
 

 

Pinksteren 
Zondag 23 mei 2021 

14.30 uur 
Adres: Knolweg 3, Stitswerd 



 

 
Welkom 

 
Pinksteren: de Heilige Geest is uitgestort! Als 
een waterval komt Hij in ons leven, een wind die 
harten vult en in beweging zet. 
 
In deze dienst zullen Renate Bijsterveld, Riëtte 
Mosselaar en Klarieke Oudman hun geloof 
belijden. 
We prijzen onze Heer om wie Hij is en om zijn 
daden! 
 
Voorganger: ds. J.W. Roosenbrand 
Ouderling van dienst: Henk Hofsink 
 
Band: Pieder Krijgsheld 
           Rolinke Hofsink 
           Patrick Lijnema 
           Annetrude Oudman 
           Jan Oudman   



 

 

Renate, Riëtte en Klarieke vertellen u graag 
waarom ze gekozen hebben voor deze stap: hun 
‘ja’ voor God en voor de gemeente:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Renate  
 

De corona crisis is voor velen geen leuke tijd, voor mij ook niet. Toen 
we niet meer naar de kerk konden vond ik dat eerst wel fijn.  
Na ongeveer 2 maand voelde ik echt een leegte. Ik kon niet meer naar 
school, stage, sport en vriendinnen zag ik amper nog. Door de corona 
tijd zat ik niet altijd even lekker in mijn vel, en voelde ik me soms 
alleen.   
Ik verlangde naar iemand die naar me luisterde. Ik kwam uit bij God!  
Door het bidden merkte ik dat er echt iemand naar me luisterde en 
voelde mijzelf tot rust komen.  
Door vaker te bidden en de bijbel te lezen heeft het mij echt laten 
beseffen dat God er echt voor mij er is.   
Mijn motto is ”iedereen is een kindje van de lieve Heere God maakt 
niet uit hoe je bent”.  
Dit geldt ook voor mij, ook al ben ik afgedwaald van God maar toch 
heb ik de weg naar God teruggevonden. Dit wil ik graag gaan 
bevestigen door belijdenis te doen.   
Voor mij is belijdenis als een anker uitwerpen, ik wil blijven geloven in 
God en een relatie met hem opbouwen.  Ondanks dat ik mijn twijfels 
heb gehad en er ongetwijfeld nog twijfels zullen komen, weet ik dat 
God voor mij er is.  
Omdat God ooit voor mij heeft gekozen wil ik nu voor hem kiezen ik 
wil laten zien dat Jezus mijn redder is en in mijn hart leeft!  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Afkondigingen 
 
Votum en groet 
 
Zingen psalm 84, psalmen van nu 

Riëtte 
 
De reden waarom ik belijdenis ga doen is omdat ik de laatste jaren veel 
gegroeid ben in mijn geloof. Ik heb meer mogen ontdekken wat het 
geloof voor mij betekent. Het geloof betekent voor mijn dat ik weet dat 
er een liefdevolle Vader in de hemel is waar ik altijd naar toe kan gaan, 
en Hij mij een luisterend oor biedt.  

Klarieke 
 
Waar engelen vol eerbied staan, 
daar mag ik door genade gaan; 
vrijmoedig kom ik dichterbij, 
tot voor Gods troon van majesteit. 
Hij reikt mij Zijn doorboorde hand, 
en ik word liefdevol omarmd. 
Rend Collective – Boldly I Approach 
  
Ik heb deze tekst uitgekozen omdat het voor mij precies omschrijft hoe 
ik mijn relatie met God ervaar. Vandaag hoop ik belijdenis te doen, en 
mijn motivatie daarvoor is eigenlijk heel eenvoudig. Ik geloof, en ik heb 
het verlangen om dit te belijden, voor God en voor de kerk. 
Daarom wil ik deze stap graag maken, en de rest van mijn levensreis 
samen met Hem verdergaan. 

 



 

 
Wat hou ik van uw huis, 
HEER van de hemelse legers. 
Ik kan zo sterk verlangen naar 
De binnenpleinen van de HEER. 
Diep in mijn lijf is zo'n heimwee, 
Zo'n blijvende schreeuw om de levende God. 
Een vogel is er thuis, 
HEER van de hemelse legers. 
Een zwaluw voedt haar jongen op 
Bij u onder de pannen, God. 
Wonen bij u is een zegen, 
Zo'n blijvende kans om te zingen voor u. 
Gelukkig wie naar u 
Vol van verlangen op weg zijn, 
Zelfs in het dorre bomendal 
Zien zij een bron en regenval, 
Gaan ze van zegen tot zegen, 
Naar God die verschijnt in zijn heilige stad. 
Ach hoor en kijk naar mij, 
HEER van de hemelse legers. 
Ja liever één dag dichtbij u 
Dan duizend dagen zonder u. 
Liever bij u aan de drempel 
Dan binnen te zijn in een duistere tent. 
De HEER beveiligt ons, 
Eer en geluk zal hij geven, 
Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd 
Aan mensen, eerlijk onderweg. 
HEER van de hemelse legers, 
Gelukkig zijn zij die vertrouwen op u. 
Wat hou ik van uw huis. 
 
Gebed 
 
Zingen belijdenis (sela) en Leven in Mij (opw 
801) 



 

Belijdenis:  
U bent de God die roept, 
Mijn hart en leven zoekt, 
Die mij gevonden heeft; 
Het eeuwig leven geeft. 
Als aan U toegewijd, 
Mijn hart en mond belijdt: 
Ja, Jezus is mijn Heer; 
Dan kniel ik voor U neer. 
Ik heb jou gekozen, 
Opgedragen om mijn weg te gaan. 
In Mij blijvend vrucht te dragen, 
Ga dan in mijn Naam. 
Heer, wij zeggen ja en amen, 
Brengen U daarvoor de eer. 
Wij belijden allen samen; 
Jezus onze Heer. 
Mijn Jezus, geef mij kracht, 
Als ik uw hulp verwacht; 
Voltooi in mij uw werk 
En maak in zwakheid sterk. 
Als U mijn wegen leidt, 
In moeite en in strijd, 
Houd ik gelovig stand; 
Heer, neem me bij de hand. 
Blijf in mijn liefde, alle dagen; 
In liefde voor elkaar. 
Wat je de Vader ook wilt vragen, 
Vraag het in mijn Naam. 
Heer, wij zeggen ja en amen, 
Brengen U daarvoor de eer. 
Wij belijden allen samen; 
Jezus onze Heer. 
Belijden onze Heer, 
Jezus onze Heer. 
 
 
 



 

Het leven in mij 
 
Mijn hart gelooft 
Mijn mond belijdt 
Dat Jezus leeft 
En leeft in mij 
Ik houd mij vast aan Hem 
Met alles wat ik ben 
Mijn hoop is in zijn naam alleen 
Mijn hart gelooft 
Mijn mond belijdt 
Dat Jezus leeft 
En leeft in mij 
Ik houd mij vast aan Hem 
Met alles wat ik ben 
Mijn hoop is in zijn naam alleen 
Immanuel 
God dichtbij 
Hij is het leven 
Het vuur in mij 
Immanuel, 
God dichtbij 
Hij is het leven in mij 
Mijn hart gelooft 
Mijn mond belijdt 
Waar ik ook ben 
Daar is Hij bij 
God toont zijn koninkrijk 
Ik draag zijn heerlijkheid 
Door zijn aanwezigheid in mij 
Immanuel 
God dichtbij 
Hij is het leven 
Het vuur in mij 
Immanuel 
God dichtbij 
Hij is het leven in mij 
God is achter en voor mij } 2 x 
Omgeeft mij altijd            } 



 

Hij is boven en onder  }  2 x 
Zelfs binnenin mij       } 
Immanuel, Hij is het leven  }  2 x 
Immanuel – helemaal          } 
 
Bijbellezing  
1 Korintiërs 12: 1-13 gelezen door Klarieke uit de Bijbel in de 
Herziene Statenvertaling 
 
Wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik niet dat 
u onwetend bent. U weet dat u heidenen was, weggetrokken 
naar de stomme afgoden. Zo liet u zich meevoeren. Daarom 
maak ik u bekend dat niemand die door de Geest van God 
spreekt, zegt: Jezus is een vervloekte. Ook kan niemand 
zeggen: Jezus is Heere, dan door de Heilige Geest.  
Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde 
Geest. Er is verscheidenheid van bedieningen, en het is 
dezelfde Heere. Er is verscheidenheid van werkingen maar 
het is dezelfde God, die alles in allen werkt. 
Aan ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat 
nuttig is voor de ander.  
Want aan de één wordt door de Geest een woord van wijsheid 
gegeven en aan een ander een woord van kennis, door 
dezelfde Geest; en aan een ander geloof, door dezelfde Geest, 
en aan een ander genadegaven van genezingen, door dezelfde 
Geest; en aan een ander werkingen van krachten, en aan een 
ander profetie, en aan een ander het onderscheiden van 
geesten, en aan een ander allerlei talen, en aan een ander 
uitleg van talen. Al deze dingen echter werkt één en dezelfde 
Geest, Die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals Hij wil.  
Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de 
leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn,  
één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. Ook wij allen 
immers zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij 
dat wij Joden zijn, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen; 
en wij allen zijn van één Geest doordrenkt.  
 
 



 

Verkondiging 
 
Zingen Machtig God, sterke Rots 
Machtig God, sterke rots, U alleen bent waardig. 
Aard’ en hemel prijzen U, Glorie voor uw naam. 
Lam van God, hoogste Heer, Heilig en rechtvaardig,  
Stralend Licht, Morgenster, niemand is als U.  
 
Prijst de Vader, prijst de Zoon, 
Prijst de Geest die in ons woont. 
Prijst de Koning der heerlijkheid, 
Prijst Hem tot in eeuwigheid.  
 

Kindermoment 
 

Openbare belijdenis 
 
Zingen Heer U bent mijn leven 
Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta. 
Heer, u bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. 
Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga. 
Zo lang u mijn adem geeft, zo lang als ik besta. 
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij. 
Heer, ik bid U, blijf mij nabij.  
 
‘k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd 
Eeuw’ge Zoon van God, die mens werd zoals wij 
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons 
En met God de Vader en verenigt met uw volk 
Tot de dag gekomen is van uw wederkomst 
Dan brengt U ons thuis in Gods rijk. 



 

 
Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw.  
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. 
En niets in dit leven, zal ons scheiden Heer. 
Zo weet ik mij veilig want Uw hand laat mij nooit los.  
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd. 
En in uw vergeving leef ik nu.  
 
Vader van het leven, ik geloof in U.  
Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U.  
Kom hier in ons midden, Geest van liefd’ en kracht. 
U die via duizend wegen ons hier samen bracht.  
En op duizend wegen, zend U ons weer uit, 
Om het zaad te zijn van Gods rijk.  
 

Zingen Heer, wijs mij uw weg (sela) 
Heer, wijs mij uw weg 
en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg 
slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt 
om door te gaan, 
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan. 
 
Heer, leer mij uw weg, 
die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg 
als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, 
het donker is, 
leidt mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is. 
 
Heer, leer mij uw wil 
aanvaarden als een kind 
dat blindelings en stil 
U vertrouwt, vrede vindt. 
Als mij de wil ontbreekt 



 

uw weg te gaan, 
spreek door uw Woord en 
Geest mijn hart en leven aan. 
 
Heer toon mij uw plan; 
maak door uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan 
en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet, 
de hoop opgeef, 
toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft. }  2 x 
 

Collecte  Open Doors: op de bres staan voor vervolgde             
Christenen 
 
Zingen Abba Vader, U alleen 
Abba,Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn, 
U laat nooit alleen. 
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
 
Abba, Vader, laat mij zijn 
slechts van U alleen, 
Dat mijn wil voor eeuwig zij 
d'uwe en anders geen. 
laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. 
laat mij nimmer gaan. 
Abba, Vader, laat mij zijn 
slechts van U alleen. 
 
Zegen 
 
Felicitatie namens de gemeente  



 

 
 

Er is gelegenheid om Klarieke, Riëtte en 
Renate te feliciteren.  
Ook bent u welkom om een kopje koffie of thee 
te drinken.  
                            Fijn dat u er was!  
De dienst is live gestreamd en terug te zien via 

youtube:  
Beamteamkantens 

 
Wilt u graag iemand spreken? Of liever 
mailen? Dat kan:  

De ouderling van dienst staat open voor 
gesprek. Mailen kan via: 
scriba@kantens.gkv.nl 

Aanmelden ivm corona 
 

 
 

Gegevens worden binnen 4 wk weer verwijderd 
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