
Liturgie voor zondag 12 december 2021 in de Martinikerk te Bolsward.  
 
Bijzonderheden:  Het is de derde adventszondag 
                                Froukje Bosma-van der Schaaf en Coby Hofstra-Draaijer  
 worden als ouderling in onze gemeente bevestigd 
M.m.v.:  De zanggroep 
 
VOORBEREIDING 
 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
De drie adventskaarsen worden aangestoken 
 
Stilte 
Zingen: Psalm 85 

Zanggroep:  1 en 4 
Organist:  2 
Gemeente:  3 

 
Bemoediging en groet 
Drempelgebed 
 
Zingen: Loflied 438 

Gemeente:  1 
Organist:  3 
Zanggroep:  4 

 
Zingen: Projectlied 
 
BEVESTIGING VAN AMBTSDRAGERS 
 
Presentatie van de nieuwe ambtsdragers 
 
Voorganger: Gemeente, tot tweemaal toe heeft de kerkenraad u de namen bekend gemaakt van 
degenen die bevestigd zullen worden in het ambt van ouderling.  Het zijn onze zusters Froukje 
Bosma-van der Schaaf en Coby Hofstra-Draaijer.    
 
Wiebren Minnema, mag ik u als voorzitter van de kerkenraad vragen of er geen wettige bezwaren 
zijn ingebracht? 
 
Voorganger: Dan stel ik vast dat er geen bezwaren zijn.  
Zij zijn dus waardig om in het ambt bevestigd te worden waartoe de kerk van Christus hen geroepen 
heeft. Loven wij de Heer:  
Gemeente: Wij danken God.  
 
  



Froukje Bosma-van der Schaaf en Coby Hofstra-Draaijer komen vanuit de gemeente naar voren. 
 
Voorganger: Gemeente, laten wij dan horen en overwegen wat de kerk aan ouderlingen heeft 
toevertrouwd.  
 
De apostel Paulus schrijft: 

“Er is verscheidenheid in genadegaven, 
maar het is dezelfde Geest; 
er is verscheidenheid in bedieningen, 
maar het is dezelfde Heer; 
en er is verscheidenheid in werkingen, 
maar het is dezelfde God, 
die alles in allen werkt.” 

 
En de apostel Petrus zegt:  

“Dient elkander, 
een ieder naar de genadegaven 
die hij of zij ontvangen heeft, als goede rentmeesters 
over de velerlei genade Gods.”  

 
Zo worden in de gemeente van Jezus Christus 
mensen geroepen tot het ambt 
van ouderling 
om samen met de diakenen en de predikanten 
deze dienstbaarheid te bevorderen 
en dit rentmeesterschap vorm te geven 
tot heil van allen 
en tot eer van de ene en gezegende Naam.  
 
En jullie, zusters Froukje Bosma-van der Schaaf en Coby Hofstra-Draaijer, die nu klaarstaan om jullie 
ambtswerk te aanvaarden:  
Herinner jullie altijd met dankbaarheid 
dat het Christus’ eigen kudde is, 
die jullie wordt toevertrouwd.  
Hij heeft haar verworven door zijn bloed; 
het is zijn kerk.      
 
Aanvaard dan jullie dienst met blijdschap, 
voed jullie zelf met het Woord van God, 
volhard in het gebed 
en vertrouw op de kracht van de Heilige Geest.  
 
Gelofte en bevestiging van de beide ambtsdragers 
 
Geliefde zusters, 
Jullie die nu voor het eerst geroepen worden 
tot het ambt van ouderling in deze gemeente: 
Geloven jullie dat jullie in je verkiezing door deze gemeente 
door God zelf tot deze dienst bent geroepen? 
 
  



Aanvaarden jullie de heilige Schrift  
als enige regel van het geloof 
en willen jullie je verzetten tegen al wat daarmee strijdig is? 
 
Beloven jullie je ambt waardig en trouw te bedienen 
met liefde voor de gemeente 
en voor alle mensen die de Heer op jullie weg brengt, 
beloven jullie geheim te houden 
wat vertrouwelijk in jullie kennis komt 
en beloven jullie jullie taak te vervullen 
overeenkomstig de orde van onze kerk?  
 
Wat is daarop uw antwoord, zuster Froukje Bosma-van der Schaaf? 
En wat is daarop uw antwoord, zuster Coby Hofstra-Draaijer? 
 
Laten wij daarom bidden tot God in de gemeenschap met heel de kerk, dat de Geest van God hen 
daarbij bijstaat: En daarom bidden wij:  
 

U, danken wij God,  
Omdat U Coby Hofstra en Froukje Bosma geroepen hebt 
tot het ambt van ouderling en dat wij hen mogen bevestigen in deze dienst.  
Daarom vragen wij U:  
Zend uw heilige Geest op hen en maak hen ouderling in deze gemeente 
Om in liefde om te zien naar de mensen 
En om uw gemeente te bouwen.  
Amen.  

 
Froukje Bosma-van der Schaaf: God zegene je met warmte, liefde en licht om je ambtswerk te 
kunnen doen, opdat je velen tot zegen mag zijn. Amen.  
Coby Hofstra-Draaijer: God zal zegenend voor en bij je zijn, met een licht, warmte en liefde, opdat je 
velen in je ambtswerk tot zegen mag zijn. Amen.  
 
Aanvaarding en verwelkoming     
De gemeente gaat staan:  
Vg. Gemeente, 
Dit zijn jullie nieuwe ouderlingen, 
Wilt u hen in uw midden ontvangen en hen hooghouden in hun ambt?  
Gemeente: Ja, van harte.  
 
Wij wensen elkaar de vrede toe:  
 
En daarna zingen we: Lied 362 

Zanggroep:  1 
Gemeente:  2 

 
  



HET WOORD 
 
Gebed van de zondag 
Filmpje Kindernevendienst 
 
Lezen: Sefanja 3: 14 – 20  
 
Sjonge: Liet 550 

Sjonggroep:  1 
Gemeente:  2 

 
Lezen: Lucas 3: 7 – 18 
Akklamaasje troch de sjonggroep: Liet 339a 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Orgelspel 
Het orgelspel gaat over in: Lied 437 

Organist:  1 
Zanggroep:  2 
Gemeente:  3 

 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Moment van aandacht voor de collecte 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
 
Zingen: Slotlied 444 

Zanggroep:  1 
Organist:  2 
Gemeente:  5 

 
Zegen. 
Gemeente: Amen (3x) 


