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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

         Wirdum Fr e.o.   

4 juni 2017 

Pinksterzondag 

 
Op deze stralende, eerste zondag in juni komt 
ieder blijmoedig naar de kerk om samen het 
Pinksterfeest te vieren. De gehele kerkenraad 
neemt na binnenkomst plaats in de Kapel.   

 
De ouderling van 
dienst, Janny 
Veenstra, heet 
iedereen van harte 
welkom; in het 
bijzonder de gasten 

die vanochtend in ons midden zijn en 
gemeenteleden die de dienst later op de cd 
beluisteren. 
 

Om te beginnen 
Wij zingen, staande, ons openingslied: Lied 
360: 1 en 2:  

`Kom 
Schepper, 
Geest, daal 
tot ons 
neer, houd 
Gij bij ons 
uw intocht, 
Heer; 
vervul het 
hart dat U 

verbeidt, met hemelse barmhartigheid`. 
 

Bemoediging en drempelgebed 
Wij zingen Lied 
675: 1 en 2:   
`Geest van 
hierboven, leer 
ons geloven, 
hopen, liefhebben 
door uw kracht!` 

De verhalen 
Wij bidden het gebed van de zondag 
 
Pinksteren meemaken – Tjitske Brouwer laat de 
kinderen ervaren 
wat we met 
Pinksteren vieren: 
door met je handen 
als een soort waaier 
richting je gezicht te 
zwaaien voel je de 
koude lucht. Door in 
je handen te wrijven 
voel je warmte en je 
voelt de lucht die je uitademt. Je ziet dit alles niet 
maar je voelt het wel! Dat is Pinksteren: je ziet de 
Heilige Geest niet maar die is er wel! 
 
Hierna worden de kinderen uitgenodigd voor de 
kindernevendienst. 
 
Eerste lezing: Handelingen 2: 
1-12, uit de `Bijbel in Gewone 
Taal`, door Koosje Reitsma 
 
Wy sjonge Liet 674: 1 en 2 
solo troch dûmny en 3 en 4 
allegear: 
`O God, dy`t op `e pinksterdei jo Geast 
útstoarte op alle fleis, kom út `e himel nei 
ús oer, set tonge en taal yn fjoer` 
 
Twadde lêzing: Johannes 14: 23 – 29 út: 
De fjouwer evangeeljes op `e nij ferfryske 
 
Wij zingen Lied 663: 1: `Al heeft Hij ons 
verlaten, Hij laat ons nooit alleen` 
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Korte overdenking 
Deze héle dienst, waarin van alles gebeurt, 
ademt de Geest, in al haar veelkleurigheid 
wordt verbeeld wat Pinksteren wil zeggen. In de 
traditie van bijbel en kerk leven we van 
verbeelding. De Geest van God heeft door de 
eeuwen heen al veel namen gekregen. In de 
beeldengalerij wordt de Geest adem genoemd, 
bron, levensadem, die alles bezielt, wind en 
vuur. De Geest wordt verbeeld als een duif, als 
een vogel die neerstrijkt op hoofden en in 
harten, die is als een lichtengel in de nacht van 
deze wereld, van ons leven. Als trooster. Als 
liefdevuur van God dat alles doordringt. 
 

De Geest kan in oneindig veel talen tot ons 
spreken. Willen wij elkaars taal ook leren 
verstaan? Elkaar niet overtroeven met wie het 
beste van God spreekt of wie de taal over God 
spreekt zoals het zou horen? Doe ons talen 
naar elkaar, baden we in het begin van de 
dienst. Dat is de kunst 
die we in geloof mogen 
beoefenen. Dan kan 
het wonder gebeuren 
dat we iets van de 
Geest van God proeven 
als wij elkaar echt 
willen leren verstaan. 
Dan kunnen genadige verbindingen ontstaan. 
Open ons hart, dat we op adem komen, ons op 
vleugels gedragen mogen weten, mogen 
opstaan uit wat ons gevangen houdt, dat we 
gekend en geliefd zijn. Leer ons die taal, bevrijd 
ons en doe ons talen naar elkaar. Dat we zo 
met vertrouwen kerk van Christus in deze tijd 
durven zijn. In de vrede van Christus 
verbonden. Amen  

 
Stilte en muziek 
 

De 
kinderen 
komen 
terug.   
 
 
 
 
 

Dienst van belijdenis 
Elizabeth Mozes doet belijdenis van haar geloof 
en wordt aan de gemeente gepresenteerd 

 
De 
belijdenisvragen 
worden aan 
Elizabeth 
gesteld 
 

Wij zingen Lied 340b: `De apostolische 
geloofsbelijdenis` 
 
De belijdenistekst wordt gelezen: Psalm 27: 1:  
`De Heer is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik 
vrezen? Bij de Heer is 
mijn leven veilig, voor 
wie zou ik bang zijn?`   
 
Elizabeth wordt 
verwelkomd door de 
gemeente 

 
De belijdeniskaart 
wordt overhandigd door 
de ouderling van dienst 

 
Wij zingen Lied 891: 1. 
Het couplet wordt door 
de muziekgroep, o.l.v. 
Klaske Deinum (piano, 

Karen Voetberg, gitaar) gezongen en het refrein 
door allen: 
`Heer ik kom tot U, neem mijn hart, verander mij, 
als ik U ontmoet vind ik rust bij U` 
Refrein: `Houd mij vast, laat uw liefde stromen. 
Houd mij vast, heel dicht bij uw hart` 
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Dienst van losmaking en bevestiging 
Afscheid van de aftredende ambtsdragers:  

Alie Bouma en Tjitske 
Visser 
 
Wij zingen Lied 90: 8:  
`Laat, Heer, uw volk 
uw daden zien en 

leven 
en laat uw glans 
hun kinderen 
omgeven` 
 
Zij worden daarna 
naar hun plaats in de gemeente gebracht. 
 
Presentatie van de aantredende 
ambtsdragers: Jannie Lindeman en Elizabeth 
Mozes.  

 
Deze worden 
‘opgehaald’ door de 
voorzitter van de 
kerkenraad. 
  
 
Opdracht 

Wij bidden samen 
 
Gelofte en verbintenis van de ambtsdragers 
die hun werk zullen voortzetten:  

Wiebren Jongbloed en Drees 
Visser 
 
Over hen wordt de zegen 
uitgesproken 
 
 
 

 
Gelofte en 
bevestiging 
van de 
ambtsdragers 
die nieuw 
aantreden: 
Jannie 

Lindeman en Elizabeth Mozes 
 
Wij zingen Lied 360: 3 en 4: `Gij schenkt uw 
gaven zevenvoud o hand die God ten zegen 
houdt` 
 
Over hen wordt de zegen uitgesproken  
 
Aanvaarding en welkom door de gemeente 
 
Sjonge: út Wylde Goes: eerst de muziekgroep, 
daarna de gemeente (Frysk en Nederlands): 
`Nim my, nim my sa`t ik bin` 
`Neem mij aan zoals ik ben` 
 
De kinderen bieden een klavertje vier op een 

houtschijfje aan  

Om te delen 

De mededelingen worden gedaan door de 
ouderling van dienst: 
De bloemen gaan 
vandaag als groet van 
onze gemeente naar 
Elizabeth Mozes 
 
Op 29 mei is geboren 
Lise Willeke, dochter van 
Age Wybren en Windel 
Jongbloed, Wytgaard 
 
1e collecte: Kerk in actie: Pinksterzending (Linda 
geeft een toelichting) 
2e collecte: Kerkelijk werk 
 
Vóór de collecte zingt de muziekgroep `Mag ik 
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dan bij jou` van Claudia de Breij, speciaal voor 
Elizabeth omdat zij altijd meezingt in de 
muziekgroep. Het optreden was voor Elizabeth 
tot vóór de dienst een verrassing/cadeau.  
 

Gebeden  
Wij zingen staande ons slotlied: Lied 416: 
`Hear, wês mei ús oant in oare kear` 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zending en zegen 

De zegenbede beantwoorden wij met een 
gezamenlijk gezongen Amen.   
 
Na de dienst is er tijd voor het bedanken van de 
aftredende ambtsdragers, het verwelkomen van 
de nieuwe en om na te praten over de dienst en 
het leven. Koffie en thee stonden daarvoor klaar. 

Medewerkers 
Voorganger:  Da. Wiebrig de Boer-Romkema 
Organist:/pianist:     Klaske Deinum 
Gitaar:   Karen Voetberg          
Ouderling:  Janny Veenstra 
Diakenen :  Tjitske Cnossen, Wiebren Jongbloed, 
    Alie Kalsbeek, Nieske Span                                
Koster:   Johannes Koornstra 
Bloemen:    Lieuwkje van Lune 
Medewerking werd verleend door:  
Kindernevendienst:  Tjitske Brouwer 
Muziekgroep o.l.v.   Klaske Deinum 
Zendings- Missionaire Commissie 
CBB 

 


