een plaats zijn waar 

de hemel open gaat, 

waar Gij ons met uw eng'len troost, 

waar Gij U vinden laat? 

 

Onthul ons dan uw aangezicht, 

uw naam, die mét ons gaat 

en heilig ons hier met uw licht, 

uw voorbedachte raad. 

 

Vervul ons met een nieuw verstaan 

van ’t woord, waarin Gij spreekt 

en reik ons zelf als leeftocht aan 

het brood, dat Gij ons breekt. 

 
Stil worden  

 

Bemoediging en groet 

Aanvangswoorden 

 
Lied: Adem in ons, Heilige Geest (Taizé) (3x) 

 
Gebed om ontferming 

Lied: Adem in ons, Heilige Geest (2x) 
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Leefregel: Gal. 5:16-25 

 
Lied: Adem in ons, Heilige Geest (3x) 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed voor de opening van het Woord 

 

Schriftlezing OT: Jes. 2:1-5 

 

Lied: 695:1en 2 Heer, raak mij aan met uw adem, 

 

Heer, raak mij aan met uw adem, 

reik mij uw stralend licht, 

wijs mij nieuwe wegen, 

geef op uw waarheid zicht. 

 

Raak met uw adem mijn onrust 

tot ik de rust hervind. 

Al mijn wonden heelt Gij: 

Gij ziet in mij uw kind. 

 

Schriftlezing NT: Hand. 2:1-24; 36-42 

 

Lied: 695:4 en 5 Kom en doorstraal mijn dagen, 

 

Kom en doorstraal mijn dagen, 

Geest van God uitgegaan, 

die mijn ogen opent 

voor wie nu naast mij staan. 

 

Heer, raak ons aan met uw adem, 

geef ons een vergezicht! 

Draag ons op uw vleugels, 

zegen ons met uw licht! 
 

Verkondiging 
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Liturgische schikking voor Pinksteren 
 

De basis van de schikking bestaat uit een platte schaal vol plaatmos. De 

schaal verbeelt de wereld waarin we leven, een wereld waarin wij 

blootstaan aan allerlei verleidingen, zowel vanuit de wereld om ons heen 

als uit onszelf. 

Deze zoektocht is  weergegeven door de witte kiezels die een labyrint 

vormen. Het labyrint is de zoektocht die we als mensen maken op weg naar 

een leven vanuit de Geest. Als mens moet je je hele leven keuzes maken: 

leven vanuit de Geest is vaak ook een zoektocht in onszelf. 

 

In het mos zijn her en der verschillende grassen gestoken als teken van 

verschillen de mensen en volkeren overal op de wereld.Aan de voet van het 

hoge glas middenin de schikking  is een open cirkel gemaakt van 

veldzuring. 

De open circel symboliseert onze geloofsgemeenschap. De open cirkel wil 

anderen uitnodigen, iedereen mag er bij horen.. 

 

De twee ambtsdragers die vandaag herbevestigd worden hebben een 

bijzondere plaats in onze gemeente. Daarom ziijn er in het glas twee kleine 

schikkingen gemaakt met diverse bloemen.  Belangrijk element in deze 

kleine schikking zijn de twee bloemen van de Strelitzia, die de Geest als 

richtingwijzer vertegenwoordigen. De Geest wijst de weg zowel lokaal 

binnen onze kerkgemeenschap, waarin de ambtsdragers een bijzondere  

taak hebben, maar ook daarbuiten in ons dorp, provincie en uiteindelijk 

ook mondiaal. Het trilgras in de schikking verbeeldt het waaien van de 

Geest over de Wereld. 
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Lied: Van Harte 36 (wijs NLB Lied 314 
 

Mensen van het vuur zijn wij 

door de vlam, die eens ontstoken, 

hartgericht, verblijdend vrij, 

oude grenzen heeft doorbroken. 

Gids van nieuwe vergezichten, 

Leer ons op uw Geest te richten. 

 

Mensen van het vuur zijn wij, 

van het godbezielde leven, 

om de wereld wijd en zijd 

recht en richting te hergeven. 

Geest van vuur wil door ons branden, 

Wees in stad en land voorhanden. 

 

Mensen van het vuur zijn wij, 

Aangestoken om te dromen 

Met de mensen van voorbij, 

Dat Gods toekomst ooit zal komen. 

Geest van God, vlam in dit leven, 

Blijf met ons bestaan verweven. 

 

 

HERBEVESTIGING AMBTSDRAGERS 

 

Inleidende woorden 

 

Voorstellen van de her te bevestigen ambtsdragers 

 Ouderling van dienst 

Gemeente, tot tweemaal toe heeft de kerkenraad u de namen bekend 

gemaakt van degenen die herbevestigd zullen worden in het ambt van 

ouderling of kerkrentmeester. 

 Dat zijn ouderling Hilly Lanjouw – Ensink en  

kerkrentmeester Christiaan Douma 
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De ouderling van dienst nodigt de ambtsdragers die worden herbevestigd 

uit om naar voren te komen. De voorganger vraagt de ouderling van dienst 

of er bezwaren zijn ingebracht tegen hun herbevestiging. 

 

Voorganger (bij geen bezwaar) 

 Dan stel ik vast dat er geen bezwaren zijn. 

 Zij zijn dus waardig om in het ambt bevestigd te worden, 

 waartoe de kerk van Christus hen heeft geroepen. 

 v. - Loven wij de Heer 

Allen - Wij danken God 

 

Geloofsbelijdenis – Lied 430b Ik geloof in God de Vader 

 

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 

Schepper des hemels en der aarde. 

En in Jezus Christus, 

zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, 

die ontvangen is van de heilige Geest, 

geboren uit de maagd Maria, 

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 

is gekruisigd, gestorven en begraven, 

nedergedaald ter helle, 

ten derden dage wederom opgestaan van de doden, 

opgevaren ten hemel, 

zittende ter rechterhand Gods, 

des almachtigen Vaders, 

vanwaar Hij komen zal om te oordelen 

de levenden en de doden. 

Ik geloof in de heilige Geest, 

ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, 

de gemeenschap der heiligen, 

vergeving der zonden, 

wederopstanding des vleses 

en een eeuwig leven. 

Amen, amen, amen. 

 

 

 



 8 

Woorden voor de gemeente t.a.v. de opdracht 

Gemeente, nu wij een ouderling en kerkkrentmeester opnieuw mogen 

bevestigen, horen we eerst wat de kerk aan ouderlingen en 

kerkrentmeesters heeft toevertrouwd. We zijn ons ervan bewust dat in het 

bijeenbrengen en onderhouden van zijn kerk onze Heer Jezus Christus 

gebruik maakt van de dienst van mensen. In de kerk is aan sommigen een 

bijzondere taak toevertrouwd. Hun ambtswerk is bedoeld om de gelovigen 

toe te rusten tot getuigenis en dienst in de wereld en tot opbouw van de 

gemeente, het lichaam van Christus. De ambtsdragers mogen dit werk 

verrichten, ziende op Hem, die niet gekomen is om zich te láten dienen 

maar om zélf te dienen.  

 

Deze dienstbaarheid in Christus’ naam krijgt onder meer vorm in het ambt 

van ouderling: 

Zoals de oudsten in Israël het volk vertegenwoordigden en tegelijk opzicht 

hadden over de gemeente van God, zo worden in de kerk van Christus de 

ouderlingen aangesteld om de gemeente te houden aan haar roeping: een 

koninkrijk van priesters en een heilig volk te zijn. Door op te treden als 

vertrouwenspersonen en geweten van de gemeente in deze tijd, 

bemoedigen zij hun broeders en zusters in navolging van Christus onze 

Heer. Hoe zouden wij een levende gemeente zijn, als niet mensen telkens 

weer belangeloos werden opgezocht? En hoe zouden de predikanten de 

opdracht van de Goede Herder: “Hoed mijn schapen!” kunnen vervullen, 

als zij daarbij niet op de medewerking van ouderlingen mochten rekenen?  

 

Een andere bijzondere taak die de gemeente kent, is dat van 

kerkrentmeester: 

Een samenvatting van zijn taken is: Het in overleg met en in 

verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van de 

materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de 

gemeente; 

Het beheren van de goederen van de gemeente; 

Het beheren van de registers van de gemeente. 

 

Alle ambtsdragers hebben samen de verantwoordelijkheid als raad van de 

kerk om de gemeente en elkaar in vieren, leren en dienen te bewaren bij 

God en zijn genade. Daarin zoeken zij samen met de gemeente Gods 

Koninkrijk en zijn gerechtigheid.  
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Geloften  

Gelofte van Hilly Lanjouw - Ensink die haar werk zal voortzetten als 

ouderling en scriba: 

Vraag: Eenmaal ben je als ouderling 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 zetten met liefde voor de 

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

Antwoord van de ouderling met daaraan verbonden het ontvangen van de 

zegen. 

 

Gelofte van Christiaan Douma die zijn werk als kerkrentmeester zal 

voortzetten 

Vraag: Eenmaal ben je als kerkrentmeester bevestigd. Daarbij heb je 

beloofd alles geheim te houden wat je vertrouwelijk ter ore mocht komen. 

Daarom vraag ik je: 

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 van de kerkrentmeester met daaraan verbonden het ontvangen 

van de zegen. 

 

Overhandiging en aansteken van de kaarsen  

 

Betrokkenheid van de gemeente (staande) 

Vraag: Gemeente van de Zuiderkerk, nu deze ambtsdragers herbevestigd 

zijn, belooft u hen te aanvaarden, hen te omringen met uw medeleven, hen 

te dragen in uw gebeden en met hen mee te werken in de dienst aan onze 

Heer?  

Antwoord van de gemeente: Ja, van harte 

Lied: Dit ene weten wij (2x) 

 

Dit ene weten wij en aan dit één 

houden wij ons vast in de duistere uren: 

er is een woord, dat eeuwiglijk zal duren, 

en wie 't verstaat, die is niet meer alleen. 
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GEBEDEN EN GAVEN 

 

Dankzegging en voorbede 

 

Inzameling van de gaven:  1e Diaconie Pinksterzending  

    2e Zuiderkerkgemeente 

 

Slotlied: JdH 57:1, 2 en 3 Er komen stromen van zegen 

 

Er komen stromen van zegen 

Dat heeft Gods Woord ons beloofd 

Stromen verkwikkend als regen 

Vloeien tot elk die gelooft 

 

Refrein 

Stromen van zegen 

komen als plasregens neer 

Nu vallen druppels reeds neder 

Zend ons die stromen, o Heer 

 

Er komen stromen van zegen 

Heerlijk verkwikkend zal ’t zijn 

Op de valleien en bergen 

Zal er nieuw leven dan zijn 

Refr. 

 

Er komen stromen van zegen 

Zend ons die stromen nu neer 

Geef ons die grote verkwikking 

Geef z’ ons voortdurend, o Heer 

Refr. 

 

 

WEGZENDING EN ZEGEN 

 

Zegen  
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Amen – Lied 415:3 Amen, amen, amen… 

 

Amen, amen, amen! 

Dat wij niet beschamen 

Jezus Christus onze Heer, 

amen, God, uw naam ter eer! 

 
Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen  

 

Orgelspel 

 

 

 

 

Wij wensen u/jou fijne en geest-rijke Pinksterdagen! 

 

 

 

 
Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken in de lokalen achter de kerk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


