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Orde van dienst voor Pinksteren 
 

Protestantse gemeente Wirdum e.o. 

 
zondag 23 mei 2021 

om 9.30 uur in de St Martinuskerk 
 
 

Losmaking en (her) bevestiging ambtsdragers 
 
 

 
 
 

  
Voorganger: ds Wiebrig de Boer-Romkema 

Orgel/piano: Klaske Deinum 
Ouderling van dienst: Gijsbert Wassenaar 

Vanuit de kindernevendienstleiding: Linda Jongbloed 
Zendings- en Missionaire Commissie 

Diaken: Nieske Span 
Coordinator: Drees Visser 

Bloemen: Lies de Jong 
Koster: Gerrit de Vries 

Beamer: Hendrik Hiemstra 

https://e.preekwijzer.nl/ct/m10/k1/doEmjHtEqRENxKf5zdc3P60Z1uNXm6tjBTO0eueKHhjMAwxVw5hAHylChFuOZ5eUsnwCoqj-o-g1DKnFg5oQng/9uuN4fu42by4fmr


 

 

2 

Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen  
 
OM TE BEGINNEN  
 
Openingslied: lied 675  
 
1. Geast fan hjirboppe, hear nei ús roppen, 
 jou ús leauwe en leafde en hoop. 
 Himelske frede, kom yn genede 
 nei in wrâld fol fan langst nei Jo. 
 Wy meie sjonge mei hert en tonge 
 no’t wy ûntfange wêr’t wy nei langen, 
 Kristus’ ferrizenis. Halleluja! 
 Boppe ús tinken sil Hy ús skinke 
 dat wy nijberne, syn stim werkenne, 
 dy’t foar ús útgien is. Halleluja!  
 
2. Wat kan ons schaden, Wat van U scheiden, 

 liefde die ons hebt liefgehad? 
 Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, 
 Gij houdt ons bij de hand gevat. 
 Gij hebt de zege voor ons verkregen, 
 Gij zult op aarde de macht aanvaarden 
 en onze koning zijn. Halleluja! 
 Gij, onze Here, doet triomferen 
 die naar U heten en in U weten 
 dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!  

 
Bemoediging en drempelgebed  
 
v: Onze hulp in de naam van de Heer 
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT  
 
V:  Geschenk uit de hemel, wolken en vuur:  
 fakkel doorgegeven, 
 woord om mee te leven, 
 wijzer op de lange duur.  
 
 Geschenk uit de hemel, tongen van vuur: 
 talen om te spreken 
 van Gods levensteken. 
 Woord dat klopt en vindt gehoor. 
 
A: GESCHENK UIT DE HEMEL, MENSEN VAN VUUR, 
 DOOR DE GEEST BEWOGEN 
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 MET GODS RIJK VOOR OGEN.  
 KOM, VERVUL ONS, GEEST, DIT UUR. 
  
Bij de bloemen  
 

 
 
 
DE VERHALEN   
 
Gezongen gebed van de zondag: De Heer heeft mij gezien en onverwacht - Elbert Smelt 
 
https://youtu.be/OdKquXtVwPc   
 
Pinksteren – Linda Jongbloed 
 
Lied: 693  
 

 

https://youtu.be/OdKquXtVwPc
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Creatief versieren  
 
Lêzing: Pinksteren - Handelingen 2:1-13 – Koning op een ezel, verhalen uit het Nieuwe 
Testament – Nico ter Linden  
 
Zingen: ‘Dit is de dag’: 3,4,5 – uit Geestig-heden, Miniaturen over Gods Adem – S.de Vries 
 
melodie: O Heer, mijn God, ook deze nacht  
 
1. Dit is het uur dat wij verstaan:  

God vuurt ons met zijn Adem aan. 
Wat Hem beweegt sinds het begin 
blaast ons bestaan nieuw leven in.  
 

2. Dit is het uur: de dag begint 
op vleugels van een nieuwe wind. 
De grenzen hebben afgedaan, 
nu zullen wij elkaar verstaan.  
 

3. Dit is de dag dat onze mond 
niet sprakeloos meer is, verstomd,  
maar weet heeft van het hoogste Woord, 
Het wordt in ieders taal gehoord.  

 
Preekje  
 



 

 

5 

  
 
 
Orgelspel  
 
DIENST VAN LOSMAKING EN BEVESTIGING 
 
Ofskied fan ôfgeande amtsdragers: Catharina van der Graaf, Nieske Span en Wiebren 
Jongbloed  
  
Net-amtlik lid fan it kolleezje fan diakenen: Nieske Span  
  
Presentatie van de aantredende ambtsdrager: Folkert Jongbloed 
 
Opdracht  
 
V:  Christus is als één lichaam dat vele leden heeft. 
A: TOCH IS HET ÉÉN LICHAAM, OOK AL BESTAAT HET UIT VERSCHILLENDE DELEN.  
V:: Daarom kan de voet niet zeggen:  
A: IK BEHOOR NIET TOT HET LICHAAM. 
V: Daarom kan het oor niet zeggen:  
A: IK  BEN GEEN LID VAN HET LICHAAM. 
V: Het ook kan niet zeggen tegen de hand:  
A: IK HEB JE NIET NODIG  
V: Evenmin kan het hoofd tegen de voet zeggen: 
A: IK HEB JE NIET NODIG 
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V: Als één lid van het lichaam lijdt 
A: LIJDEN ALLE LEDEN MEE  
V: Als één lid van het lichaam geprezen wordt 
A: DELEN ALLE ANDEREN IN HET GELUK  
V: Wij allen zijn het lichaam van Christus 
A: ELK VAN ONS IS ER DEEL VAN.   
 

De apostel Petrus zegt: ´Dien 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 je dienst met blijdschap, voed jezelf met het Woord van God 
 volhard in het gebed en vertrouw op de kracht van de heilige Geest.  
 
Gelofte en ferbyntenis fan de amtsdragers dy’t harren tsjinst fuortsette sille: Elizabeth Mozes, 
Jannie Lindeman en Drees Visser  
 
Seine 

 
Gelofte en befêstiging fan de ambtsdrager dy’t nij oantreedt: Folkert Jongbloed 

Seine 
 
Oanfurdiging en wolkom  
  
v: Gemeente fan Wurdum en omkriten, dit binne jimme nije amtsdragers 
 Wolle jim harren yn jim fermidden ûntfange  en harren heechhâlde yn har amt?  

Wolle jim mei harren meilibje, harren drage yn jim gebeden  
en mei harren meiwurkje yn ‘e tsjinst oan ús Hear?  

A:          JA, DAT WOLLE WY FAN HERTEN. 
 
Zingen: 833  
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OM TE DELEN  

Mededelingen  
 
Toelichting op collecte. 1. Kerk in Actie: Pinksterzending Egypte 2. kerkelijk werk.  
 
De eerste collecte wordt toegelicht door de Zendings- en Missionaire Commissie   
   
Gezongen gebeden: lied 695: 1 t/m 4 
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Slotlied - lied 650: 1,2,5,6,7 – gezongen door Vocaal ensemble Voice Bussum 
 
 De aarde is vervuld:  https://www.youtube.com/watch?v=BVur0MSvBDg  
 
1.      De aarde is vervuld  
      van goedertierenheid,  
      van goddelijk geduld  
      en goddelijk beleid.  
  
2.       Gods goedheid is te groot  
      voor het geluk alleen,  
      zij gaat in alle nood  
      door heel het leven heen.  
  

https://www.youtube.com/watch?v=BVur0MSvBDg
https://www.youtube.com/watch?v=BVur0MSvBDg
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5.      De sterren hemelhoog  
      zijn door dit zaad bereid  
      als dienaars tot de oogst  
      der goedertierenheid.  
  
6.      Het zaad der goedheid Gods,  
      het hoge woord, de Heer,  
      valt in de voor des doods,  
     valt in de aarde neer.  
  
7.       Al gij die God bemint  
      en op zijn goedheid wacht,  
      de oogst ruist in de wind  
      als psalmen in de nacht.  
 
Zending en zegen  
 
A: AMEN   

 

 
 
 
 


