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Orgelspel 
 
Afkondigingen 
 

Zingen Psalm 42 : 1 en 3 
 
1. 't Hijgend hert, der jacht ontkomen, 
Schreeuwt niet sterker naar 't genot 
Van de frisse waterstromen, 
Dan mijn ziel verlangt naar God. 
Ja, mijn ziel dorst naar den HEER; 
God des levens, ach, wanneer 
Zal ik naad'ren voor Uw ogen, 
In Uw huis Uw naam verhogen? 
 
3. O mijn ziel, wat buigt g' u neder? 
Waartoe zijt g' in mij ontrust? 
Voed het oud vertrouwen weder; 
Zoek in 's Hoogsten lof uw lust; 
Want Gods goedheid zal uw druk 
Eens verwiss'len in geluk. 
Hoop op God, sla 't oog naar boven; 
Want ik zal Zijn naam nog loven. 
 
Stil gebed 

 
Votum en groet 
 

Aanvangstekst Hebreeën 10 : 23 
 
“Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij 
Die het beloofd heeft, is getrouw.” 
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Zingen Psalm 42 : 7 en 5 
 
7. O mijn ziel, wat buigt g' u neder? 
Waartoe zijt g' in mij ontrust? 
Voed het oud vertrouwen weder; 
Zoek in 's Hoogsten lof uw lust; 
Menigwerf heeft Hij uw druk 
Doen verand'ren in geluk; 
Hoop op Hem, sla 't oog naar boven; 
Ik zal God, mijn God, nog loven. 
 
5. Maar de HEER zal uitkomst geven, 
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt; 
'k Zal in dit vertrouwen leven, 
En dat melden in mijn lied; 
'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht 
Zingen, daar ik Hem verwacht; 
En mijn hart, wat mij moog' treffen, 
Tot den God mijns levens heffen. 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der 
aarde. 
En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere; 
Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; 
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en 
begraven, nedergedaald ter helle; 
ten derden dag wederom opgestaan van de doden; 
opgevaren ten hemel; zittende ter rechterhand van God, de almachtige 
Vader; 
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. 
Ik geloof in de Heilige Geest. 
Ik geloof een heilige, algemene christelijke Kerk, de gemeenschap der 
heiligen; 
vergeving der zonden; 
wederopstanding des vleses; 
en een eeuwig leven. Amen. 
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Zingen Psalm 86 : 6 
 
6. Leer mij naar Uw wil te hand'len, 
'k Zal dan in Uw waarheid wand'len; 
Neig mijn hart, en voeg het saâm 
Tot de vrees van Uwen naam. 
HEER, mijn God, ik zal U loven, 
Heffen 't ganse hart naar boven; 
'k Zal Uw naam en majesteit 
Eren tot in eeuwigheid. 
 
Gebed om de opening van het Woord 
 

Schriftlezingen: 
 

Deuteronomium 30 : 11 – 15, 19 slot 

11. Want dit gebod, dat ik u heden gebied, is niet te moeilijk voor u 
en het is niet ver weg. 
12. Het is niet in de hemel, zodat u zou kunnen zeggen: Wie zal voor 
ons naar de hemel opstijgen om het voor ons te halen en ons te laten 
horen, zodat wij het kunnen doen? 
13. Het is ook niet aan de overzijde van de zee, zodat u zou kunnen 
zeggen: Wie zal voor ons oversteken naar de overzijde van de zee 
om het voor ons te halen en het ons te laten horen, zodat wij het 
kunnen doen? 
14. Want dit woord is heel dicht bij u, in uw mond en in uw hart, om 
het te doen. 
15. Zie, ik heb u heden het leven en het goede voorgehouden, maar 
ook de dood en het kwade. 
19 slot. Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht. 
 
Romeinen 10 : 1 - 11 
1 Broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God 
voor Israël is gericht op hun zaligheid. 
2. Want ik getuig van hen dat zij ijver voor God hebben, maar niet 
met het juiste inzicht. 
3. Omdat zij immers de gerechtigheid van God niet kennen en een 
eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen, hebben zij zich 
niet aan de gerechtigheid van God onderworpen. 
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4. Want het einddoel van de wet is Christus, tot gerechtigheid voor 
ieder die gelooft. 
5. Want Mozes schrijft over de gerechtigheid die uit de wet is: De 
mens die deze dingen gedaan heeft, zal daardoor leven. 
6. De gerechtigheid echter die uit het geloof is, spreekt aldus: Zeg 
niet in uw hart: Wie zal naar de hemel opklimmen? Dat is Christus 
naar beneden brengen. 
7. Of: Wie zal in de afgrond neerdalen? Dat is Christus uit de doden 
naar boven brengen. 
8. Maar wat zegt zij? Dicht bij u is het Woord, in uw mond en in uw 
hart. Dit is het Woord van het geloof, dat wij prediken: 
9. Als u met uw mond belijdt: Jezus is Heere, en met uw hart gelooft 
dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. 
10. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond 
belijdt men tot zaligheid. 
11. Want de Schrift zegt: Ieder die in Hem gelooft, zal niet 
beschaamd worden. 
 
Tekstlezing Romeinen 10 : 9 - 10 
 
“Als u met uw mond belijdt: Jezus is Heere, en met uw hart gelooft dat 
God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met 
het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot 
zaligheid.” 
 
Afkondiging inzameling der gaven 
 
Zingen Psalm 84 : 2 en 6   
 
2. Zelfs vindt de mus een huis, o HEER, 
De zwaluw legt haar jongskens neer 
In 't kunstig nest bij Uw altaren, 
Bij U, mijn Koning en mijn God, 
Verwacht mijn ziel een heilrijk lot; 
Geduchte HEER der legerscharen, 
Welzalig hij, die bij U woont, 
Gestaâg U prijst en eerbied toont. 
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6. Want God, de HEER, zo goed, zo mild, 
Is t' allen tijd een zon en schild; 
Hij zal genaad' en ere geven; 
Hij zal hun 't goede niet in nood 
Onthouden, zelfs niet in de dood, 
Die in oprechtheid voor Hem leven. 
Welzalig, HEER, die op U bouwt, 
En zich geheel aan U vertrouwt. 
 
Prediking 
 
Zingen Psalm 56 : 5 en 6 
 
5. Ik roem in God; ik prijs 't onfeilbaar woord; 
Ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord; 
'k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord; 
Wat sterv'ling zou mij schenden? 
Ik heb beloofd, wanneer G' in mijn ellenden 
Mij bijstand boodt, en 't onheil af zoudt wenden, 
Tot U, o God, mijn lofzang op te zenden, 
Door ijver aangespoord. 
 
6. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor den dood; 
Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot'; 
Gij zijt voor mij een schild in allen nood; 
Gij hebt mijn smart verdreven; 
Uw dierb're gunst is m' altoos bijgebleven; 
'k Zal, voor Gods oog, naar Zijn bevelen leven; 
Zo word' door mij Zijn naam altoos verheven; 
Zo word' Zijn lof vergroot. 
 
Lezing van het formulier voor de openbare belijdenis van het 
geloof 
 
Gemeente des Heeren, enkele broeders en zusters verlangen nu in 
ons midden persoonlijk en openlijk belijdenis van het geloof af te 
leggen, opdat zij mogen delen in de volle gemeenschap van de kerk, 
daardoor tot het heilig avondmaal worden toegelaten en 
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medeverantwoordelijkheid dragen voor de opbouw van de 
gemeente van Christus. 
Wij geloven en belijden dat God in Christus Zijn kinderen vergadert 
uit alle volken en natiën en talen en hen verenigt tot één lichaam, 
waarvan Jezus Christus het hoofd is en wij de leden zijn. 
In de heilige doop wordt ons betuigd en verzegeld dat wij in Gods 
genadeverbond zijn opgenomen. Daarom behoren wij als leden van 
Christus’ gemeente gedoopt te zijn. Daarmee dragen wij Zijn merk- 
en veldteken. In het heilig avondmaal, waar Christus ons brood en 
wijn geeft als tekenen en zegelen van Zijn gekruisigd lichaam en Zijn 
vergoten bloed, verbindt Hij ons telkens opnieuw tot de waarachtige 
gemeenschap met Zichzelf en met elkaar. 
Aldus verenigd met Christus, zijn wij geroepen met woord en daad 
Hem te belijden als Heere en Heiland, en Gods Koninkrijk te 
verkondigen en te verwachten. 
 
Orgelspel 

 
De kerkenraad heeft, na gevraagd te hebben naar uw geloof en 
kennis van de waarheid, met vertrouwen en blijdschap in uw 
voornemen om belijdenis te doen toegestemd. Daarom verzoek ik u, 
broeders en zusters, die nu belijdenis van het geloof wilt afleggen, in 
dankbare gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschap 
met de belijdenis van de vaderen te antwoorden op de volgende 
vragen. 
Ten eerste, belijdt u te geloven in God, de Vader, de Almachtige, 
Schepper van hemel en van aarde, in Jezus Christus, Zijn 
eniggeboren Zoon, onze Heere, en in de Heilige Geest? 
Ten tweede, aanvaardt u de roeping om, als lidmaat van de 
gemeente, die God Zich in Christus tot het eeuwige leven verkoren 
heeft, door Zijn genade tegen de zonde en de duivel te strijden, uw 
Heiland te volgen in leven en sterven, Hem te belijden voor de 
mensen en met blijdschap te arbeiden in Zijn Koninkrijk? 
Ten derde, wilt u –in de gemeenschap van de Protestantse Kerk in 
Nederland en onder haar opzicht– trouw zijn onder de bediening 
van het Woord en van de sacramenten, volharden in het gebed en in 
het lezen van de Heilige Schrift en naar de u geschonken gaven 
meewerken aan de opbouw van de gemeente van Christus? 
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Beantwoording van de vragen door: 
▪ Gerrit Hendrik van den Adel 
▪ Johanna Cornelia van den Adel-Faasse 
▪ Carolina Joanna van Berchum-van Lankeren 
▪ Teuntje Hendrika van den Heuvel-Snoei 
▪ Willem Posthouwer 
▪ Suzanna Adriana Posthouwer-Karreman 
▪ Maria Margaretha Augustina Pruissen-van Noordenne 
▪ Adriana Vogel-Hoogendoorn 
▪ Eline Willemsen 

 
Opneming onder de belijdende leden en toelating tot het 
avondmaal 
 
Zingen door de lidmaten Psalm 17 : 3 
 
3. Ik zet mijn treden in Uw spoor, 
Opdat mijn voet niet uit zou glijden; 
Wil mij voor struikelen bevrijden, 
En ga mij met Uw heillicht voor. 
Ik roep U aan, 'k blijf op U wachten, 
Omdat G', o God, mij altoos redt, 
Ai, luister dan naar mijn gebed, 
En neig Uw oren tot mijn klachten. 
 
Toezingen door de gemeente Psalm 17: 4 (staande; gewijzigd) 
 
4. Maak Uwe weldaan wonderbaar, 
Gij, Die Uw kind’ren wilt behoeden 
voor ’s vijands macht en vreeslijk woeden 
en hen beschermt in ’t grootst gevaar. 
Wil hun Uw bijstand niet onttrekken, 
Uw zorg bewaak’ hen van omhoog. 
Bewaar z’ als d' appel van het oog, 
wil hen met Uwe vleug’len dekken. 
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Appèlwoord 
 
Geliefde broeders en zusters in de Heere, nu u door uw belijdenis in 
alle voorrechten van het lidmaatschap van de kerk van Christus 
delen mag, bedenk te allen tijde dat u medeburgers bent van de 
heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de 
apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is; 
op Hem wordt ook u mede gebouwd tot een woning van God in de 
Geest. 
Gemeente van Jezus Christus, nu u de belijdenis van deze broeders 
en zusters hebt gehoord en hun toelating tot het Heilig Avondmaal 
hebt vernomen, bevelen wij hen aan in uw liefde en zorg, als leden 
die met ons één zijn in de Heere. Denk aan de woorden van onze 
Heere Christus: “Een nieuw gebod geef Ik u: dat u elkaar liefhebt. 
Zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor 
zullen allen zien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde hebt onder 
elkaar." 
 
Gebed 
 
Zingen Psalm 68 : 10 
 
10. Geloofd zij God met diepst ontzag! 
Hij overlaadt ons, dag aan dag, 
Met Zijne gunstbewijzen. 
Die God is onze zaligheid; 
Wie zou die hoogste Majesteit 
Dan niet met eerbied prijzen? 
Die God is ons een God van heil; 
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, 
Ons 't eeuwig, zalig leven; 
Hij kan, èn wil, èn zal in nood, 
Zelfs bij het naad'ren van den dood, 
Volkomen uitkomst geven. 
 
Zegen 
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Zingen “Zegen hen, Algoede” (terwijl de lidmaten de kerk verlaten) 
 
Zegen hen, Algoede, 
neem hen in Uw hoede 
en verhef Uw aangezicht 
over hen en geef hun licht. 
 
Stort, op onze bede, 
in hun hart Uw vrede, 
en vervul hen met de kracht 
van Uw Geest bij dag en nacht. 
 
Amen, amen, amen! 
Dat zij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, Uw Naam ter eer! 
 
Orgelspel 
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Hun harten voelden zij als boeken 
In Gods geduchte hand gelegd, 
En wisten, dat Hij al hun slecht 

Gedrag gerecht zou onderzoeken. 
 

Zij lazen bang en hunk’rend mee, 
En zagen wat Zijn vingers wezen. 

Was er niets goeds? Hun schaamte en vrezen 
Groeiden tot een verschroeiend wee. 

 
God had de boeken dicht gedaan, 
En zou het grote vonnis spreken. 

Toen dorst hun stem de stilte breken: 
O Heere Jezus, neem ons aan! 

 
En’t bonzend hart, dat ze in zich vonden, 

Was vlekkeloos en zonder zonden. 
                                                                                                                                  

Willem de Mérode 


