
Zingen UAM 137 vers 1 en 2 (staande) 
Ik heb slechts één houvast in leven en in dood: 
mijn trouwe Heiland, die Zijn kostbaar bloed vergoot, 
heeft heel de prijs betaald voor al mijn schuld en zonden. 
Hij heeft mij vrijgekocht, uit satans strik ontbonden;  
ik heb de zeggenschap over mijzelf verloren,  
met lichaam en met ziel mag ik Hem toebehoren. 
 
Nu ik van Hem mag zijn, word ik door Hem bewaard;  
zonder mijn Vader valt geen haar van mij ter aard, 
en wat mij overkomt, werkt aan mijn redding mede. 
Zijn Geest doet mij met vreugd Hem dienen in dit heden  
en Hij getuigt in mij, is mij tot pand gegeven;  
Hij geeft mij heden reeds het eeuwig, zalig leven. 

 
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, wat doen we 
met de oproep en opdracht vanuit dit Bijbelgedeelte en Gods 
stem? 
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Wijkgemeente Noord – openbare belijdenis van het geloof, 
dienst in de Oude Kerk, zondag 20 maart 2016, 10.45 uur
  
Voorganger:  Ds. A.T. van Blijderveen 
Organist: Ieta Verhoeff-de Hek 

 
Orde van dienst 

 

 
Zingen aanvangslied Psalm 22 vers 16 

Zij komen aan, door Godd'lijk licht geleid, 
om 't nakroost, dat de HEER wordt toebereid, 
te melden 't heil van Zijn gerechtigheid 
en grote daden. 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Psalm 149 vers 1 nieuwe berijming 

Looft, looft de HEER', Die onbedwongen 
een nieuw gezang zij toegezongen, 
in 't midden Zijner gunstelingen, 
die Hem ter ere zingen. 
Dat Israel, met blijde klank, 
zijn milde Schepper loov' en dank'; 
dat Sions kroost, met lofgejuich, 
zich voor zijn Koning buig'. 

 
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.                                                    1 
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Gebed om de verlichting door de Heilige Geest 
 
Schriftlezing 1 Timotheüs 6: 11-16 
De goede strijd van het geloof 
11 U echter, o mens die God toebehoort, ontvlucht deze dingen. 
Jaag daarentegen gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, 
volharding en zachtmoedigheid na. 
12 Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven, 
waartoe u ook geroepen bent en de goede belijdenis afgelegd hebt 
voor vele getuigen. 
13 Ik beveel u voor God, Die alle dingen levend maakt, en voor 
Christus Jezus, Die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis 
afgelegd heeft, 
14 dit gebod onbevlekt en onberispelijk in acht te nemen, tot de 
verschijning van onze Heere Jezus Christus. 
15 De zalige en alleen machtige Heere, de Koning der koningen en 
Heere der heren, zal Hem op Zijn tijd laten zien, 
16 Hem Die als enige onsterfelijkheid bezit en een ontoegankelijk 
licht bewoont; Hem heeft geen mens gezien en niemand kan Hem 
ook zien. Hem zij eer en eeuwige kracht. Amen. 
 
We geven onze liefdegaven voor:  
1. Diaconie: Algemeen, o.a. steun aan Messiasbelijdende Joden. 
2. Eredienst. 
 
Kinderen van groep 1 en 2 mogen naar de Bijbelklas 
 
Zingen Psalm 63 vers 2 en 5a + 6b 

'k Heb U voorwaar in 't heiligdom 
voorheen beschouwd met vrolijk' ogen; 
hoe zag ik daar Uw alvermogen! 
Hoe blonk Uw Godd'lijk' eer alom. 
Want beter dan dit tijd'lijk leven 
is Uwe goedertierenheid. 
Och, werd ik derwaarts weer geleid! 
Dan zou mijn mond U d' ere geven. 
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Bevestiging met handoplegging en uitspreken van een Bijbeltekst 
 
De gemeente zingt hen (staande) toe Psalm 143 vers 10 

Leer hun, 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 151 vers 1 en 2 

Ik bouw op U, mijn schild en mijn verlosser, 
niet eenzaam ga ik op de vijand aan, 
sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming; 
ik bouw op U en ga in Uwe naam. 
 
Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend, 
en telkens meer moet ik Uw kracht verstaan; 
toch rijst in mij een lied van overwinning   
ik bouw op U en ga in Uwe naam. 

 
Samenzang Op Toonhoogte 151 vers  3 

Ik bouw op U, mijn schild en mijn verlosser, 
Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd 
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan 
in rust met U die mij hebt voortgeleid. 

 
Persoonlijk woord 
 
Dankgebed en voorbeden 
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Mijn ziel kleeft U standvastig aan; 
Gij ondersteunt mijn zwakke schreden; 
Uw rechterhand, vol mogendheden, 
doet mij getroost en veilig gaan. 
Maar 's Konings hart zal zich verblijden 
in God, die 't gans heelal regeert, 
en elk, die heilig bij Hem zweert, 
zal Zijne trouw met roem belijden. 

 
Verkondiging  
 
Zingen UAM 69 vers 1, 2, 3 en 4 

Lam Gods, dat zo onschuldig,  
zo moedig en geduldig  
aan ’t schand’lijk kruishout lijdt,  
verdienden niet mijn zonden  
die striemen en die wonden?  
Ik weet dat Gij onschuldig zijt! 
 
Niet Gij, maar ik moest sterven  
en ’s Vaders liefde derven  
in eindeloze pijn!  
Maar in Uw mededogen  
sloeg Gij op mij Uw ogen  
en wilde mijn Verlosser zijn. 
 
Dat ik U dankbaar nader,  
o Voorspraak bij de Vader;  
wat is Uw liefde groot!  
Gij wilde mij hergeven  
het eeuwig, zalig leven  
en stierf daarom die wrede dood. 
 
O Godslam, nooit volprezen,  
leer mij de zonde vrezen,  
waarvoor Gij stierf aan ’t kruis!  
Deel mij Uw grote vrede,  
deel mij Uw hemel mede  
en leid mij eens in ’t vaderhuis. 
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Lezing van het formulier:  
uitleg wat belijdenis-doen inhoudt. 
Zij die in ons midden, voor God en Zijn gemeente belijdenis van het 
christelijk geloof afleggen: 

 Matthijs Bom 

 Marit Bom-Klijn  

 Jan de Boon 

 Alie de Boon-Broere  

 Esmiralda de Bruin-Klijn 

 Herman Buijk 

 Huibje Buijk- Advokaat 

 Maurits de Hek 

 Maria de Lourdes de Jager-Mendoza 

 Corrie de Jong 

 Jopie  de Jong 

 Arie van de Minkelis 

 Adrie van de Minkelis-Koppelaar  

 Chris Muilwijk 

 Marrie Muilwijk-Damsteeg 

 Marrie Peursem 

 Hanna den Uil 

 Robert Verhoeff 
   
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. 
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