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HARTELIJK WELKOM IN DEZE DIENST 
 
Welkom 
 
Preludium:  
 
Zingen:  lied 672: 1 en 4  

 
 
 
4. Gij liefdevuur van God, 

kom ons geheel doordringen. 
Voeg hart en zin tezaam 
en heilig alle dingen. 
Bij ’s Heren liefdemaal 
zult Gij aanwezig zijn. 
Vorm ons naar Christus’ beeld, 
door woord en brood en wijn. 
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Drempelgebed 

(We gaan staan) 

Bemoediging en Groet:  
voorganger:  

Onze hulp is in de Naam van de Heer, 
 die hemel en aarde gemaakt heeft, 
 die trouw houdt tot in eeuwigheid 
 en niet loslaat wat Zijn hand begon. 

Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus 
Christus, onze Heer. 

 Amen. 

(We gaan zitten) 

Zingen : lied 672: 6   
 
6. Vul aan wat ons ontbreekt, 

want stukwerk is ons pogen. 
En wat ons afleidt van 
de vrede uit den hoge, 
laat dat, verheven licht, 
in vuur en wind vergaan. 
Houd Gij ons staande door 
het wonder van Gods naam. 

 
Aandacht voor de kinderen 
 
Lied 701  
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2. Zij zweeft boven zee, zweeft boven de bergen, 
zoekend naar een plaats onder de hemelboog; 
zij rust in de schoot, wachtend op het wonder 
dat zich daar ontvouwt, verborgen voor ons oog. 

 
3. Zij danst in het vuur, schouwspel zonder weerga, 

maakt de tongen los, taal en getuigenis, 
bekeert, inspireert al wie naar haar luistert; 
niets brengt haar tot zwijgen, vurig als zij is. 

 
4. Want zij is de Geest, een met God in wezen, 

gift van de Verlosser aan zijn aardse bruid; 
de sleutel is zij, toegang tot de schriften, 
vogel uit de hemel, witte vredesduif. 

 
Gebed om ontferming, besloten met lied 299c Heer ontferm u 

 
 
Zingen: lied 675 
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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 
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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! 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed 
 
Lezing: Genesis 11; 1-9 
 
Zingen: lied 823: 1 en 5 

 
 
5. O God, wij bouwen als ontheemden, 

wij wonen en wij blijven vreemden, 
bestemd voor hoger burgerrecht. 
Wil ons, o koning der getijden, 
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een woning in de stad bereiden 
waar Gij het fundament van legt. 

 
Lezing: Handelingen 2: 1-13 
 
Zingen: lied 687 

 
 
2. Wij delen in het vuur 

dat neerstrijkt op de hoofden, 
de vonk die overspringt 
op allen die geloven. 
Vuurvogel van de vloed, 
duif boven de Jordaan, 
versterk in ons de gloed, 
wakker het feestvuur aan. 
 

Overweging 
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Orgelspel 
 
Bevestiging van Piet Nieuwenhuize als ouderling-kerkrentmeester  
 
Gemeente, de kerkenraad  heeft u de naam bekend gemaakt van Piet 
Nieuwenhuize die bevestigd zal worden in het ambt van ouderling-
kerkrentmeester. Ook zal hij het scribaat op zich nemen. 
 
Persoonlijk woord van Piet Nieuwenhuize 
 
OPDRACHT 
 
In Zijn gemeente maakt onze Heer gebruik van mensen, aan wie Hij 
een bijzondere taak heeft toevertrouwd tot opbouw van de 
gemeente. Hij heeft mensen geroepen tot het ambt van ouderling en 
diaken om samen met de predikant de dienstbaar te zijn en het 
rentmeesterschap vorm te geven. 
De diaken heeft tot taak de tafel te bedienen en de gaven van de 
gemeente in te zamelen om allen die hulp nodig hebben te doen delen 
in de liefde van Christus. 
De diaken komt op voor de arme. 
De ouderling heeft tot taak de gemeente te houden aan haar roeping: 
door als vertrouwenspersoon op te treden en haar broeders en 
zusters te bemoedigen in het geloof. 
 
En Piet Nieuwenhuize, je staat nu gereed om het  ambt op je te 
nemen. 
Herinner je altijd dat het de kudde van de Heer is, die je wordt 
toevertrouwd. 
Doe je werk met blijdschap, voed jezelf met Woord en gebed, en 
vertrouw op de kracht van de Geest. 
 
Bevestigingsvragen 
 
J:   Piet, je bent gevraagd voor het ambt van ouderling-

kerkrentmeester in deze gemeente. 
Geloof je dat in het beroep dat deze gemeente op je doet, door 
God zelf geroepen bent? 
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Piet: Ja, dat geloof ik. 
 
J: Aanvaard je de Bijbel als bron van geloof en richtinggevend 

voor  je werk? 
Beloof je je werk waardig en trouw te doen met liefde voor de 
gemeente en voor alle mensen, die de Heer op je weg brengt? 
Beloof je geheim te houden alles wat je in vertrouwen is 
verteld? 
Wat is daarop je antwoord? 
 

Piet: Ja, dat beloof ik. 
 
Bevestigingsgebed 
  
J:  Ontvang de Heilige Geest. Hij zal je bewaren op al je wegen en 

vervullen met hoop en liefde. 
 
G: amen 
 
Vraag aan de gemeente:  

Gemeente, dit is uw nieuwe ouderling-kerkrentmeester. Wilt u 
hem in uw midden ontvangen en hem hooghouden in zijn ambt? 

G:  Ja, dat willen wij van harte 
 
Zingen : lied 360 1 en 3 
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3. Gij schenkt uw gaven zevenvoud, 
o hand die God ten zegen houdt, 
o taal waarin wij God verstaan, 
wij heffen onze lofzang aan. 

 
DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN 
 
Dankgebed, voorbeden, Stil Gebed en Onze Vader 
 
Slotlied: lied 686 : 1 en 3 

(We gaan staan) 

 
 
3. De Geest die ons bewoont 

verzucht en smeekt naar God 
dat Hij ons in de Zoon 
doet opstaan uit de dood. 
Opdat ons leven nooit 
in weer en wind bezwijkt, 
kom Schepper Geest, voltooi 
wat Gij begonnen zijt. 
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Zegen 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• De collecte bij de uitgang is bestemd voor diaconie en 

kerkvoogdij. . De kerkrentmeesters hebben een app die u kunt 
gebruiken om giften te doen. De app is ook te gebruiken voor 
giften aan de diaconie. De diaconiecollecte is bestemd voor: 
Pinkstercollectie zending Egypte 

 
• Postludium  

 
(Wij verlaten de kerk via de gang langs de consistorie) 
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