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Orgelspel 
 
Afkondigingen 
 
Zingen Psalm 100 : 1, 2, 3 en 4 
(staande, terwijl de kerkenraad met de belijdeniscatechisanten de 
kerk binnentreden) 
 
1. Juich aarde, juich alom den HEER', 
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer; 
Komt, nadert voor Zijn aangezicht; 
Zingt Hem een vrolijk lofgedicht. 
 
2. De HEER' is God; erkent, dat Hij 
Ons heeft gemaakt (en geenszins wij), 
Tot schapen, die Hij voedt en weidt; 
Een volk, tot Zijnen dienst bereid. 
 
3. Gaat tot Zijn poorten in met lof, 
Met lofzang in Zijn heilig hof; 
Looft Hem aldaar met hart en stem; 
Prijst Zijnen Naam, verheerlijkt Hem. 
 
4. Want goedertieren is de HEER'; 
Zijn goedheid eindigt nimmermeer; 
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht 
Tot in het laatste nageslacht. 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Psalm 84 : 1 en 2 
 
1. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, 
O HEER' der legerscharen God, 
Zijn mij Uw huis en tempelzangen. 
Hoe branden mijn genegenheen, 
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Om 's HEEREN voorhof in te treen! 
Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen; 
Mijn hart roept uit tot God, Die leeft, 
En aan mijn ziel het leven geeft. 
 
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, 
Gestaag U prijst en eerbied toont. 
 
Wet des Heeren 
 
1. Toen sprak God al deze woorden: 
2. Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte, uit het 
slavenhuis, geleid heeft. 
3. U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. 
4. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat 
boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de 
aarde is. 
5. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen, want Ik, de 
HEERE, uw God, ben een na-ijverig God, Die de misdaad van de 
vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht 
van hen die Mij haten, 
6. maar Die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die Mij 
liefhebben en Mijn geboden in acht nemen. 
7. U zult de Naam van de HEERE, uw God, niet ijdel gebruiken, want de 
HEERE zal niet voor onschuldig houden wie Zijn Naam ijdel gebruikt. 
8. Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt. 
9. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, 
10. maar de zevende dag is de sabbat van de HEERE, uw God. Dan zult 
u geen enkel werk doen, u, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw 
dienaar, noch uw dienares, noch uw vee, noch uw vreemdeling die 
binnen uw poorten is. 
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11. Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, 
de zee, en al wat erin is, en Hij rustte op de zevende dag. Daarom 
zegende de HEERE de sabbatdag, en heiligde die. 
12. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in 
het land dat de HEERE, uw God, u geeft. 
13. U zult niet doodslaan. 
14. U zult niet echtbreken. 
15. U zult niet stelen. 
16. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. 
17. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de 
vrouw van uw naaste, noch zijn dienaar, noch zijn dienares, noch zijn 
rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is. 
 
Zingen Psalm 103 : 9 
 
9. Maar 's HEEREN gunst zal over die Hem vrezen, 
In eeuwigheid altoos dezelfde wezen; 
Zijn trouw rust zelfs op 't late nageslacht, 
Dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden, 
Noch van Zijn wet afkerig d' oren wenden, 
Maar die, naar eis van Gods verbond, betracht. 
 
Gebed om de opening van het Woord 
 

Schriftlezing Johannes 15 : 1-17 
 
De ware Wijnstok en de ranken 
1. Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Wijngaardenier. 
2. Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke 
rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt. 
3. U bent al rein vanwege het woord dat Ik tot u gesproken heb. 
4. Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit 
zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij 
blijft. 
5. Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die 
draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen. 
6. Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de 
rank, en verdort, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur, en zij 
worden verbrand. 
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7. Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar 
wilt en het zal u ten deel vallen. 
8. Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en 
Mijn discipelen bent. 
 
Het gebod van de liefde 
9. Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; blijf in 
Mijn liefde. 
10. Als u Mijn geboden in acht neemt, zult u in Mijn liefde blijven, 
zoals Ik de geboden van Mijn Vader in acht genomen heb en in Zijn 
liefde blijf. 
11. Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u 
zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. 
12. Dit is Mijn gebod: dat u elkaar liefhebt, zoals Ik u liefgehad heb. 
13. Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand 
zijn leven geeft voor zijn vrienden. 
14. U bent Mijn vrienden, als u doet wat Ik u gebied. 
15. Ik noem u niet meer dienaren, want een dienaar weet niet wat 
zijn heer doet, maar Ik heb u vrienden genoemd, omdat Ik u alles 
wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, bekendgemaakt heb. 
16. Niet u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb 
u ertoe bestemd dat u zou heengaan en vrucht dragen, en dat uw 
vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in 
Mijn Naam, Hij u dat geeft. 
17. Dit gebied Ik u: dat u elkaar liefhebt. 

 
Tekstlezing Johannes 15 : 16 
 
“Niet u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u 
ertoe bestemd dat u zou heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht 
zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in Mijn Naam, 
Hij u dat geeft.” 
 
Zingen Psalm 25 : 6 en 7   
 
6. Wie heeft lust den HEER te vrezen, 
't Allerhoogst en eeuwig goed? 
God zal Zelf zijn Leidsman wezen; 
Leren, hoe hij wand'len moet. 
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't Goed, dat nimmermeer vergaat, 
Zal hij ongestoord verwerven, 
En zijn Godgeheiligd zaad 
Zal 't gezegend aard'rijk erven. 
 
7. Gods verborgen omgang vinden 
Zielen, waar Zijn vrees in woont; 
't Heilgeheim wordt aan Zijn vrinden, 
Naar Zijn vreêverbond, getoond. 
d' Ogen houdt mijn stil gemoed 
Opwaarts, om op God te letten; 
Hij, die trouw is, zal mijn voet 
Voeren uit der bozen netten. 
 
Prediking 
 
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. 
 
Lezing van het formulier voor de openbare belijdenis van het 
geloof 
 
Gemeente des Heeren, enkele broeders en zuster 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 
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. 
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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 “’k Sla d’ ogen naar ’t gebergte heen” (Psalm 121 : 1) 
 
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: 
1. Adriaan van Weelden   
2. Johanna Adriana van Weelden – Faasse 
3. Christiaan Dirk van Weelden 
4. Neeltje Pietje van Weelden – Kampert 
5. Adriaan van der Wiel 
6. Johanna van der Wiel – Demmers 
 
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 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' ze van omhoog; 
Bewaar z' als d' appel van het oog; 
Wil hen met Uwe vleuglen dekken. 
 
Persoonlijk woord 
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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." 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en 
de 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, neergedaald in de hel; op de derde dag wederom opgestaan 
van de doden; opgevaren naar de hemel; Hij zit aan de 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 één heilige, algemene 
christelijke Kerk, de gemeenschap van de heiligen; vergeving van de 
zonden; wederopstanding van het lichaam; en een eeuwig leven. 
 
Gebed 
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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 terwijl de kerkenraad met de nieuwe belijdende leden 
de kerk verlaten: God zij met u elke dag en nacht 
 

1. God zij met u elke dag en nacht. 
Hij, de Schepper van uw leven, 
wil u ook Zijn zegen geven. 
God zij met u elke dag en nacht. 
 
2. God zij met u elke dag en nacht. 
Hij, de Herder van Zijn schapen, 
houdt de wacht. Hij zal niet slapen. 
God zij met u elke dag en nacht. 
  
3. God zij met u elke dag en nacht. 
Hij, de Toevlucht in gevaren, 
wil u overal bewaren. 
God zij met u elke dag en nacht. 
 
4. God zij met u elke dag en nacht. 
Hij, de Hoorder der gebeden, 
doet u delen in Zijn vrede. 
God zij met u elke dag en nacht. 
 

Orgelspel  
 
 
 
 
 
 
 
 

U krijgt de gelegenheid om bij het verlaten van de kerk, in de hal,  
de nieuwe lidmaten Gods zegen toe te wensen. 


