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In deze dienst doet Arjan Ringma belijdenis van zijn geloof 
 
 



 
VOORBEREIDING 
 
Muziek 
 

Welkom     
 

Aansteken vuur   Het Vuur gaat branden:  
   een Stem in de nacht 

   een Spoor voor ons uit 

   een Regenboog aan de hemel 

   een Licht om ons heen 

   een Vlam in ons hart 

          a:  God waait ons  open 

                               En zet ons in vuur en vlam!  

Jongeren nemen het vuur mee 
  allen gaan staan 

 

Groet: v: De Eeuwige zij met u!  

 
a:  

 
              Ook met  u      zij   de    Eeuwige 

Bemoediging:  

 v. Vrede voor u allemaal 

 a. Vrede voor de wereld 

 v. Wij roepen God aan 

 a. Wie is God? 

 v. Die hemel en aarde gemaakt heeft 

 a. Die voor altijd trouw blijft 

 v. Die mensen helpt die onderdrukt worden 

 a. Die hongerigen te eten geeft 

 v. Die gevangenen bevrijdt 

 a. Die blinden weer laat zien 

 v. Die gevallen mensen overeind helpt 

 a. Die vreemdelingen beschermt 

 v. Die de Geest in ons doet waaien 

 a. en ons nieuwe mensen maakt 

 



 
 
Openingslied 360   met wisselzang           t. Veni Creator Spiritus, m. 9e eeuws 

 

              2 Gij zijt de gave Gods, Gij zijt 
  de grote Trooster in de tijd, 
  de bron waaruit het leven springt,  
  het liefdevuur dat ons doordringt. 

         
         3 Gij schenkt uw gaven zevenvoud, 
  o hand die God ten zegen houdt, 
  o taal waarin wij God verstaan, 
  wij heffen onze lofzang aan. 

        Hoge stemmen:      4 Verlicht ons duistere verstand, 
    geef dat ons hart van liefde brandt, 
    en dat ons zwakke lichaam leeft 
    vanuit de kracht die Gij het geeft. 

        Lage stemmen:       5 Verlos ons als de vijand woedt, 
    geef, Heer, de vrede ons voorgoed. 
    Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad, 
    geen ongeval ons leven schaadt. 

         6   Doe ons de Vader en de Zoon 
  aanschouwen in de hoge troon, 
  O Geest, van beiden uitgegaan, 
  wij bidden U gelovig aan. 
                                                                  allen gaan zitten 

 
 

 



 

Kyriëgebed  met acclamatie door het Koor: 

    ‘Kyrie’  uit Missa Lumen van  Lorenz Maierhofer 

    Kyrie eleison (Heer ontferm U) 
    Christe eleison (Christus ontferm u) 
 

Glorialied 972: 1,2,7                 t. W. Barnard; m. Wittenberg 1533 

 

       2 O Geest der eeuwigheid, 
 gij Trooster aller tijden, 
 deel thans uw zegen uit 
 aan wie uw komst verbeiden. 
 O heldere fontein, 
 die uit Gods tempel welt, 
 gij wordt een brede stroom 
 die met de eeuwen zwelt. 



 
7  Wie ’s Heren Geest bezielt, 
    wie ’s Heren woord doet zingen, 
    wie met ons vieren wil 
    het feest der eerstelingen, 
    die stemme met ons in 
    en prijze Gods verbond 
    dat Hij vandaag vernieuwt 
    en elke morgenstond.

 
 

DE SCHRIFTEN 
 
Kinderen  -  Kinderlied 683:1,4                      t. H. Lam; m. W. ter Burg 

 

       4   De wonderen zijn om ons heen 
            ze waaien op de wind. 
            ’t is feest vandaag, voor iedereen: 
            een nieuwe tijd begint! 

                                              de kinderen gaan naar de kindernevendienst 
                 

Gebed  

 
Schriftlezing Handelingen 2: 1-11 
 
Sanctus uit Missa Lumen van  Lorenz Maierhofer 

Vertaling:  
Heilig, heilig, heilig, Heer, God, almachtig 
Vol zijn  hemel en aarde van uw glorie. Hosanna in de hoge. 
Gezegend die komt in de naam van de Heer.  
Hosanna in de hoge! 

Schriftlezing Handelingen 2: 12-21 
 
 
 



Lied 682                                          t. Bep Hagen; m.  Thea Riesebos 

 

      2 Dit is het wonder: de kracht van de Geest 
 herschept, en wekt op wat als dood is geweest. 
  Geeft inzicht en uitzicht, doorbreekt en ontvouwt. 
 Geen oor heeft gehoord en geen oog heeft aanschouwd 
 wat ons is voorzegd: 
 na bitter gevecht 
 zal vrede ons deel zijn en waarheid en recht. 
 
Schriftlezing Handelingen 2: 22-24 
 
Cantorij: Credo (naar de geloofsbelijdenis van Nicea Constantinopel) 
Vertaling:  
Ik geloof in één God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. 
God uit God. Licht uit licht. En in één God, Jezus Christus de Zoon, de enig 
geborene uit God, die mens geworden is, die heeft geleden, is gekruisigd 
en is begraven. Op de derde dag is hij opgestaan. Hij is opgevaren naar de 
hemel. Ik geloof in de Heilige Geest, die samen met de Vader en de Zoon 
aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. Ik 
belijd één doop en verwacht de opstanding van de doden en het leven in de 
eeuw die komt. Amen 
 



 
Overweging 
 

Muziek  

 
Lied 701  ‘Zij zit als een vogel’      t. L. Bell en G. Maule, m. L. Bell    

   
 
              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.  



 

BELIJDENIS Arjan Ringma 

 

Geloofsbelijdenis, gemeente gaat staan  

Ik geloof in de drie-eenheid:  
God, Jezus en de Geest,  
samen zijn zij één.  
Ik geloof dat Hij door deze drie-eenheid, 
met en in ons wil leven. 
a: In deze God geloven wij 

Ik geloof in God die van ons mensen houdt,  
die als een vader en moeder er voor ons wil zijn.  
Die mij kent en mij in al mijn kleinheid ziet, 
naar mij wil luisteren,  
mij helpt en zegent.  
Hij is de God van liefde.  
a: Door Gods liefde leven wij 

Ik geloof in Jezus die voor ons gestorven is aan het kruis, 
En ik geloof in zijn opstanding uit de dood, 
waardoor wij het eeuwige leven met hem kunnen delen, 
en de dood het laatste woord niet meer heeft. 
Ik geloof dat Jezus voor ons een voorbeeld mag zijn, 
in ons dagelijks leven, 
in ons het doen en laten.  
a: Elke dag gaat Jezus ons voor. 

Ik geloof in de Geest van God,  
die zich op onverwachte momenten openbaart.   
Die ons het verstand en verlangen geeft om echt te kunnen geloven, 
en door ons ook in anderen wil werken.  
a: Gods Geest zet ons in beweging 

Ik geloof in de kerk die wordt gevormd door mensen, 
die het zoeken niet moe worden. 
het vinden met elkaar vieren, 
en in liefde met elkaar omgaan. 
a: In al onze verscheidenheid zijn wij samen die kerk 
 

Ik vertrouw dat mijn geloof zal blijven groeien,  
en dat God mij daarbij blijft helpen. 
a: Amen 
 

Vraag aan Arjan 

Arjan: Ja, dat wil ik 
 

 
 
 



 
Zegening 
 
Verwelkoming, gemeente gaat staan 

v: gemeente van Christus, 

    draag Arjan, opdat hij op zijn wijze deel mag uitmaken  

    van deze geloofsgemeenschap  

    en wees samen met hem Gods volk hoopvol onderweg 

a: Welkom Arjan 

    Welkom in de kerk van Christus, 

    wereldwijd en in ons midden 

 
Lied 415: 1,2 aangepaste tekst                  organist: Jesse Boor 

 
                 Ze- gen hem  Al  -   goe   -    de 

 
                Neem hem in    uw     Hoe  -   - de 

 
                En    verhef    uw   aan- ge - zicht 

 
                O  -  ver hem en   geef hem licht. 

 
            2  Stort, op onze bede,  
  in zijn hart uw vrede, 
  en vervul hem met de kracht 
  van uw Geest bij dag en nacht. 
 

 

GEBEDEN EN GAVEN:  

 
Voorbeden met Taizé acclamatie:  

 
 
Stil gebed 
 
 



 
Onze Vader Onze Vader die in de hemel zijt, 

Uw naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen.  

 

Mededelingen 
 

Inzameling gaven 

 1 Pinkster zendingscollecte: Bijbels boeren Zuid-Afrika.  

Veel inwoners in de Zuid-Afrikaanse 
provincie KwaZulu-Natal leven al 
generaties lang in armoede. Ze 
geloven niet dat het ooit beter zal 
worden. Met een ambitieus bijbel- 
en landbouwprogramma lukt het 
een Zuid-Afrikaanse organisatie om 
dit te doorbreken: ze brengen 
families samen in actie en geven hen 
hoop. De inwoners lezen eerst 
samen Bijbelverhalen, die hen 
inspireren om niet bij de pakken neer 
te zitten maar in actie te komen. 
Daarna leren ze hoe je compost 
maakt voor een vruchtbare bodem, 
moestuinen aanlegt en water beter 
vasthoudt. En hoe je samen een spaargroep vormt en een bedrijf 
opzet. Het programma is succesvol: door betere landbouwmethoden 
verhogen de boeren hun voedselopbrengst en is er meer geld voor 
investeringen, onderwijs en gezondheidszorg 
 

2 Algemene kosten kerkdiensten. 

 
 
 



 
 
Slotlied melodie lied 314                   t. A. Bronswijk; m. J.R. Ahle (1664) 

 
               Mensen    van   het   vuur zijn     wij 

 
               Door de   vlam  die eens ont -sto - ken, 

 
               Hart -ge - richt,  ver -  blij - dend  vrij, 

 
               Ou  - de    grenzen heeft door-bro - ken. 

 
               Gids van  nieu-we ver -  ge – zich- ten 

 
                    Leer  ons op  uw Geest te    rich - ten. 

 
         2 Mensen van het vuur zijn wij,  

van het God bezielde leven,  
om de wereld, wijd en zijd  
recht en richting te hergeven  
Geest van vuur wil door ons branden,  
wees in stad en land voorhanden. 
 

         3 Mensen van het vuur zijn wij,  
aangestoken om te dromen  
met de mensen van voorbij,  
dat Gods toekomst ooit zal komen.  
Geest van God, vlam in dit leven,  
blijf met ons bestaan verweven.

 
 
Wegzending 



 

 

Zegen 

allen: lied 872 ‘Zing amen. Wij prijzen God.’   t. en m. S. Cuthbert Molefe 

 

 
 

Muziek 

U kunt Arjan feliciteren voor in de kerk. 

Welkom voor koffie, thee en limonade in het Voorhuys!! 

 


