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Orgelspel( tijdens dit orgelspel bereiden we ons in stilte voor op de viering) 

 

Opening en Welkom 

 
Hartelijk welkom in deze viering!  

We hopen dat u zich deze morgen thuis zult voelen, weliswaar op afstand en in deze 

bijzondere viering. In deze viering zal Ima van den Hoek op haar belijdenis toetreden en lid 

worden van onze gemeente. We willen haar met en in deze viering welkom heten. En we 

luisteren naar de woorden die zij bij deze stap formuleerde. Lid worden van een gemeente is 

altijd wederkerig. Iemand komt bij de gemeente en de gemeente ontvangt. Daarom is een 

aantal onder ons die dit jaar een doopjubileum vieren nu met Pinksteren  gevraagd om met 

woorden, op afstand, iets te zeggen wat voor hen geloven en lid zijn van een gemeente 

betekend. Met deze woorden heten zijn dan concreet ook Ima welkom hier..  

 

We hopen met elkaar een goede viering te hebben. Vieren verbindt, ook al zijn we nu niet hier 

met al diegenen die dat zouden willen.. 

 

Aansteken van de Paaskaars ,  Lied 601 klinkt 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     Votum en groet   

 

Stellen wij ons open voor de geest van God, die ons met Pinksteren weer bijeenraapt tot 

de gestalte van Christus in de gemeente als licht in de wereld. Het is het licht van 

Christus dat oplicht in veelkleurigheid en veeltaligheid. Het is één en dezelfde Geest die 

een ieder in het bijzonder toedeelt gelijk Hij wil. Amen. 

 

  Een korte improvisatie  Lied 701  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Openingsgebed  

 

Laten wij bidden. God, wij komen hier bij elkaar als 'ekklesia', zoals het oude 

woord voor uw volk is. Bijeengeraapt, ooit als een samenraapsel, onderweg in 

de woestijn, op weg naar het land van belofte. Uw Joods volk onderweg.  Tot 

er met Pinksteren in vuur en vlam, opnieuw een oproep ging, omdat u niet 

anders kunt dan een nieuw begin maken. En, God, het verheugende van ons 

pad met U is dat een begin vanuit U nooit eens en voor al gemaakt is. En 

opeens in deze tijd, tijdens deze dienst ook, lijken we weer verstrooid te zijn in 

ons Groninger land, in onze huizen en zoeken we elkaar op met dit nood-

middel om met elkaar verbonden te zijn. En zo ervaren we Uw 

scheppingskracht vandaag, waar een leegte lijkt te zijn. Maar Uw begin groeit 

en leeft en dat maakt dat begin van U kwetsbaar, ontroerend kwetsbaar. De 

mensen die zich cameratechnieken eigen maken. Maar U bent ook kwetsbaar 

aanwezigin de kiemen van leven waarin wij Uw afhankelijkheid zien. Zoals in 

een pasgeboren kind en in het groen leven dat uitbot. In de kwetsbare aanvang 



 

 

die een mens in haar of zijn leven soms maakt. Op die momenten dat we 

versteend lijken en koud en in onze starheid mogeliojk ook dingen kapot 

maken. het is met Uw geest dat we op herstel mogen vertrouwen en 

vernieuwing. En daarom God, in deze dienst ook onze belijdenis en die van 

Ima, die nog eens opnieuw haar liefde voor het leven en haar dankbaarheid 

voor het leven aan haar, waarin zij en wij [ons?] zowel als gave als ontvanger 

mogen beschouwen. En straks de beelden van gemeenteleden die hun 

hernieuwde belijdenissen als bemoediging en geschenk aanbieden aan Ima en 

aan ons als gemeente. Want , God, onze belijdenis is nooit af. Het is een 

doorgaand verhaal, zoals Uw begin ons telkens opnieuw in ons verrassend aan 

het licht komt. In de flonkerende verscheidenheid, waarin wij als menselijkheid 

mogen oplichten als die gestalte van Christus, onze Heer, in de tijd, op de plek, 

die ons is toebedeeld. Amen. 

 

Lezen: Handelingen 2 vers 1 tot en met 14 
 

21Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar.2Plotseling klonk 

er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich 

bevonden geheel vulde. 3Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als 

vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4en allen werden vervuld 

van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun 

door de Geest werd ingegeven. 5In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die 

afkomstig waren uit ieder volk op aarde. 6Toen het geluid weerklonk, dromden ze 

samen en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere 

leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. 7Ze waren buiten zichzelf van verbazing en 

zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? 8Hoe kan het dan dat wij 

hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? 

 9Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, 

mensen uit Pontus en Asia,10Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in 

Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, 11Joden en proselieten, 

mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods 

grote daden.’ 12Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat 

heeft dit toch te betekenen?’ 13Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken 

zijn.’ 

 

Verkondiging  

 
Dat is wel makkelijk overigens om dat zo te zeggen, ze zullen wel dronken zijn! Dat 

overkomt je misschien wel vaker als je vanuit een iets andere dynamiek iets probeert te 

vertellen, een geloofsdynamiek.. 



 

 

 

 

Dan heb je het over andere werkelijkheden en waarheden dan ‘men’ dan belangrijk vindt. 

Dan is er geen sprake van een spreekgestoelte en een minister president met secundanten 

en met journalisten die hem interviewen.. Dan gaat het om de wijsheid en kundigheid van 

andere mensen. Maar vanuit het geloof gaat het misschien om gevoelsmatigheden. Om 

dingen die er toe doen maar nog niet zo direkt zichtbaar zijn. Niet zo zwart-wit. Het is een 

verhaal waarin verteld wordt dat die belangrijke boodschap van God uit bij alle mensen 

komt. Grensdoorbrekend. En dat klinkt dan in onze tijd, waarin grenzen ineens weer echte 

grenzen zijn! Op de grens van Nederland en België kun je er bijna niet langs, want zelfs op 

fietspaden liggen gigantische betonblokken om te zorgen dat je er niet langs gaat. Ik las 

dat. Mensen stonden dan daarbij te overleggen: is het nou de bedoeling dat we met de fiets 

er wel langs kunnen, fietsend of lopend, of is het de bedoeling dat dat ook niet gebeurt? 

Zelfs de mensen die moesten handhaven wisten het niet zeker..Er staat een boete van 4000 

euro op, als je toch de grens over gaat. Zelfs maanden gevangenisstraf. En de grens tussen 

Nederland en Duitsland, hoe het precies zit weet ik niet, maar in Duitsland boodschappen 

doen gaat niet, maar in Nederland boodschappen? Dat kan wel. Maar die grenzen, ze zijn 

er.. Hoe verhoud zich dat dan tot zo’n boodschap van universaliteit? Belangrijk om te 

bedenken dat het verhaal van Pinksteren een soort refrein is op een verhaal uit het begin 

van de Bijbel. Ik kwam daar op door een boek dat ik de laatste tijd las, van Jaques Ellul, 

het heet ‘de grote stad’. En als we dat zien, dan zien we voorop een grote toren, dat is de 

bekende toren van Babel, zoals een middeleeuwe schilder die schilderde. Een onaffe toren. 

Een toren die staat voor dat verhaal van Babel waar mensen uit  eigen dunk en gloriositeit 

het idee hadden: wij bouwen, wij kunnen, wij zullen.. en met die kennis en met dat wat wij 

zijn, zijn we God gelijk. Ellul zegt dat dat een hele grote misvatting is. Dat daar dingen 

mis gaan. En hij vindt als een soort symbool van de eigendunk van die mensen de grote 

stad van belang, om die te zien. Een stad waarin alles mogelijk is. Waar de zon niet 

ondergaat omdat er altijd licht is, omdat er altijd gewerkt wordt. Een stad waarin alle 

mogelijkheden, alle techniek en alle vernuft van mensen samenkomt. Om samen 

oplossingen te zoeken. Van dat streven van de mensen wordt er gezegd dat God er een 

eind aan maakt. Dat God zegt dit gaan we niet langer zo doen. Hij verwart de spraak. Je 

zou kunnen zeggen wat vervelend en naar eigenlijk, zijn de mensen net zo ver dat ze tot 

iets moois en groots kunnen komen, wordt het in de war gegooid.. Misschien wel omdat 

dat samenwerken van de mensen eigenlijk staat voor het egoïstische, egocentrische 

denken. Mensen maken weliswaar goede en mooie plannen, werken samen, maar 

tegelijkertijd zit er iets in dat bedoeld is om onafhankelijk te zijn, los van alles, los van 

iedereen. En dan zie ik ook dingen van onze tijd daarin terug. Dan zie ik een Amerikaanse 

president die zegt: ‘we zijn hier heel hard bezig met een vaccin, en als dat vaccin er komt, 

dan krijgen eerst alle Amerikanen het!’ Samenwerken, eigenlijk, om te zorgen dat  je het 

zelf het beste hebt. En zoals het in de bijbel heel vaak is, worden verhalen vanuit het 

verleden voorzien van een soort antwoord in het Nieuwe Testament. Je hebt het verhaal  

van God met de mensen, in het paradijs, waar de mens onbekommerd rond kan lopen en 

God is vlak nabij. En dat verhaal wordt eigenlijk teruggepakt helemaal tot slot. Het wordt 

terggepakt daar waar staat dat er een stad is, aan het einde van de Bijbel, waar God met 

de mensen woont. Waar geen tranen meer zijn. Daar is het samenkomen van de mensen 

met God en niet het samenkomen van de mensen zonder God. En eigenlijk is dat hier met 

Handelingen ook zo..Hier is het niet het samenkomen om het zelf beter te krijgen.  



 

 

 

 

Hier wordt er gesproken over een samenkomen met God in beeld. Met God nabij..God als 

inspiratiebron. Dat is voor mijn gevoel een heel ander samenkomen, dan alleen maar 

kijken hoe je het het beste kunt doen. Wie de macht heeft, wie de macht zou moeten 

hebben. In het verhaal van Handelingen lees ik iets van een soort hoopvol samenkomen 

waar mensen, die het niet allemaal weten, die niet het allemaal het beste kunnen bedenken 

voor zichzelf en misschien ook nog voor een paar anderen. Het is het vragend 

samenkomen van mensen die willen zoeken naar iets wat verbindt, die willen zoeken naar 

toekomst. Die samen willen zoeken naar het geluid van God dat gehoord wordt. Liefdevol. 

Harmonieus. Niet van macht voorzien, maar eigenlijk vrij krachteloos. Zachtjes, zomaar 

een paar mensen uit Galilea. Het is mooi als we hier op deze Pinkstermorgen iemand 

welkom mogen heten in onze gemeente. Iemand die zegt: ‘Ik weet het niet precies ook, 

maar ik voel me hier thuis. Ik heb het gevoel dat hier een taal gesproken wordt die ik 

versta. En ik heb het gevoel dat men mij hier ook verstaat! Zo is de gemeente. Zo is ieders 

taal, zo zijn de stemmen die klinken, in grote verschillen, in grote verscheidenheid, die 

toch samen klinken. In een zekere aarzeling, in een zekere kwetsbaarheid. In een zekere 

verbazing: ‘hé, ik herken iets in die ander. Wat hij of zij zegt doet me denken aan iets dat 

ik zou willen. En dan ontstaat er een soort feest. Iets moois en hoopvols. Misschien is het 

dan ook wel goed om te zeggen dat mensen dronken zijn.. Dat is toch bij een feest zo? Dat 

je dronken van geluk bent, dronken van hoop? Vol nieuwe ideeën? Dat we zo met elkaar 

Pinksteren mogen vieren! En dat dat ook iets mag zijn dat ons inspireert juist in deze tijd 

waarin er zoveel scheidingen zijn. Dat het ons een gevoel mag geven van verbondenheid. 

Ons ondanks, zo klein als we zijn. Amen 

 

Orgelspel 

 

Toetreden  

- Inleiding 

Ima, dan is nou het moment gekomen dat je opgenomen wordt in onze 

gemeente. Je hebt gesprekken  gehad met Geert, je hebt gesprekken 

gehad met mij en daarop heb je je belijdenis geschreven. En je schrijft 

daarin dat het eigenlijk min of meer toevallig is - maar wat is toevallig - 

dat je i onze gemeente terecht bent gekomen, via - heel zakelijk -  de 

verhuur van onze zaaltjes en dit was een huis waar je je onmiddellijk 

thuis voelde. we gaan je straks niet dopen, want je bent al een keer 

gedoopt, op een hele mooie manier. namelijk je eerste broertje, de 

oudste, was gedoopt, toen kwam het derde kind, je andere broertje aan 

de beurt om gedoopt te worden en toen was er een dominee die zei: 'en  

waar is Ima', moet zij niet gedoopt worden?' En dat is een ontroerend 

begin met een dominee die weet wat  'm te doen staat en wat zijn taak is. 

En daarom eerbiedeigen wij dat moment van die eerste doop, omdat die 

altijd van waarde voor jou is gebleven. Deze kerk is een plek in de stad 

en daarom ook zo waardevol dat dit gebouw in de stad staat als een  



 

 

 

uitnodiging voor mensen om hier langs te komen. En hier kwam je 

mensen tegen, onder anderen Diederik, die we je peetbroeder zullen 

noemen. En je kwam hier binnen ook bij de Doperse Dis, geïntroduceerd 

door iemand om daar ook eens te gaan kijken. En je bent al vanuit de 

keuken toegeroepen: 'Ha  Ima, ben je daar'. Dit was dus een plek waar 

je meteen bij de naam werd genoemd. Je treedt ook tot deze gemeente 

toe - en dat vond je ook een  mooi moment -  als iemand die aanvaard 

wordt voor wie zij is. Want je hebt de ervaring in je leven dat je het 

gevoel had en misschien maakten mensen dat ook wel zo kenbaar, dat je 

wat moest doen. dat je gewaardeerd moest worden, om wat je deed. En 

hier valt de ontspanning van de ruimte van deze gemeente, die je ook 

gezocht had; die ontspanning, die ruimtye komt naar je toe, dat jij mag 

zijn wie je bent en hier mag open bloeien - voor zover je al niet 

opengebloeid bent, overigens - maar in samenhang met ons als 

gemeenschap en we zijn  blij dat je ons daarvoor hebt uitgekozen. Dan is 

nu het moment gekomen - en dat ga je van dáár doen - dat je je 

belijdenis uitspreekt. En je hebt al gezegd dat je dat heel duidelijk wilt 

doen dat je het geen enkele probleem vindt dat voor de camera te doen, 

omdat iedereen mag horen waar jij nu voor staat. Dus dat wordt met 

recht een belijdenis. Ik nodig je uit om daar te gaan staan.  

- Belijdenis    

 Ik voel me op mijn gemak in de Doopsgezinde Kerk,  

het voelde als thuiskomen. 

 Ik was niet bewust op zoek, de Kerk kwam op mijn pad toen ik toe was 

mijn contact met God te verdiepen 

Deze Kerk is voor mij een plek van ruimte , hier maak ik onder God’s 

liefhebbend oog deel uit van de groep broeders en zusters die God’s pad 

proberen te gaan.  

Ik geniet van de dienst, de koffiemorgen, de maaltijd.  Ik leer weer anders 

Ik ga blij naar huis, dankbaar, nederig, geïnspireerd. 

 Nederig in spirituële zin, het engelse woord duidt het beter. 

Humility, humble, daar zit human, de mens al in. 

 Het duidt op mijn nederigheid als mens in de schepping. 

De nederigheid een werktuig in Gods hand te willen zijn, Zijn wil te doen. 

Doopsgezind:  

Wat me aanspreekt de dwarsheid en vrijmoedigheid 

waarmee naar zingeving wordt gezocht. 

De vrijzinnigheid, de ruimte  

De diepe maatschappelijke betrokkenheid met hen die het moeilijk hebben. 

De Doperse dis. 



 

 

 

 

 Ik vind geen woorden voor mijn Godsgeloof, 

woorden zijn als vrachtwagens met open laadbak, 

er waait veel af..... 

 Allemaal facetten, niet de kern, het licht. 

De kern is ‘t gevoel dat God, in mij, zegt dat het goed is. 

Dat ik thuis ben in de Doopsgezinde Vermaning 

 

-      Vraag aan de gemeente en antwoord: 

Bedankt voor de belijdenis die je juist hebt uitgesproken: de toegang 

tot ons als gemeente. Normaal gesproken zou de gemeente 'ja' hebben 

gezegd tegen jou, omdat ze blij zijn  dat je bij ons komt. Maar dat kan 

nu niet. En daarom gaan onze twee broeders, Pijke en Diederik, 

kerkenraadsleden, namens de gemeente, jou welkom heten, maar 

vooral ook bevestigen dat zij er voor jou zijn, namens de gemeente, 

om je te bemoedigen en om je op te nemen als zuster in de kring van 

de gemeente. Diederik en Pijke, mag ik jullie dan uitnodigen om naar 

voren te komen. 

Pijke: Ja, ik aanvaard Ima als lid van de gemeente. 

Diederik: Ja, ik aanvaard Ima als lid van de gemeente. 

 

- Zegen: 

        Ima, mag ik je dan uitnodigen om mee te gaan naar de knielbank?. 

 Ima, mag ik je dan nu de zegen meegeven, die de gemeente is 

toevertrouwd, vanaf Jezus Christus. Doen we dat met de klassieke  

woorden: 'de Levende zegene je, hij behoede je, Hij doe zijn aangezicht 

over je lichten en zij je genadig. De Levende verheffe Zijn aangezicht over 

je en geve je Zijn vrede. deze zegen, Ima, geven wij aan jou, namens de 

gemeente. Maar nu heb jij ook de opdracht gekregen, ontvangen, om net 

zo jouw zegen door te geven aan de mensen om je heen.  Niet volgens een 

voorgeschreven regel, maar als de mens die je bent. En dat zo de liefde 

van God bij je mag zijn. Liefde waar je niet van gescheiden wordt, niet 

door hoogtepunten, niet door dieptepunten, niet door het heden, niet door 

het verleden en niet door de toekomst. Want die Vrede draag je bij je, diep 

in jou; die hoort bij jou. Amen." 

 

-       Persoonlijke toespraak en tekst voor Ima 

Je hoort nu helemaal bij ons. Ik geef je ook een bijbeltekst mee voor 

dit moment. Diederik zal je straks  als kerkenraadslid en ik zeg het 

nog maar eens, als peetbroeder, welkom heten. Hij zal je ook het  



 

 

 

 

geschenk van de gemeente  overhandigen. Ik heb voor jou een 

belijdenistekst gekozen, of liever gezegd een zegentekst en dat is 

naar aanleiding van gesprekken die we met elkaar hadden. En die 

tekst is uit Johannes: 'Niet gij hebt mij, maar ik heb jou uitgekozen'. 

En de tekst is natuurlijk meer dan alleen dat; dan wordt die JIJ, 

wordt jullie, want je wordt opgenomen in een gemeenschap en ook 

daarin staat die opdracht dat je samen met ons, de gemeente, tot 

zegen bent, voor elkaar en voor deze wereld. Mag ik Diederik 

uitnodigen. 

 

- welkom in de gemeente door Diederik als lid van de kerkenraad 

Dag Ima, ik mag jou officieel als kerkenraadslid nu welkom heten als 

lid van deze gemeente. Ik ben er van overtuigd dat alle 

kerkenraadsleden en alle gemeenteleden even hard welkom gezegd 

zouden hebben. En ik wil je als … concreet… welkomstgeschenk nu 

deze bijbel overhandigen, met de handtekeningen van de 

kerkenraad,....  en deze kaars. Welkom. 

 

Lied voor Ima          lied 377 : 1,2,3,4 Zoals ik ben kom ik nabij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Zoals ik ben, met al mijn strijd, 

mijn angsten en onzekerheid, 

mijn maskers en mijn ijdelheid – 

o Lam van God, ik kom. 

 



 

 

 

 

3 Zoals ik ben, verdoofd, verblind, 

tast ik naar U, die mij bemint, 

bij wie mijn ziel genezing vindt – 

o Lam van God, ik kom. 

 

4 Zoals ik ben, ontvangt Gij mij, 

reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij, 

                              vervult, verlicht, verwarmt Gij mij – 

                              o Lam van God, ik kom. 

 

Doopherinnering en welkom 

 

In deze viering is er ook aandacht voor doopjubilea. Alle jubilarissen kregen 

twee vragen voorgelegd. Met de antwoorden op deze vragen heetten zij Ima 

van den Hoek welkom in onze gemeente. Vijf van hen doen dat op camera, van 

anderen kregen we op schrift antwoord:  

 

‘Door de ervaring die ik had tijdens een heel verdrietige tijd in mijn leven, 

verdween de twijfel .In de jaren die volgden werd ik als het ware naar de kerk 

getrokken en de doop was het gevolg. 

Het is niet zo dat ik dagelijks met het geloof bezig ben, het is meer een levens 

houding geworden. Ik heb gevoeld dat er meer is tussen hemel en aarde en dat 

is een houvast. 

Toch ben ik niet iedere  zondag in de dienst maar van tijd tot tijd is er weer een 

innerlijke stem die mij zegt te gaan. Bovendien is het prettig gelijkgezinden te 

treffen.’ 

 

Over geloof:  "Je zoekt nog steeds en je weet het nog niet, "Wees welkom!!"  

 

‘het idee dat er een dragende kracht is in mijn leven of in de wereld. En dat ik 

mijn aandeel daarin heb en van de andere kant ook dat ik er door gedragen 

wordt...’ 

 

‘Doopdienst 

 

Het water, 

de geest 

de Zoon  

en de Vader. 



 

 

 

Het mooiste moment:  

de ene hand 

die de andere vasthoudt 

en die helpt,  

bij het knielen 

én bij het weer opstaan’ 

 

Achtereenvolgens ziet u Gerbrant Fennema, Nynke Veenstra, Jan Noord en 

Rudy Kalker, Nynke Hoogland 

 

Gerbrant Fennema: Ja het is al weer 25 jaar geleden dat ik me heb laten 

dopen in de Doopsgezinde gemeente Groningen. Een heel bijzonder feit vond ik 

dat op dat moment. We waren op dat moment geloof ik met vijf dopelingen 

waaronder ook mijn vrouw Imke, althans later mijn vrouw geworden moet ik 

zeggen. En het was een bijzonder moment, want je geeft je dan over aan de 

gemeente waar je je thuis voelt. Waar je je prettig voelt en waar je ook als een 

soort warm bad in kunt vertoeven. Het begon eigenlijk als deelnemer, leider, 

hoofdleider van de AKC. Daar leer je mensen kennen, daar komen normen en 

waarden langs en daar ga je mee verder. Het was hartstikke mooi om dat in 

een doop te belijden ook. Dat is voor mij ook een stukje gemeenschap, samen 

zijn in de kerk. En geloof dat vind ik een moeilijk begrip, want waar geloof je 

in? Nou ik geloof in ieder geval in het feit dat we met elkaar als gemeente, als 

individu, als personen iets voor elkaar betekenen. Dat we elkaar kunnen 

zeggen wat we van elkaar vinden en elkaar ook respecteren daarin. En ik heb 

goede hoop dat we daarin de komende jaren ook iets heel moois met elkaar 

gaan maken. Zo kijk ik er tegenaan, en daar wil ik me ook graag voor inzetten 

en blijven inzetten als lid van deze gemeente. 

 

Nynke Veenstra: Voor mij is het lidmaatschap van de gemeente ietsje ander 

dan toen ik toetrad tot de gemeente, want ik woon niet meer in Groningen, ik 

woon nu in Arnhem. Maar ik vind het nog steeds wel belangrijk dat ik lid ben 

van de gemeente, nou ja behalve dan dat ik wat meer op afstand zit. En ik vind 

het ook belangrijk dat er dat soort plekken zijn waar je die verbondenheid en 

die betrokkenheid die gelijkgestemdheid kunt ervaren. Dus ook andere 

gemeentes waar je zo’n plek zou kunnen vinden, dat is zeker belangrijk voor 

mij. 

Ik denk dat geloven voor mij een soort vertrouwen is en ik denk dat dat een 

leidend element is in  mijn leven, een soort basis in mijn leven. En ik denk dat 

dat ook op verschillende manieren terug komt in mijn leven, dus in 

verschillende aspekten. En een van die aspecten waarin dit tot uitdrukking  



 

 

 

 

komt is in mijn denken. Dus hoe ik over dingen denk, hoe ik naar dingen kijk 

daar komt dat wel in terug. Een ander aspect waar dat heel sterk in tot 

uitdrukking komt is denk ik ook in mijn handelen, dus hoe geef ik mijn leven 

vorm, wat voor keuzes maak ik, hoe ga je met andere mensen om, hoe behandel 

je andere mensen. Ik geloof dat dat ook iets is waar dat geloof heel sterk tot in 

uitdrukking komt. Een derde aspect waar dat geloven in tot uitdrukking komt is 

in dat ik dat ook af en toe ervaar, dat vertrouwen, dat je even voelt dat je 

‘aangeraakt wordt door de Eeuwige, om dat zo uit te drukken, dat vind ik een 

mooie uitdrukking 

Jan Noord: Op 6 maart 1955 werd officieel de pas gebouwde doopsgezinde 

kerk in Roden geopend en 14 dagen daarna op zondag 20 maart 1955 werd ik 

met een aantal jongeren gedoopt en traden we toe tot de doopsgezinde 

gemeente. En dit is dus nu 65 jaar geleden. In Roden was ik met een aantal 

jongeren nauw betrokken bij de bouw van de kerk.  

In mijn belijdenis schrijf ik dat [de] geloofsopvatting van de doopsgezinde 

gemeente mij het [meeste] aanspreekt en dat ik met andere leden wil bouwen 

aan een gemeente van Christus en daar sta ik nog steeds achter. Mijn 

dooptekst was: Johannes 16 vers 33. Houdt goede moed: ik heb de wereld 

overwonnen.  

In Roden heb ik veel meegewerkt aan de opbouw van de gemeente: eerst met de 

jeugd, Menniste Bouwers, enz. Toen kerkenraad, koster, toen, in 1960, trouwde 

ik en vertrok naar Groningen. Later verhuisden we naar Leeuwarden en 

Hoogezand. Maar we bleven toch altijd betrokken bij de verschillende 

gemeentes. Ook met onze zoons.  

Terug in Groningen hebben wij de draad weer opgepakt, verschillende 

groepen heb ik vertegenwoordigd, zoals wijkorganisatie, koor, broederkring, 

de kerkenraad, enz.  

Het doopsgezind zijn loopt als een rode draad door mijn leven. In 65 jaar 

doopsgezind heb ik ervaren dat ons leven wordt geleid, dóór goede en kwade 

dagen. Ontmoeting en vooral contact  met de gemeenteleden  en anderen is 

heel belangrijk. Het is gemeente-zijn met elkaar. Een lied uit de oude 

doopsgezinde bundel, lied 60, dat [zegt dat] ons leven wordt geleid, dát lied 

gaat altijd met mij mee. En dat is:  

Leid, vriend’lijk Licht, mij als een trouwe wacht, leid Gij mij voort. 

Rudy van Kalker: Nou, wat betekent voor mij de kerk, ja, dat is, eh, daar ben 

ik opgegroeid, van jongs af  aan, eerst bij de viertjes toen bij de vijfjes en weet 

ik veel wat. Daar heb ik mijn vrouw leren kennen en mijn  kinderen zijn daar, 

nou net niet geboren, maar als wij wat te doen hadden, zat mijn dochter wel in 

de kerkbanken (die we toen nog hadden) te slapen. Wat is voor mij het geloof, 



 

 

ja , daar ben ik nog steeds niet helemaal achter. En dan kom ik weer terecht bij 

Ben van der Woude, die zei bij de doop van Bas:  

“Ja, je bent er nog niet helemaal achter, jij bent  een van de velen: welkom.“ 

Nynke Hoogland: Voor mij is geloof… dat is voor mij: vertrouwen. Het 

vertrouwen dat ik altijd om een beetje extra kracht mag vragen, maar ook het 

vertrouwen dat ik opnieuw mag beginnen en het vertrouwen dat ik kan geven 

aan mijn dierbaren, aan mijn vrienden. Dus eigenlijk voelt het altijd als iets 

extra’s, als dat ik meegenomen wordt, aan de hand meegenomen wordt, ook als 

het wat moeilijk is. Bij mijn doop, als dooptekst kreeg ik mee:  

“Met mijn God spring ik over een muur” 

en dat heb ik voor mezelf altijd zo uitgelegd van:  als het even moeilijk wordt, 

als ik, even een extra zetje nodig heb, dan weet ik dat ik altijd die extra kracht 

kan krijgen. dat is voor mij het geloof: het vertrouwen, extra kracht.  

En Ima, ik hoop dat jij ook dat zo zult ervaren en dat wij als broeders en 

zusters dat met jou mee kunnen delen. Welkom bij ons in de doopsgezinde 

gemeente. 

 

Gebed van Franciscus 

Bidden we tot slot het gebed dat Franciscus ons leerde. Een gebed dat ook in de 

oude Doopsgezinde bundel te vinden is. het is een gebed dat aanspoort, dat ons 

meeneemt in dat verhaal van God. We bidden het ook omdat Ima in haar 

belijdenis ook sprak over het werktuig zijn en werktuig worden van God. En 

dat is inmiddels ook zo, dat wij instrument mogen zijn, werktuig. Laat ons 

bidden: 

Heer, maak mij tot instrument van uw vrede: 

laat mij liefde brengen waar haat is, 

eenheid waar mensen verdeeld zijn, 

vergiffenis aan mensen die zwak zijn, 

laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt, geloof aan wie twijfelt; 

laat mij licht brengen waar het duister is 

en vreugde waar mensen bedroefd zijn. Heer, help mij  

niet zozeer om zelf gelukkig te zijn als om anderen gelukkig te maken; 

niet zozeer om zelf begrepen te worden als om anderen te begrijpen; 

niet zozeer om zelf getroost te worden als om anderen te troosten; 

niet zozeer om bemind te worden als om te beminnen; 

want als ik geef, zal mij gegeven worden, 

als ik vergeef, zal mij vergeven worden, 

als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Slotlied 686 De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt 

        
Uitzending en zegen  

Geven we elkaar dan nu aan het eind van deze dienst de zegen mee. En 

antwoorden wij op die zegen met Lied 722, de verzen 2 en 3. Daarin gaat het 

over de verwondering om die vreemdeling die met ons door de eeuwen gaat en 

wiens zegening ons nabij blijft. En over de Heilige Geest, het vuur van het 

begin. Laten we elkaar dan de zegen meegeven. geven we elkaar de zegen mee 

in de verstrooiing, maar verzameld door de Geest van God in Christus. En 

nemen we daarbij in gedachte degenen die we liefhebben. ook hen die we 

liefhebben in herinnering omdat we met hen deel hebben aan het verhaal dat 

doorgaat. En denken we ook aan de mensen naar wie we aarzelend omzien, in 

vertrouwen  dat Gods zegen niemand buitensluit. En zegenen wij Gods 

schepping met het Pinksterlicht van een nieuw begin als dochters en zonen die 

Gods schepping waardig zijn, in die verbondenheid: 

 

De Levende zegene ons en Hij behoede ons. dat de Levende Zijn aangezicht 

over ons mag doen oplichten. Dat de Levenden Zijn aangezicht onder ons mag 

verheffen in zijn menselijk gelaat opdat Zijn vrede over ons komt. Amen. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Orgelspel naar lied 722  vers 2 en 3 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heilige Geest, ontsteek het vuur, 

de liefde van het eerste uur, 

maak uw genade in ons groot, 

een vreugde sterker dan de dood. 

 

 


