
   

De gemeente zingt hen staande toe Psalm 143 vers 10  

Leer hen, o God van zaligheden, 
Hun leven in Uw dienst besteden, 
Gij zijt hun God, vat Gij hun hand! 
Uw goede Geest bestuur’ hun schreden 
En leid’ hen in een effen land. 

 
Opneming onder de belijdende leden der kerk 

Uit kracht van uw doop en ingevolge de belijdenis door u 
uitgesproken, verklaren wij u tot belijdende leden van 
onze kerkgemeenschap en nodigen u tot de Tafel van de 
Here.  
De God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft 
tot Zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u volmaken, 
bevestigen, sterken en grondvesten. Hem zij de kracht in 
alle eeuwigheid. Amen. 
 
Getuigenissen 
 
De belijdenisgroep zingt Op Toonhoogte 336 vers 1  

Wat de toekomst brengen moge, 
Mij geleidt des Heeren hand; 
moedig sla ik dus de ogen 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; 
Vader, wat Gij doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig kalme moed! 

 
Samenzang met orgel Op Toonhoogte 336 vers 2 en 4 

Heer, ik wil Uw liefde loven, 
al begrijpt mijn ziel U niet. 
Zalig hij, die durft geloven, 
ook wanneer het oog niet ziet. 
Schijnen mij Uw wegen duister, 
zie, ik vraag U niet: waarom? 
Eenmaal zie ik al Uw luister, 
als ik in Uw hemel kom! 
 
Waar de weg mij brengen moge, 
aan des Vaders trouwe hand 
loop ik met gesloten ogen 
naar het onbekende land. 

 
Persoonlijk woord 
 

Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen UAM 154 vers 1 en 2  (staande) 

 ‘k Heb geloofd en daarom zing ik,  
daarom zing ik van gena,  
van ontferming en verlossing  
door het bloed van Golgotha.  
Daarom zing ik U, die stervend  
alles, alles hebt volbracht,  
Lam Gods, dat de zonde wegneemt,  
Lam van God, voor ons geslacht. 
 
Ik geloof en daarom zing ik,  
daarom zing ik U ter eer,  
’s werelds Heiland, Hogepriester,  
aller heren Opperheer.  
Zoon van God en Zoon des mensen,  
o, kom spoedig in Uw kracht  
op des hemels wolken weder!  
Kom, Heer Jezus, kom! Ik wacht. 

 
Zegen (staande) 

 

 
Gelegenheid tot feliciteren en Gods zegen 
toewensen in de kerkenraadskamer. 
 
Fijn dat u deze dienst met ons meemaakte! 
Voor de verdere doordenking van de dienst of ter 
bespreking een paar vragen: 

 Wat sprak je aan in het Bijbelgedeelte en 
de preek? 

 Waar halen wij de vrij-moed-igheid 
vandaan om belijdenis te doen? 

 Als u vroeger belijdenis deed, hebt u die 
dan in deze dienst vernieuwd? 

 Als u/ jij nog geen belijdenis hebt gedaan, 
denk en bid je er dan over volgend seizoen aan de 
belijdeniscatechese te gaan deelnemen? 

 

Bel of mail mij voor een gesprek daarover: Tel. 
0184-633772 

of predikant.noord@hghg.nl 

 
W: www.hghg.nl  

Wijkgemeente Noord – Openbare 
geloofsbelijdenis in de Oude Kerk, 
zondag 26 april 2015 om 10.45 
uur  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Voorganger:  Ds. A.T. van Blijderveen 
Organist: Ieta Verhoeff-de Hek 

 
Orde van dienst 
 
Zingen aanvangslied Psalm 105 vers 4 

Gij volk, uit Abraham gesproten, 
dat zoveel gunsten hebt genoten, 
gij Jakobs kind’ren, die de Heer' 
heeft uitverkoren, meldt Zijn eer. 
De Heer' is onze God, die d' aard' 
alom door Zijn gericht vervaart. 

 
Orgelspel  
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 

 
Zingen Psalm 149 vers 1 nieuwe berijming 

Halleluja! laat opgetogen 
een nieuw gezang de Heer verhogen. 
Laat allen die Gods naam belijden 
zich eensgezind verblijden. 
Volk van God, loof Hem die u schiep; 
Israël, dank Hem die u riep. 
Trek, Sion, in een blijde stoet 
uw Koning tegemoet. 
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Lezing van Gods gebod 
 
Zingen Psalm 149 vers 3 nieuwe berijming 

De Heer gedenkt in gunst de zijnen. 
Hij kroont de zwakken en de kleinen. 
Hij kent de stillen in den lande, 
het heil is nu ophanden. 
Weest verheugd, die de Heer verbeidt, 
nu Hij komt en u zelf bevrijdt. 
Prijst dan Zijn naam bij dag en nacht 
en roemt Zijn grote macht. 

 
Gebed om de verlichting door de Heilige Geest 
 
Schriftlezing Johannes 21:15-22 

15 Toen zij dan de middagmaaltijd gebruikt hadden, zei 
Jezus tegen Simon Petrus: Simon, zoon van Jona, hebt u 
Mij meer lief dan dezen? Hij zei tegen Hem: Ja, Heere, U 
weet dat ik van U houd. Hij zei tegen hem: Weid Mijn 
lammeren. 16 Hij zei opnieuw tegen hem, voor de tweede 
keer: Simon, zoon van Jona, hebt u Mij lief? Hij zei tegen 
Hem: Ja, Heere, U weet dat ik van U houd. Hij zei tegen 
hem: Hoed Mijn schapen. 17 Hij zei voor de derde keer 
tegen hem: Simon, zoon van Jona, houdt u van Mij?  
Petrus werd bedroefd, omdat Hij voor de derde keer tegen 
hem zei: Houdt u van Mij? En hij zei tegen Hem: Heere, U 
weet alle dingen, U weet dat ik van U houd. Jezus zei 
tegen hem: Weid Mijn schapen. 18 Voorwaar, voorwaar, 
zeg Ik u: Toen u jonger was, omgordde u uzelf en liep u 
waar u wilde; maar als u oud geworden bent, zult u uw 
handen uitstrekken, en een ander zal u omgorden en u 
brengen waar u niet heen wilt. 19 En dit zei Hij om aan te 
duiden met wat voor dood hij God verheerlijken zou. En 
nadat Hij dit gezegd had, zei Hij tegen hem: Volg Mij! 
20 En Petrus zag, toen hij zich omkeerde, de discipel 
volgen die Jezus liefhad, die ook tijdens het avondmaal 
tegen Zijn borst was gaan liggen en gezegd had: Heere, 
wie is het die U verraden zal? 21 Toen Petrus deze zag, 
zei hij tegen Jezus: Heere, maar wat zal er met hem 
gebeuren? 22 Jezus zei tegen hem: Als Ik wil dat hij blijft 
totdat Ik kom, wat gaat het u aan? Volgt u Mij! 
 
We geven onze liefdegaven voor:  

1. Diaconie: Shaare Zedek/Jemima. 
2. Eredienst. 
 

Kinderen van groep 1 en 2 mogen naar de 
Bijbelklas 
 
Zingen Psalm 116 vers 1 en 11 
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. 
 
Ik zal met vreugd in 't huis des HEEREN gaan, 
om daar met lof Uw grote Naam te danken. 
Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken. 
Elk heff' met mij de lof des HEEREN aan! 

 
Verkondiging  
 
Zingen UAM 245 vers 1, 2 en 3 

Leer mij in geloof te leven, 
Heer, mijn hart aan U te geven, 
rusten op geen ander woord 
dan vanuit Uw Woord gehoord. 
Leer mij steeds op U te bouwen, 
door Uw Geest U te vertrouwen, 
Elke dag de weg te gaan 
achter Jezus Christus aan. 

 
Leer mij met verwachting leven, 
met mijn hoofd omhoog geheven, 
uitziend naar de komst van Hem  
Die ik als mijn Heiland ken. 
Leid mijn wil en mijn gedachten 
om U daag’lijks te verwachten. 
Laat mij steeds bereid zijn, Heer, 
op U hopend meer en meer. 
 
Leer mij uit de liefde leven, 
mij geheel aan U te geven, 
and’ren helpen in hun nood, 
redden van verderf en dood. 
Leer mij naar Uw Woord te hand’len, 
liefdevol en trouw te wand’len. 
Laat mij zo oprecht en rein 
toonbeeld van Uw liefde zijn. 

 
 

Lezing van het formulier: uitleg wat belijdenis-doen 

inhoudt. 
 
Degenen die in ons midden, voor God en Zijn 
gemeente belijdenis van het christelijk geloof 
afleggen zijn: 

 Johanna Maria Charlotte de Bruin-van Dijk 

 Leontine Jacoba van der Giessen 

 Willeke de Jong 

 Saskia Yvonne Maria Koppelaar 

 Mark Pieter Meerkerk 

 Tamara Deborah Meerkerk-de Mik 

 Robert Jan de Ruijter 

 Rosine Maria de Ruiter 

 Paul William Verhoeff 

 Aart Verkaik 
   
Belijdenisvragen en beantwoording: 

Ten eerste: Belijdt u te geloven in God de Vader, de 
Almachtige, Schepper van hemel en 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 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? 
 
Antwoord: Ja. 
 
Bevestiging met handoplegging en uitspreken van 

een Bijbeltekst. 
 
 
 

  


