
 

Inleidend orgelspel 
 

Welkom en mededelingen  
 

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

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.  
 
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.  

 

Stil gebed 
 

Votum en groet 
 

Geloofsbelijdenis 
 

Zingen: Psalm 105 vers 1 en 3 
 

Loof t ,  looft ,  verheugd den HEER'  der  Heren; 
Aanbidt  Zijn  Naam, en wi lt  Hem  eren. 
Doet Zijne  glo r ieri jke  daan 
Alom  den  volkeren verstaan, 
En spreekt ,  met  aandacht  en ontzag,  
Van Zijne  wondren  dag aan dag.  
 

Gebed  

 

Schriftlezing: 2 Thessalonicenzen 2 vers 13 t/m 3 vers 5 
 

13 Maar wij moeten God altijd voor u danken, broeders, die geliefd bent door de Heere, dat 
God u van het begin verkoren heeft tot zaligheid, in heiliging door de Geest en geloof in de 
waarheid. 
14 Daartoe heeft Hij u geroepen door ons Evangelie om de heerlijkheid van onze Heere Jezus 
Christus te verkrijgen. 
15 Sta dan vast, broeders, en houd u aan de overleveringen waarin u onderwezen bent door 
ons woord of door onze brief. 
16 En onze Heere Jezus Christus Zelf en onze God en Vader, Die ons heeft liefgehad en ons 
een eeuwige troost en goede hoop gegeven heeft uit genade, 
17 moge uw harten vertroosten en u in elk goed woord en werk versterken. 
 

1 Verder, broeders, bid voor ons dat het Woord van de Heere zijn loop mag hebben en 
verheerlijkt mag worden, zoals ook bij u, 
2 en dat wij verlost mogen worden van de slechte en boosaardige mensen. Want niet allen 
hebben het geloof. 
3 Maar de Heere is getrouw, Die u zal versterken en bewaren voor de boze. 
4 En wij vertrouwen van u in de Heere, dat u doet en ook doen zult wat wij u bevelen. 
5 En de Heere moge uw harten richten op de liefde van God en op de volharding van 
Christus. 

 

Inzameling gaven 
 

Zingen: Psalm 71 vers 4, 10 en 12 
 

Zo Gij,  van  dat  ik  werd  geboren, 
Ja, van  mijn  eerst  begin,  
Mi j  niet,  uit  teedre  min,  
Hadt ondersteund, 'k waar'  lang  ver loren; 
Dies doe  ik ,  in  gezangen, 
U steeds  mijn  lof  ontvangen. 

 
Gij  hebt  mij  van  mijn  k indse dagen 
Ge leid  en  onderr icht;  
Nog bli j f  ik  naar  mijn  pl icht,  
Van Uwe  wondren bl i j  gewagen. 
O God,  wi l  mij  bewaren 
Bij  ' t  k l immen  mijner  jaren. 

 

Woordverkondiging n.a.v. 2 Thessalonicenzen vers 16 en 17: 
 

“En onze Heere Jezus Christus Zelf en onze God en Vader, Die ons heeft liefgehad en ons 
een eeuwige troost en goede hoop gegeven heeft uit genade, moge uw harten vertroosten en 
u in elk goed woord en werk versterken.” 
 

Zingen: Gebed des HEEREN vers 9 
 

Want Uw  is  ' t  Koninkr i jk ,  o  HEER',  
Uw is  de  kracht,  Uw  is  al  d'  eer!  
U, die  ons  helpen  wilt  en  kunt,  
Die in  Uw  Zoon  verhor ing  gunt,  
Die door  Uw  Geest  ons  t roost  en  le idt,  
U zi j  de  lof  in  eeuwigheid.  

 

Belijdenis van het geloof 
   

Namen van hen die bel i jdenis van het geloof  af leggen : 
 

Klaas Ambachtsheer  Heime Leenman 
Gerko Broer   Maurice Verheul    
Hendriët te den Haan  Marjolein Verheul - Vers luis 
Johan van Haarlem  Linda Verhoef  
Amy de Jong   Aron IJzerman  

 

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? 

 

Zingen: psalm 56 vers 5 (lidmaten)  
 

Ik roem in  God; ik  pr i js ' t  on fei lbaar woord;  
Ik heb  het  zelf  u it  Zijnen  mond gehoord.  
'k  Ver t rouw  op  God, door gene  vrees  gestoord;  
Wat stervl ing  zou  mij  schenden? 
Ik heb  be loofd,  wanneer  g'  in  mijn  el lenden 
Mi j bijstand  boodt,  en ' t  onhei l  af  zoudt  wenden; 
Tot  U,  o  God, mijn lofzang  op  te  zenden, 
Door i jver  aangespoord. 

Mi jn hart  zal  steeds  op  U  ver t rouwen; 
Mi jn mond  vindt  tot  Uw lof  
Gedurig  ruimer  stof  
En zal  Uw  recht en heil  ontvouwen, 
Schoon ik  de  reeks  dier  schatten 
Kan tel len  noch  bevatten.  
 

 

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 .  

 
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 

 

Vraagt  naar  den  HEER' en Zi jne  sterk te,  
Naar Hem,  die  a l  uw heil  bewerkte.  
Zoekt dageli jks  Z i jn aangezicht,  
Gedenkt  aan  ' t  geen  Hi j  heeft  ver r icht ,  
Aan Zijn  doorluchte  wonderdaan; 
En wi lt  Zi jn  st raffen  gadeslaan.  

 



 

 

Getuigenis lidmaten 

 
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. 

 

Persoonlijk woord predikant 
 

Zingen: Lied “Heer, U bent mijn leven” (Weerklank 439) 
 

Lidmaten:  Heer,  U bent mijn leven de grond waarop ik  sta  
Heer,  U bent mijn weg de waarheid die mi j  le idt  
U woord is het  pad de weg waarop ik  ga  
Zolang U mijn adem geeft ,  zolang als ik besta  
Ik zou niet meer vrezen, want U bent bi j  mij  
Heer,  ik bid U,  bl i j f  mij  nabi j  

 
Vrouwen:  Ik geloof in U, Heer, geboren uit  de maagd  

Eeuw ’ge Zoon van God,  die mens werd zoals wi j  
U die st ier f  uit  l iefde, leef t  nu onder ons  
en met God de Vader en verenigt met uw volk  
Tot  de dag gekomen is van uw wederkomst  
dan brengt  U ons thuis in Gods ri jk  

 
Mannen:  Heer,  U bent mijn kracht,  de rots waarop ik bo uw 

Heer,  U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart  
En niets in dit  leven zal ons scheiden Heer  
Zo weet ik mij  vei l ig,  want uw hand laat  mij  nooit  los  
Van wat ik misdaan heb, heeft  U mij  bevr i jd  
En in uw vergeving leef ik  nu  

 
Al len:   Vader van het leven, ik geloof in U 

Jezus de Verlosser, wi j  hopen steeds op U 
Kom hier in ons midden, Geest van l iefde en kracht  
U die via duizend wegen ons hier samen bracht  
En op duizend wegen, zendt U ons weer ui t  
Om het zaad te zi jn van Godsri jk  

 

Dankgebed 
 

Heenzending en zegen  
 

Zingen: psalm 56 vers 6  (staande) 
 

Gij  hebt  mijn  z iel bevei l igd  voor den dood;  
Gij  r icht  mijn  voet,  dat hi j  zich  nimmer s toot;  
Gij  zi j t  voor  mij  een schi ld  in  al len  nood; 
Gij  hebt  mijn  smart  verdreven. 
Uw dierbre  gunst is  m' altoos  bi jgebleven.  
'k  Zal,  voor  Gods  oog, naar Zijn  bevelen  leven. 
Zo word'  door  mi j  Z i jn Naam  al toos  verheven; 
Zo word'  Zijn  lof  vergroot.  

 

Uitleidend Orgelspel 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Belijdenisdienst 
 
 
 

Liturgie voor de openbare belijdenis van het geloof 
 
 
 
 

 
 

Zondag 9 april 2017 
Aanvang: 18.00 uur 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
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. 
 


