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Organist:   dhr. H. Ritsema 
  



 Orgelspel 
 

 Tijdens klokluiden ruimte voor persoonlijk gebed en voorbereiding 
 

 Binnenkomst kerkenraad en de te bevestigen predikant 
 

 Welkom en mededelingen 
 

 Zingen:  Lied 280 : 1, 2 en 3 
 

1. De vreugde voert ons naar dit huis 
waar ’t woord aan ons geschiedt. 
God roept zijn naam over ons uit 
en wekt in ons het lied. 
 
2. Dit huis van hout en steen, dat lang 
de stormen heeft doorstaan, 
waar nog de wolk gebeden hangt 
van wie zijn voorgegaan, 
 
3. dit huis, dat alle sporen draagt 
van wie maar mensen zijn, 
de pijler die het alles schraagt, 
wilt Gij die voor ons zijn? 

 
De groet 
V:  De HEER zal bij u zijn 
G:  de HEER zal u bewaren 
 
De bemoediging 
V:  Onze hulp is in de naam van de HEER 
G:  die hemel en aarde gemaakt heeft 
 
Drempelgebed 
V:  "..... door Jezus Christus onze HEER" 
G:  Amen 



 Zingen:  Lied 280 : 4, 5, 6 en 7 
 

4. Zal dit een huis, een plaats zijn waar 
de hemel open gaat, 
waar Gij ons met uw eng'len troost, 
waar Gij U vinden laat? 
 
5. Onthul ons dan uw aangezicht, 
uw naam, die mét ons gaat 
en heilig ons hier met uw licht, 
uw voorbedachte raad. 
 
6. Vervul ons met een nieuw verstaan 
van ’t woord, waarin Gij spreekt 
en reik ons zelf als leeftocht aan 
het brood, dat Gij ons breekt. 
 
7. Dit huis slijt mét ons aan de tijd, 
maar blijven zal de kracht 
die wie hier schuilen verder leidt 
tot alles is volbracht. 

 
 
 

Bevestiging van de nieuwe predikant 
 
Gemeenten, maar ook familie, vrienden en bekenden van Harry Eringa, 
hier in jullie midden staat jullie beoogde nieuwe voorganger.  
De beroepingsprocedure is correct en zorgvuldig verlopen en daarom 
kunnen we vandaag Willem Harm Eringa bevestigen als predikant van de 
Protestantse gemeenten ‘De Woldkerken’ én Slochteren, in de dienst 
waartoe de kerk van Christus hem geroepen heeft. Hij zal onder u een 
bijzondere taak gaan vervullen.  
 
  



Waar het om gaat 
 
Bij de kansel:  
Hij zal met ons de Bijbel openen en uitleg geven van het Woord van God. Hij zal 
het goede nieuws verkondigen van Gods oneindige liefde voor de mensen. Hij 
zal woorden spellen en ze proberen te verbinden aan onze levens, aan ons 
dagelijks bestaan. Woorden klein en groot: Verzoening, vergeving, Koninkrijk 
van God, opstanding, genade en zoveel meer…. 
 
Bij de doopvont: 
Hij zal kinderen, soms volwassenen, dopen in de naam van God: de Vader, de 
Zoon en de Heilige Geest. Door de doop weten wij ons één met Christus. Ze is 
het teken van Gods oneindige liefde, die sterker is dan de dood.  
 
Bij brood en beker: 
Hij zal het brood breken, de wijn uitschenken. Hij zal de Heer dankzeggen en 
zijn gaven uitdelen. Aan de tafel van de Heer worden wij deelgenoten in elkaars 
bestaan, want samen krijgen wij hier deel aan het leven van Christus, die de 
dood het zwijgen oplegde. Aan de tafel van de Heer herdenken we het leven en 
sterven van Jezus en mogen we ervaren dat bij God ‘licht en leven’ het zwaarst 
wegen en ‘onrecht en ongerechtigheid’ niet, nooit het laatste woord hebben.  
 
In de gemeente: 
Hij zal, met het beeld van de Goede Herder voor ogen, voor zover in zijn 
vermogen ligt, wie op zijn pad komen bijstaan, troosten en liefdevol 
begeleiden, zodat wij onze weg in het leven kunnen vinden. 
 
Hij zal jonge mensen, volwassenen en ouderen, vormen en toerusten in het 
geloof. Hij zal ook zelf leerling van Christus blijven, verlangend steeds meer 
doordrongen te raken van het geheim van zijn liefde. 
 
Hij zal, samen met de kerkenraden, leiding geven aan de opbouw van de 
gemeenten, opdat de kerk in onze tijd en in deze streek tot een teken mag zijn 
van Gods Rijk. 

 
 
Voorganger: 
Harry Eringa, herinner je altijd met dankbaarheid, dat God het is die zijn 
gemeente sticht en onderhoudt. Aanvaard daarom je taak en je ambt met 
blijdschap. Voed jezelf met alle goede woorden waarmee God tot ons spreekt 
en bid om de kracht van de Heilige Geest. 



De vragen en de gelofte 
 
Willem Harm Eringa, laat nu aan allen hier bijeen gekomen horen, dat je in 
geloof je ambt aanvaardt. Wil daarom nu op de volgende vragen oprecht 
antwoorden: 
 
Wil je, gesteund door de gebeden van de gemeente, voorganger in haar 
midden zijn? 
 
Ben je ervan overtuigd dat God jou, door zijn gemeente, tot deze dienst heeft 
geroepen? 
 
Wil je hen die aan jou zijn toevertrouwd voorgaan en stimuleren in de 
eredienst voor God, in onderlinge hulpvaardigheid en dienst aan de 
wereld?  
 
Zul je proberen in je dienst naar mensen toe eerlijk en trouw te zijn, hartelijk 
en meelevend, en beloof je daarbij te zwijgen over wat je in vertrouwen 
wordt gezegd? 
 
Ben je bereid verantwoording af te leggen over het werk tegenover de 
kerkelijke vergaderingen? 
 
Ben je bereid om in alles wat je zult zeggen en doen je te laten leiden 
door het Woord van God? 
 

Antwoord:   ‘Ja, van harte!’ 
 
 
En de belofte van de gemeenten 
 
Gemeenten, 
Nu Willem Harm Eringa in het ambt van dienaar des Woords wordt bevestigd 
en aan uw gemeenten wordt verbonden, belooft u hem liefdevol in uw kring te 
ontvangen, hem te omringen met uw medeleven, hem te dragen in uw 
gebeden en hem ruimte te geven zich te ontplooien als uw voorganger? 

 
Gemeenten:     ‘Ja, dat beloven wij!’ 

  



Bevestiging 
 

- Gebed om de Heilige Geest / bevestigingsgebed  
 
- Handoplegging 
 
- Aanvaarding en verwelkoming 

 

 Zingen:  Lied: 418 : 1, 2 en 3 
 

1. God, schenk ons de kracht 
dicht bij U te blijven, 
dan zal ons geen macht 
uit elkander drijven. 
Zijn wij in U een, 
samen op uw wegen 
dan wordt ons tot zegen 
lachen en geween. 

 

2. Niemand kan alleen, 
Heer, uw zegen dragen; 
zegen drijft ons heen 
naar wie vrede vragen. 
Wat Gij schenkt wordt meer 
naar gelang wij delen, 
horen, helpen, helen, – 
vruchtbaar in de Heer. 

3. Vrede, vrede laat 
Gij in onze handen, 
dat wij die als zaad 
dragen door de landen, 
zaaiend dag aan dag, 
zaaiend in den brede, 
totdat in uw vrede 
ons hart rusten mag. 

 
 

(De nieuwe predikant neemt de leiding over) 
 

 Vredegroet 
 

 Kindermoment 
 

 Terwijl de kinderkaars wordt aangestoken, zingen wij : 



Wij gaan voor even uit elkaar 
en delen nu het licht. 
Dat Licht vertelt ons iets van God; 
Op Hem zijn wij gericht. 
 
Straks zoeken wij elkaar weer op 
en elk heeft zijn verhaal. 
Het Licht verbindt ons met elkaar: 
het is voor allemaal. 

 
….. en tijdens dit zingen gaan de kinderen naar de KND 

 
 

 Gebed bij de opening van de Schriften 
 

 Lezing: Genesis 2: 4b – 9 
 
4bIn de tijd dat God, de HEER, aarde en hemel maakte, 5groeide er op de 
aarde nog geen enkele struik en was er geen enkele plant opgeschoten, 
want God, de HEER, had het nog niet laten regenen op de aarde, en er 
waren geen mensen om het land te bewerken; 6wel was er water dat uit 
de aarde opwelde en de aardbodem overal bevloeide. 7Toen maakte God, 
de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem 
levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen. 
8God, de HEER, legde in het oosten, in Eden, een tuin aan en daarin 
plaatste hij de mens die hij had gemaakt. 9Hij liet uit de aarde allerlei 
bomen opschieten die er aanlokkelijk uitzagen, met heerlijke vruchten. In 
het midden van de tuin stonden de levensboom en de boom van de 
kennis van goed en kwaad. 
 
 

 Zingen:  Lied 216 : 1, 2 en 3 
  

1. Dit is een morgen als ooit de eerste, 
zingende vogels geven hem door. 
Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 
beide ontspringen nieuw aan het woord. 



2. Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
vochtige gaarde, geurig als toen. 
Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 
 
3. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe dag. 
 

 

 Lezing Lucas 13 : 6 – 9 
 
6Hij vertelde hun deze gelijkenis: ‘Iemand had een vijgenboom in zijn 
wijngaard geplant en ging kijken of de boom vrucht droeg, maar hij vond 
geen vijgen. 7Hij zei tegen de wijngaardenier: “Al drie jaar kom ik kijken 
of die vijgenboom vrucht draagt, maar tevergeefs. Hak hem maar om, 
want hij dient tot niets en put alleen de grond uit.” 8Maar de 
wijngaardenier zei: “Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust, tot ik de 
grond eromheen heb omgespit en hem mest heb gegeven, 9misschien zal 
hij dan het komende jaar vrucht dragen, en zo niet, dan kunt u hem 
alsnog omhakken.”’ 
 
 

 Zingen:  Lied: 841 : 1 en 2 
 

1. Wat zijn de goede vruchten, 
die groeien aan de Geest? 
De liefde en de vreugde, 
de vrede allermeest, 
geduld om te verdragen 
en goedertierenheid, 
geloof om veel te vragen, 
te vragen honderd-uit; 

 

2. geloof om veel te geven, 
te geven honderd-in, 
wij zullen leren leven 
van de verwondering: 
dit leven, deze aarde, 
de adem in en uit, 
het is van Gods genade 
en zijn lankmoedigheid. 



Uitleg en verkondiging 
 

 Zingen:  Lied: 362 
 

1. Hij die gesproken heeft een woord dat gáát, 
een tocht door de woestijn, een weg ten leven, 
een spoor van licht dat als een handschrift staat 
tegen de zwartste hemel aangeschreven: 
Hij schept ons hier een nieuwe dageraad, 
Hij roept ons aan: ‘Ik zal jou niet begeven’. 
 
2. Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild, 
die het gewaagd heeft onze hand te vragen; 
die ons uit angst en doem heeft weggetild 
en ons tot hier op handen heeft gedragen; 
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt – 
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen. 
 
3. Van U is deze wereld, deze tijd. 
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken. 
Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid, 
uw woord de bron waaruit wij willen drinken. 
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt – 
dat wij niet in vertwijfeling verzinken. 

 
 

 Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘Onze Vader’ 
 

Onze Vader in de hemel,  /  Iaat uw naam geheiligd worden,  
Iaat uw koninkrijk komen  /  en uw wil gedaan worden  
op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons vandaag het brood  /  dat wij nodig hebben.  
Vergeef ons onze schulden,  /  zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was.  
En breng ons niet in beproeving,  /  maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap,  /  de macht en de majesteit 
tot in eeuwigheid.  Amen. 



 Collecte             (tijdens de collecte komen de kinderen uit de KND)  
 - rondgang 1:  Diaconie 
 - rondgang 2:  Stichting Home Plan (op aangeven van ds. H. Eringa) 
 
 
 
 
 - rondgang 3:  Instandhouding van de eredienst 
 

 Slotlied:  Lied 416 : 1 en 4 
 
1. Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

4. Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

 Zegen  
 

 Zingen:  Lied 425 
 

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden, tezamen gezonden 
op weg in een wereld die wacht op uw woord. 
Om daar in genade uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep in het donkerste dal, 
door liefde gedreven, om wie met ons leven 
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 

 

 
 
 
 

  

Graag uw aller aandacht voor het volgende: 

 Na een korte pauze volgen enige korte toespraken 

 Aansluitend wordt koffie/thee geserveerd 
▪ U wordt dan ook verzocht te blijven zitten 

 Daarnà is er gelegenheid persoonlijk onze nieuwe 
dominee en zijn vrouw geluk te wensen 

 

Deze stichting, die o.m. in Zuid-Afrika huizen bouwt voor de allerarmsten, vaak voor oma’s en hun 
wees geworden kleinkinderen, vanwege het overlijden v.d. ouders aan aids. Het gaat om mensen 

in Zuid-Afrika zelf, alsook voor vluchtelingen uit omringende landen, waar homoseksualiteit 
verboden is en HIV/aids daarmee nog snel in verband worden gebracht. 



 
 
 
 

 
 

Uit de ‘hof van IJsselmuiden’ 


