
 

Inleidend orgelspel 
 

Welkom en mededelingen  
 

Zingen: Psalm 84 vers 1    
 

Hoe l ief l i jk ,  hoe  vol  hei lgenot,  
O HEER'  der  legerscharen God, 
Zi jn mij  Uw  huis  en  tempelzangen. 
Hoe branden  mijn genegenheen, 
Om 's  HEEREN  voorhof in  te  t reen!  
Mi jn ziel  bezwijkt  van sterk  ver langen; 
Mi jn hart  roept  u i t  tot God,  Die  leef t ,  
En aan  mijn  ziel  het  leven geeft .  

 

Stil gebed 
 

Votum en groet 
 

Geloofsbelijdenis 
 

Zingen: Psalm 116 vers 10 en 11 
 

Ik zal  Uw  Naam met dankerkentenis,  
Verhef fen,  U al mijn  geloften  brengen; 
'k  Zal l iefd'  en  lof  voor U  ten  offer  mengen, 
In ' t  hei l igdom, waar ' t  volk  vergaderd  is.  
 

 

Ik zal  met  vreugd In ' t  huis  des  HEEREN  gaan, 
Om daar  met  lof  Uw groten  Naam  te  danken.  
Je ruza lem, gi j  hoort  die  bli jde  k lanken. 
Elk hef f '  met  mij  den lof  des  HEEREN  aan!  

 

Gebed  

 

Schriftlezing: 2 Korinthe 5 vers 11 t/m 21 
 

11 Nu wij dus deze vrees voor de Heere kennen, bewegen wij de mensen tot het geloof; en 
voor God zijn wij openbaar geworden, maar ik hoop ook voor uw gewetens openbaar te zijn. 
12 Want wij bevelen onszelf niet opnieuw bij u aan, maar wij geven u een aanleiding tot roem 
over ons, opdat u iets te zeggen zou hebben tegen hen die in het uiterlijke roemen en niet in 
wat er in het hart leeft. 
13 Want wanneer wij buiten onszelf zijn, dan is dat voor God; en wanneer wij bij ons verstand 
zijn, dan is dat voor u. 
14 Want de liefde van Christus dringt ons, die tot dit oordeel gekomen zijn: als Eén voor allen 
gestorven is, dan zijn zij allen gestorven. 
15 En Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, 
maar voor Hem Die voor hen gestorven en opgewekt is. 
16 Zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees; en al hebben wij Christus naar het vlees 
gekend, dan kennen wij Hem nu zo niet meer. 
17 Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, 
zie, alles is nieuw geworden. 
18 En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de 
bediening van de verzoening gegeven heeft. 
19 God was het namelijk Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende, en aan hen hun 
overtredingen niet toerekende; en Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. 
20 Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God Zelf door ons smeekt. Namens Christus 
smeken wij: laat u met God verzoenen. 
21 Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij 
zouden worden gerechtigheid van God in Hem. 

 

Inzameling gaven 
 

Zingen: Psalm 33 vers 6 en 10 
 

Maar d' al toos  wi jze  raad  des  HEEREN, 
Houdt eeuwig  stand,  heeft  al toos kracht.  
Niets kan  Zijn  hoog  besluit  ooit  keren,  
' t  Bl i j f t  van  geslachte  tot  geslacht!  
Zalig  moet  men  noemen, 
Die  hun  Maker  roemen 
Als hun  HEER' en  God. 
' t  Volk,  door  Hem  tevoren 
Gunst ig uitverkoren 
Tot  Zi jn  erv '  en lot.  

 

 

Woordverkondiging n.a.v. 2 Korinthe 5 vers 15: 
 

“En Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar 
voor Hem Die voor hen gestorven en opgewekt is.” 
 
 

 

Zingen: Psalm 72 vers 4 en 11 
 

' t  Rechtvaardig  volk zal  welig  groeien;  
Daar twist  en  wrok verdwi jnt,  
Zal al les  door den vrede  b loeien,  
Totdat  geen  maan meer schi jnt .  
Van zee  tot  zee  zal  Hi j  regeren, 
Zover  men  volkren  kent ;  
Men zal  Hem van  d' Eufraat  vereren, 
Tot  aan  des  aardri jks  end. 
 
 

Belijdenis van het geloof 
   

Namen van hen die belijdenis van het geloof afleggen: 
 

Wilco Broer 
Huib Klijn 
Marinke Meerkerk 
Tim Treuren en Jenty Vink 
Arjan van Veen 
Klaas en Corianne Verrips 
Debóra Verspui 
Caroline Vlot  
Niels en Petra Aantjes (Petra zal tevens de Heilige Doop ontvangen) 

 
 

Ten eerste: Belijdt u te geloven in God de Vader, de Almachtige Schepper van de hemel en 

van de aarde, en 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 ten eeuwigen 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 gemeenschap van de Protestantse Kerk in Nederland en onder haar 
opzicht, getrouw zijn onder de bediening van het Woord en van de sacramenten, volharden in 
het gebed en in het lezen van de Heilige Schrift en met de u geschonken gaven meewerken 
aan de opbouw van de gemeente van Christus? 
 

Zijn macht ig  arm  beschermt  de  vromen, 
En redt  hun  zielen  van den dood;  
Hi j  zal  hen  nimmer  om doen  komen 
In duren  t i jd  en  hongersnood.  
In  de  grootste  smarten,  
Bli jven  onze  harten 
In den  HEER' gerust ;  
'k  Zal  Hem nooit  vergeten, 
Hem mijn Helper  heten, 
Al mijn  hoop  en lust.  

Z i jn Naam moet  eeuwig eer  ontvangen; 
Men loov'  Hem vroeg en spa;  
De wereld  hoor ' ,  en volg'  mijn  zangen, 
Met amen,  amen na. 



Opneming 
 

 

Toezingen nieuwe lidmaten: psalm 121 vers 4 (staande) 
 

De HEER' zal  u steeds  gadeslaan, 
Opdat  Hi j  in gevaar,  
Uw  ziel  voor  ramp  bewaar' .  
De HEER',  ' t  zi j  g' in  of  ui t  moogt  gaan, 
En waar  g' U  heen  moogt  spoeden,  
Zal  eeuwig  u behoeden. 

 

 

Getuigenis lidmaten 
 
Zingen: Heer, wijs mij uw weg (Weerklank 441)    
 

 

Allen: 
1.Heer,  wi js mi j  uw weg 
en leid mij  a ls een kind 
dat heel de levensweg 
slechts in U richt ing vindt .  
A ls mij  de moed ontbreekt  
om door te gaan;  
t roost mij  dan l iefdevol 
en moedig mij  weer aan.  
 
Mannen: 
3.Heer,  leer mij  uw wil  
aanvaarden als een kind 
dat bl indel ings en st i l  
U vert rouwt,  vrede vindt.  
A ls mij  de wi l  ontbreekt  
uw weg te gaan;  
spreek door uw woord en Geest  
mijn hart en leven aan.  
 

Bemoediging 
 
Dankgebed 
 
Zingen: psalm 150 vers 1 en 3  (staande) 

 

 

Loof t  God, loof t  zi jn  Naam alom; 
Loof t  Hem in  Zi jn  hei l igdom; 
Loof t  des HEEREN  grote  macht,  
In den hemel  Zijner  kracht;  
Loof t  Hem, om Zijn  mogendheden, 
Loof t  Hem, naar  zo  menig  b l i jk  
Van Zi jn heerl i jk  konink r i jk ,  
Voor Zi jn t roon  en  hier  beneden. 

 
Heenzending en zegen  
 
 

Uitleidend Orgelspel 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Belijdenisdienst 
 
 
 

Liturgie voor de openbare belijdenis van het geloof 
 
 
 
 

 
 

Zondag 1 april 2018 
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Oude Kerk 

Hardinxveld-Giessendam 
Voorganger : Ds. P. van de Voorde 
Organist : Ieta Verhoeff 
 

Na de dienst is er gelegenheid om de nieuwe lidmaten Gods zegen toe te wensen in de jeugdzaal. 
 

Vrouwen: 
2.Heer,  leer mij  uw weg,  
die zuiver is en  goed. 
Uw woord is  onderweg 
als een lamp voor mijn voet.  
A ls het  zicht mij  ontbreekt,  
het donker is ;  
le id mij  dan op uw weg,  
de weg die eeuwig is .  

 
Allen:  
4.Heer,  toon mij  uw plan;  
maak door uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan 
en waarheen U mij zendt.  
A ls ik de weg niet weet,  
de hoop opgeef;  
toon mij  dat Chr istus heel   )  
mijn weg gelopen heeft .   )2x 

 

Loof t  God naar  Zi jn  hoog  bevel,  
Met het k l inkend  c imbelspel,  
Loof t  Hem, op  het  schel  me taal 
Van de vrol i jke  cimbaal;  
Loof t  den HEER',  elk  moet  Hem  eren; 
Al wat geest  en  adem  heeft ,  
Loof t  den HEER',  die  eeuwig  leeft ,  
Loof t  verheugd  den  HEER'  der  heren. 

 


