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               PROTESTANTSE GEMEENTE  

                                                   Wirdum e.o. 09 juni 2019   

Pinksteren                

                                            
Dienst van de voorbereiding 
Om half tien zijn we weer bij elkaar om met 
elkaar het pinksterfeest te vieren in onze oude 
kerk. 
De hele kerkenraad zit in de kapel omdat we 

vandaag ambtsdragers 
loslaten en nieuwe 
bevestigen.   
We worden welkom 
geheten door ouderling 
van dienst Linda 
Jongbloed.   

Als openingslied zingen we lied 66: 1 en 2 uit 
Sjongend op Wei op de melodie van Blowin’ in 
the wind:  “Vader ik 
zing U een lied van 
geloof U heeft alle 
dingen gemaakt” 
 
Bemoediging en 
drempelgebed 
V. Ons begin is in U God,  
Scheppende liefde die leeft. 
A: Houd ons vast in Uw trouw. 
V. U gaat als vriend met ons mee 
Wij lezen U in elkaars gezicht. 
A. Houd ons vast in Uw liefde. 
V. Geestkracht die ons beweegt 
Troost, vervult en verontrust. 
A. Bind ons samen in Uw naam. 
Amen 

We zingen lied 687 : 1 
“ Wij leven van de wind 
Die aanrukt uit de hoge” 
 
Er volgt nu een korte 
uitleg bij het bloemstuk. 
De bolvormige vaas 
staat symbool voor de 
aarde. De rode 
bloemen voor de 
uitstorting van de 
Heilige Geest en de 
witte bloemen voor de 
wolken. 
 
We zingen met elkaar het Kyriëgebed. 
Dit is lied 1005: 4 en 5 
“Zoekend naar troost zijn velen dakloos, 
Zoekend naar warmte zijn velen koud, 
Maak ons een huis van levende stenen 
Schuilplaats door U gebouwd.” 
 
Als glorialied zingen we lied 68: 7 
“God zij geprezen met ontzag, Hij draagt ons 
leven dag aan dag, 
Zijn naam is onze vrede” 
 
De Verhalen 
We bidden het gebed van de zondag.   
 
De kinderen mogen nu naar voren komen. Er 
wordt hun uitgelegd wat een kerkenraad is. 
Op school hebben 
ze een 
leerlingenraad. Zo 
zijn er ook mensen 
in de kerk die in de 
kerkenraad komen 
en mee willen 
helpen. 
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Op de beamer staat een puzzel in verschillende 
kleuren. Iedereen is waardevol en mag er zijn 
met zijn of haar talenten. 
Het is Pinksteren. Wat betekent dit? Het is het 
feest van de Geest. Het betekent ook 50e . Het 
is de 50e dag na Pasen en de Geest wordt over 
de hele aarde geblazen. 
We zingen lied 683: 1,3 en 4 
“’t Is feest vandaag, ’t is pinksterfeest, 
Wij staan in vuur en vlam 
Want Hij, die bij ons is geweest 
Werkt verder aan Zijn plan” 
 
Dienst van de schriften 
Er volgt een lezing uit Handelingen 2: 1-13 
“Pinksteren” uit koning op een ezel. Verhalen 
uit het Nieuwe testament van ds. Nico ter 
Linden.   
 
De kinderen worden nu uitgenodigd om naar de 
consistorie te gaan, samen met Laura de Jong 
en Hanna Reitsma. 
 
Er volgt nu een gezongen lezing bij Joël 3: 1-5 
Dit is lied 678: 5,6 en 9 
“Die Geest geeft ’s Heren woord in 
kindermonden 
De oude mannen dromen die omwonden. 
De jongelingen zien een ver-gezicht 
Van vrede en licht” 

De lezing uit het 
Evangelie is uit 
Joh: 20: 19- 23 
en wordt 
voorgelezen 
door ouderling 
Elizabeth 
Mozes. 

Na deze lezing zingen we lied 680: 1 en 5 
“Kom Heilige Geest, Gij vogel Gods 
Daal neder waar Gij wordt verwacht” 
 
Preek 
Kunnen we de Heilige Geest ooit uitleggen in 
een korte preek? Je kunt ook nooit de wind 
pakken, omdat die waait waarheen hij wil. Hoe 
kun je dan grip krijgen op de Geest van God? 
Dat moet je ook niet willen. De Geest van God 
waait met een eigen-zinnige taal door alles 
heen met een taal van grenzeloze liefde. Die is 

veel groter dan al ons gestamel. Ze wil ons vrij 
maken in Christus, ons allemaal tot bevrijding 
roepen. Ze is een Geest van hoop-zonder-eind. 
Ze kan door dichte deuren heenbreken. Geen 
deur is te dik. Wij zitten soms opgesloten achter 
deuren van angst, schuld, schaamte, een laag 
zelfbeeld, verdriet, pijn, cynisme en 
uitzichtloosheid. 
Pinksteren is een gebed 
zonder einde: Kom, heilige 
Geest, maak onze harten 
open, dat Christus in ons 
woning vindt. Dat wij 
kunnen opstaan en léven.   
De Geest is ook als een stormkracht, die ons uit 
onze apathie wil halen, ons wakker wil schudden. 
Hij houdt ons een spiegel voor en wil helend 
werken. Durf ik daarop te vertrouwen? De Geest 
spreekt niet  van prestatie en maakbaarheid, en 
niet wie onbelangrijk of belangrijk zijn. De Geest 
werkt verbindend en niet verscheurend. 
De Geest is de stem van God die ons tegemoet 
komt in de leegte van ons bestaan. Hij spreekt  
de taal van bevrijding, van opstanding, van nieuw 
perspectief en bevrijding van welke 
onderdrukking dan ook. 
We mogen komen zoals we zijn en elkaar in zijn 
of haar waarde laten. Vertel vrijmoedig over de 
Geest van God. Dat mag stamelend, uitbundig, 
met of zonder woorden. Dan kunnen we God 
lezen in elkaars gezicht. 
Amen. 
 
Er volgt een moment van stilte en muziek. 
De kinderen komen weer in de kerk. 
 
Dienst van losmaking en bevestiging. 
De volgende ambtsdragers komen naar voren 
om losgemaakt te worden uit hun ambt. 
Het zijn:  
 
Reinder Hellinga 
Folkert Jongbloed 
Truus Sterrenburg 
 
Ze worden 
bedankt voor hun 
inzet wat ze met liefde voor de kerk hebben 
gedaan. Ze worden ieder met een persoonlijk 
woord bedankt. 
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Ze krijgen een rode roos en een kaart  met een 
gouden hart. 
Achterop staat een 
lied  wat we met 
elkaar zingen. Het is 
lied 16 uit “Hertslach” 
van Hendrik van der 
Meer. 

Het wordt eerst solo 
gezongen door da. 
Wiebrig en Linda 
Jongbloed. Daarna 
zingen we het met 
elkaar.  
“Gods wurd is ùs in lampe 
In ljocht-fal op ùs paad” 
 

Nu volgt de 
presentatie 
van de 
nieuwe 
ambts-
dragers,  
 

 
Catharina v. der Graaf 
Jan Sybren de Jong  
 
Op de beamer 
verschijnt een 
opdracht zoals Paulus 
die beschrijft: 
 

De apostel Paulus 
schrijft: ´Er is 
verscheidenheid in 
genadegaven, maar het is dezelfde Geest er is 
verscheidenheid in bedieningen, maar het is 
dezelfde Heer en er is verscheidenheid in 
werkingen, maar het is dezelfde God, die alles 
in allen werkt.´ En de apostel Petrus zegt: 
´Dient elkaar, een ieder naar de genadegaven 
die hij of zij ontvangen heeft, als goede 
rentmeesters over de velerlei genade van God´. 
Zo worden in de gemeente van Jezus Christus 
mensen geroepen tot het ambt van ouderling 

en diaken, om samen met de predikant deze 
dienstbaarheid te bevorderen en dit 
rentmeesterschap vorm te geven tot heil van 
allen en tot eer van de ene en gezegende Naam. 
Aanvaard dan uw dienst met blijdschap, voed 
uzelf met het Woord van God volhard in het 
gebed en vertrouw op de kracht van de heilige 
Geest.  
 
Diaken Nieske Span-Hijma 
wordt nu herbevestigd en 
krijgt de zegen mee. Ook zij 
krijgt een roos en een kaart 
met een vogel er op en ook 
het lied dat we gezongen 
hebben. 

 
Catharina en Jan 
Sybren worden nu 
bevestigd en 
ontvangen de 
zegen. En ook een 
kaart en een roos.   
 
We zingen lied 360:4  
“Ferljochtsje ùs tsjustere fer-stân 
Jou dat ùs hert fan leafde brânt, 
En meitsje ùs swakke lichem nij 
Stean Jo ùs mei Jo geast-krêft by” 
 
De gemeente wordt gevraagd om de nieuwe 
ambtsdragers in hun midden te ontvangen en te 
aanvaarden en hen op te dragen in de gebeden. 
 Dit wordt beantwoord met : 
Ja, dat wolle wy fan herten”   
 
We zingen nu 
het lied “Ga 
dan op weg”, 
op de melodie 
van lied 868 
“Ga dan op 
weg en laat 
hoop en 
verwachting je leiden 
Ook al zijn pijn en verdriet door geen mens te 
vermijden. 
Weest niet bevreesd, ga, en vertrouw op de 
Geest, 
Die je van angst zal bevrijden” 
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De 
presentjes 
die de 
kinderen in 
de 
consistorie 
hebben 
gemaakt 
worden aan 

de scheidende en nieuwe ambtsdragers 
aangeboden. 
 
Dienst van het delen 

De bloemen gaan vandaag als 
groet van onze gemeente naar 
de fam. Steringa 
 
Elizabeth Mozes geeft uitleg bij 
de Pinkstercollecte 
 

De 1e collecte is voor kerk in 
actie/pinkstercollecte 
De 2e collecte is voor kerkelijk werk 
 
Dankgebed-voorbeden- en stil gebed 
Bij het dankgebed zegt de gemeente steeds na 
de woorden “dat wij open gaan voor U” 
 
Kom, Do fan frede, draach ùs op dyn wyn, 
Hoe kin in minske wjuklam oait wer fleane? 
Lit dyn beweging troch ùs hinnestreame, 
En nim ùs mei it wiere libben yn” 
 
Dit is het refrein van lied 80 “Pinkstermoarn”van 
Margriet Poortstra uit “Hertslach” 
 
Aal slotlied zingen we lied 675: 1 en 2 
 Het 1e zingen we in het fries en het 2e in het 
nederlands. 
“Geast fan hjirboppe, 
Hear nei ùs roppen 
Jou ùs leau-we en leafde en hoop” 

 
Heenzending en zegen 
 
Ook nu mogen we de zegen 
ontvangen en dit 
beantwoorden we met een drie 
keer gezongen Amen. 
 
Buiten kunnen we de 
scheidende en nieuwe 
ambtsdrager bedanken en 
feliciteren.  
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