
Orde voor de Pinksterdienst, 5 juni 2022 

In deze dienst nemen we afscheid van ambtsdragers 

Karin Harteveld 

Rudolph de Jong 

Elsbeth de Leeuw 

Reinoud de Leeuw 

Arjan Verhaar 

 

en van wijkbezoekers 

Arie Harrewijn 

Nel den Hertog 

Tineke Schakel 

 

We bevestigen als nieuwe ambtsdragers  

Floor Bos, wijkouderling 

Arie Harrewijn, wijkouderling 

Nel den Hertog, diaken 

Elvira van Mourik, jeugdouderling 

Peter Oosterlee, diaken 

Henk Voormolen, ouderling-voorzitter 

 

en heten welkom als wijkbezoeker 

Jo van Mourik 

 
Als moment van inkeer zingen we: lied 695 

Welkom door ouderling van dienst 

Zingen: lied 672: 1 en 3 

 

Stil moment voor persoonlijke voorbereiding 

 

Bemoediging en groet 

v.: Onze hulp is in de naam van de Heer 

a.: die hemel en aarde gemaakt heeft 

v.: die trouw blijft tot in eeuwigheid 

a.: en niet laat varen het werk van zijn handen 

v.: Hij zendt zijn Geest  

a.:  en geeft ons nieuwe adem. 

  

v.: Genade, goedheid, ontferming en vrede 

van God, onze Vader, door Jezus Christus, de Heer, 

in gemeenschap met de heilige Geest. 

a.: Amen 

 

Over de dienst 

 

Gebed om ontferming 

 

Loflied: lied 675: 1 

 

Moment voor de kinderen  

 

Lied voor de kinderen: https://www.youtube.com/watch?v=DrDhcuqHPb8 

Uit de bijbel: Ruth 2 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DrDhcuqHPb8


Zingen: lied 687: 3 

 

Uit de bijbel: Handelingen 2: 1-6 

 

Zingen: lied 687: 2 

 

Uitleg en verkondiging: ‘Dat is echt veel’ 

 

Luisteren: lied 858 - https://www.youtube.com/watch?v=DXmH4rIT-Qo 

 

Bij het afscheid 

 

Dankgebed  

 

Opdracht en presentatie van de nieuwe ambtsdragers  

 

Gelofte 

 

Geloof je dat God zelf door deze gemeente  

je heeft geroepen tot deze dienst en jou daarin draagt? 

 

Neem je Gods woord waaruit wij leven 

als leidraad voor geloof en leven van jezelf en van de gemeente? 

Beloof je je dienst trouw te verrichten, 

met liefde voor de gemeente 

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

Beloof je geheim te houden 

wat je in vertrouwen wordt verteld? 

 

Ben je bereid je taak te vervullen 

overeenkomstig de orde van onze kerk? 

 

Handoplegging en zegen; na iedere zegen zingen we lied 814 

 

Gelofte van de gemeente            (we gaan staan) 

 

v.: Gemeente, dit zijn uw nieuwe ambtsdragers. 

 Ik vraag u: belooft u hen te ontvangen in uw midden, 

 hen te omringen met uw meeleven,  

hen te dragen in uw gebeden 

 en met hen mee te werken in de dienst aan onze Heer? 

a.:  Ja, van harte 

 

Welkom aan de nieuwe wijkbezoeker en gelofte 

 

Handoplegging en zegen, afgesloten met lied 814 

 

Gebeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader  

 

Aandacht voor de inzameling van gaven, bestemd voor het werk van Kerk in Actie. 

De jongsten kunnen uit de oppas gehaald.  

 

Slotlied: lied 683 

 

Zegen (a: Amen) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DXmH4rIT-Qo

