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Orgelspel 

 

Afkondigingen 
 

Zingen: Psalm 116 : 1 en 7 

 
God heb ik lief, want die getrouwe HEER’ 

hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen. 

Hij neigt Zijn oor, ’k roep tot Hem, al mijn dagen. 
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer. 

 

Wat zal ik, met Gods gunsten overlaan, 
dien trouwen HEER’ voor Zijn gena vergelden? 

’k Zal bij den kelk des heils Zijn Naam vermelden 

en roepen Hem met blijd’ erkentnis aan. 
 

Stil gebed 

 
Votum en groet 

 

Aanvangstekst: Johannes 1 : 12 
 

“Allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven 

kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven.” 
 

Zingen: Psalm 116 : 10 en 11 

 
Ik zal Uw Naam met dankerkentenis 

verheffen, U al mijn geloften brengen. 

’k Zal liefd' en lof voor U ten offer mengen 

in ’t heiligdom, waar ’t volk vergaderd is. 

 

Ik zal met vreugd in ’t huis des HEEREN gaan, 
om daar met lof Uw groten Naam te danken. 

Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken: 

elk heff’ met mij den lof des HEEREN aan! 
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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. 
 
Zingen: Psalm 75 : 1 
 
U alleen, U loven wij, 
ja, wij loven U, o HEER’, 
want Uw Naam, zo rijk van eer, 
is tot onze vreugd nabij. 
Dies vertelt men in ons land 
al de wond’ren Uwer hand. 
 
Gebed om de opening van het Woord 
 
Schriftlezingen: OT:  Psalm 73 : 1 - 2 en 23 – 28 
    NT:  Colossenzen 2 : 1 - 7 en 3 : 12 - 17 

 
Psalm 73 : 1 - 2 en 23 – 28 
1. Ja, God is goed voor Israël, 
     voor hen die zuiver van hart zijn. 
2. Maar wat mij betreft, mijn voeten waren bijna uitgegleden, 
     mijn schreden waren haast uitgeschoten. 
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23. Ik zal echter voortdurend bij U zijn, 
     U hebt mijn rechterhand gegrepen. 
24. U zult mij leiden door Uw raad, 
     daarna zult U mij in heerlijkheid opnemen. 
 
25. Wie heb ik behalve U in de hemel? 
     Naast U vind ik nergens vreugde in op de aarde. 
26. Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart, 
     dan is God de rots van mijn hart 
  en voor eeuwig mijn deel. 
 
27. Want zie, wie zich ver van U houden, zullen omkomen; 
     U verdelgt allen die als in hoererij U verlaten. 
28. Maar wat mij betreft, het is voor mij goed dicht bij God te zijn. 
     Ik neem mijn toevlucht tot de Heere HEERE, 
  om al Uw werken te vertellen.. 
 
Colossenzen 2 : 1 - 7 
1. Ik wil dat u weet hoe groot de strijd is die ik voer voor u en voor 
hen die in Laodicea zijn, alsook voor zovelen die mij nooit in leven-
den lijve hebben gezien, 
2. opdat hun harten bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de 
liefde, en zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het in-
zicht mogen komen, om het geheimenis te leren kennen van God, en 
van de Vader en van Christus, 
3. in Wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen 
zijn. 
4. En dit zeg ik, opdat niemand u misleidt met mooiklinkende 
redeneringen. 
5. Want al ben ik lichamelijk afwezig, toch ben ik in de geest bij u. Ik 
zie met blijdschap de goede orde onder u en de vastheid van uw 
geloof in Christus. 
6. Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in 
Hem, 
7. geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals 
u onderwezen bent; wees daarin overvloedig, met dankzegging. 
 
Colossenzen 3 : 12 - 17 
12. Kleedt u zich dan, als uitverkorenen van God, heiligen en gelief-
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den, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederig-
heid, zachtmoedigheid, geduld. 
13. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen 
iemand anders een klacht heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, 
zo moet ook u doen. 
14. En kleedt u zich boven alles met de liefde, die de band van de 
volmaaktheid is. 
15. En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in 
één lichaam geroepen bent; en wees dankbaar. 
16. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijs-
heid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen 
en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. 
17. En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de 
Naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem. 
 
Tekstlezing: Colossenzen 2 : 6 en 3 : 14 - 17 
 
“Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in 
Hem: kleed u in de liefde, laat de vrede van God heersen in uw harten, 
wees dankbaar, laat het woord van Christus in u wonen, onderwijs 
elkaar en wijs elkaar terecht, zing voor de Heere, doe alles in de Naam 
van de Heere Jezus.” 
 
Bekendmaking inzameling der gaven 
 
Zingen: Psalm 138 : 1 en 4 
 
’k Zal met mijn ganse hart Uw eer 
vermelden, HEER’, 
U dank bewijzen. 
’k Zal U in ’t midden van de goôn 
op hogen toon 
met psalmen prijzen. 
Ik zal mij buigen, op Uw eis, 
naar Uw paleis, 
het hof der ho-ven, 
en om Uw gunst en waarheid saâm, 
Uw groten Naam 
eerbiedig loven.  
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Als ik, omringd door tegenspoed, 
bezwijken moet, 
schenkt Gij mij leven. 
Is ’t dat mijns vijands gramschap brandt, 
Uw rechterhand 
zal redding geven. 
De HEER’ is zo getrouw als sterk, 
Hij zal Zijn werk 
voor mij volen-den. 
Verlaat niet wat Uw hand begon. 
O Levensbron, 
wil bijstand zenden. 
 
Prediking 
 
Zingen: Psalm 42 : 1 en 5 
 
’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? 
 
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. 
 
Lezing van het formulier voor de openbare belijdenis van het 
geloof 
Gemeente des Heeren, enkele zusters verlangen nu in ons midden 
persoonlijk en openlijk belijdenis van het geloof af te leggen, opdat 
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zij mogen delen in de volle gemeenschap van de kerk, daardoor tot 
het heilig avondmaal worden toegelaten en medeverantwoordelijk-
heid 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 ken-
nis van de waarheid, met vertrouwen en blijdschap in uw voornemen 
om belijdenis te doen toegestemd. Daarom verzoek ik u, geliefde 
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 mee-
werken aan de opbouw van de gemeente van Christus? 
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Beantwoording van de vragen door: 
 

▪ Geesje Debóra Bloemert 

▪ Mariska Duynhouwer 

▪ Christina Wilhelmina de Graaff 

▪ Maria Anne Rhodé Sterkenburg 

▪ Johanna Wilhelmina Verdoorn 

▪ Engeltje Visser 

▪ Wilma van de Werken 
 
Opneming onder de belijdende leden en toelating tot het 
avondmaal 
 
Zingen door de lidmaten: Psalm 17 : 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) 
 

Maak Uwe weldaan wonderbaar, 

Gij Die Uw kindren 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 vleuglen dekken. 
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Zingen door gemeente en lidmaten: Psalm 17 : 8 
 
Maar –blij vooruitzicht dat mij streelt– 
ik zal, ontwaakt, Uw lof ontvouwen, 
U in gerechtigheid aanschouwen, 
verzadigd met Uw Godd’lijk beeld. 
 
Doopvragen 
 
Bediening Heilige Doop 
 
Zingen: Psalm 134 : 3 (staande) 
 
Dat ’s HEEREN zegen op u daal’, 
Zijn gunst uit Sion u bestraal’. 
Hij schiep ’t heelal, Zijn Naam ter eer: 
looft, looft dan aller heren HEER’! 
 
Appèlwoord 
 
Geliefde zusters in de Heere, nu u door uw belijdenis in alle voor-
rechten 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 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." 
 
Dankgebed en voorbede 
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Zingen Psalm 68 : 10 (staande) 
 
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 en wil en zal in nood, 
zelfs bij het naad’ren van den dood, 
volkomen uitkomst geven. 
 
Zegen 
 
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 
 
Als gemeente hebt u de gelegenheid om in de hal van de kerk de nieuwe lidmaten 
met een (virtuele of fysieke) handdruk te groeten en hun Gods zegen toe te wen-
sen. -- Wilt u hun familie voor laten gaan?  
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De tijding aller tijden: 
de Heer is zeer nabij! 

Tot wie Zijn Naam belijden 
zegt Hij: Kom achter Mij! 
Wil jij achter Hem gaan? 
Verloochen dan je leven, 

neem op je kruis, – nog even, 
dan breekt het paasfeest aan! 

 
*** 

 
Want alwie wil bewaren 

zijn leven en zijn lot, 
op eigen kracht wil varen, 

zijn koers niet richt op God, 
die raakt zijn leven kwijt – 

slechts wie het wil verliezen 
door voor het kruis te kiezen, 

die vindt het voor altijd. 
 

*** 
 

Wat zou het mij toch baten 
als ik de wereld won, 

maar moest het leven laten 
wanneer Zijn rijk begon? 
Volg daarom Christus na, 
dan zul je Hem omringen, 

met alle eng’len zingen 
Zijn lof – halleluja! 
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