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In deze dienst 

zal het volgende  

dooplid belijdenis van 

het geloof afleggen:

Johanneke  

Verhaar- van Ooijen



Inleidend orgelspel

Mededelingen

  In deze dienst wordt er niet gezongen. We luisteren samen  
naar gemeentezang die afgespeeld zal worden.

Luisteren naar: Psalm 33: 10 en 11 
 
 Zijn machtig’ arm beschermt de vromen
 en redt hun zielen van den dood.
 Hij zal hen nimmer om doen komen
 in duren tijd en hongersnood.
 In de grootste smarten
 blijven onze harten
 in den HEER’ gerust.
 ‘k Zal Hem nooit vergeten,
 hem mijn Helper heten,
 al mijn hoop en lust.

 Laat ons alom Zijn lof ontvouwen!
 In Hem verblijdt zich ons gemoed,
 omdat wij op Zijn naam vertrouwen,
 Dien naam, zo heilig, groot en goed.
 Goedertieren Vader,
 milde zegenader,
 stel Uw vriend’lijk hart
 op Wiens gunst wij hopen,
 eeuwig voor ons open;
 weer steeds alle smart.

Stil gebed

Votum en Groet



Luisteren naar: Psalm 121:1 en 4

 ‘k Sla d’ ogen naar ‘t gebergte heen,
 vanwaar ik dag en nacht
 des Hoogsten bijstand wacht.
 Mijn hulp is van den HEER’ alleen,
 Die hemel, zee en aarde
 eerst schiep, en sinds bewaarde.

 De HEER’ zal u steeds gadeslaan,
 opdat Hij in gevaar
 uw ziel voor ramp bewaar’.
 De HEER’, ‘t zij g’ in of uit moogt gaan,
 en waar g’ u heen moogt spoeden,
 zal eeuwig u behoeden.

Tien Geboden en samenvatting

Luisteren naar: Psalm 25 : 2 en 7

 HEER’, ai, maak mij Uwe wegen
 door Uw woord en Geest bekend;
 leer mij, hoe die zijn gelegen
 en waarheen G’ Uw treden wendt:
 leid mij in Uw waarheid, leer
 ijv’rig mij Uw wet betrachten,
 want Gij zijt mijn heil, o HEER’,
 ‘k blijf U al den dag verwachten.

 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.

Gebed



Schriftlezing: Matth. 12: 46-50

Jezus’ echte familie
46.  En terwijl Hij nog tot de menigte sprak, zie, Zijn moeder en broers stonden 

buiten en zochten Hem om met Hem te spreken.
47.  Iemand zei tegen Hem: Zie, Uw moeder en Uw broers staan buiten en zoeken 

U om met U te spreken.
48.  Maar Hij antwoordde en zei tegen hem die dat tegen Hem zei: Wie is Mijn 

moeder en wie zijn Mijn broers?
49.  En Hij strekte Zijn hand uit over Zijn discipelen en zei: Zie, Mijn moeder en 

Mijn broeders.
50.  Want wie de wil van Mijn Vader doet, Die in de hemelen is, die is Mijn broeder 

en zuster en moeder.

Luisteren naar: Gezang 12: 1,4,7

 O grote Christus, eeuwig licht,
 niets is bedekt voor Uw gezicht;
 Die ons bestraalt, waar wij ook gaan,
 al schijnt geen zon, al licht geen maan.

 Houd ons gemoed voor U bereid,
 opdat het blij Uw komst verbeid’;
 daar ‘t in een stil vertrouwen leeft,
 dat Gij ons onze schuld vergeeft.

 O Vader, dat Uw liefd’ ons blijk’;
 o Zoon, maak ons Uw beeld gelijk;
 o Geest, zend Uwen troost ons neer;
 Drieënig God, U zij al d’ eer!

Lezen van het tekstgedeelte:
49.  En Hij strekte Zijn hand uit over Zijn discipelen en zei: Zie, Mijn moeder en 

Mijn broeders.
50.  Want wie de wil van Mijn Vader doet, Die in de hemelen is, die is Mijn broeder 

en zuster en moeder.

Verkondiging n.a.v. Matth. 12: 49,50



Luisteren naar: Psalm 86: 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.

Lezen van het formulier voor de openbare geloofsbelijdenis 
Geliefden in de Heere Christus,
Johanneke Verhaar- van Ooijen verlangt nu in uw midden persoonlijk en openlijk 
belijdenis van het geloof af te leggen, opdat zij mag delen in de volle gemeen-
schap der Kerk. Zij wordt daardoor tot het Heilig Avondmaal toegelaten en draagt 
medeverantwoordelijkheid voor de opbouw van de gemeente van Christus.

Wij geloven en belijden, dat God in Christus Zijn kinderen vergadert uit alle rassen 
en volken en hen verenigt tot één lichaam, waarvan Jezus Christus het Hoofd is 
en wij de leden zijn.

In de Heilige Doop wordt betuigd en verzegeld, dat wij in Gods genadeverbond 
opgenomen zijn. Daarom behoren wij als leden van Christus’ gemeente gedoopt 
te wezen. De Heilige Doop is 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 waar-
achtige gemeenschap met Zichzelf en met elkaar. Zo 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.

Luisteren naar: Psalm 105: 5

 God zal Zijn waarheid nimmer krenken,
 maar eeuwig Zijn verbond gedenken.
 Zijn woord wordt altoos trouw volbracht
 tot in het duizendste geslacht.
 ‘t Verbond met Abraham, Zijn vrind,
 bevestigt Hij van kind tot kind.



Stellen van de vragen:
De kerkenraad heeft, na gevraagd te hebben naar uw geloof en kennis der waar-
heid, met vertrouwen en blijdschap in uw voornemen toegestemd. Daarom vraag 
ik u, nu u belijdenis van het geloof wilt afleggen, op te staan en in dankbare ge-
hoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschap met de belijdenis der 
vaderen te antwoorden op de volgende vragen:

In de eerste plaats: Belijdt u te geloven in God, de Vader, de Almachtige, Schepper 
van hemel en van aarde, en in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere 
en in de Heilige Geest?

In de tweede plaats: 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?

In de derde plaats: Wilt u in gemeenschap van de algemene christelijke Kerk, 
waarvan ook de Protestantse Kerk in Nederland een gestalte is, u stellen onder 
haar herderlijk opzicht, getrouw zijn onder de bediening van het Woord en de 
Sacramenten, volharden in het gebed en het lezen van de Heilige Schrift, en wilt 
u met de u geschonken gaven meewerken aan de opbouw van de gemeente van 
Christus?

Wat is daarop voor God en Zijn gemeente uw antwoord?

Ja-woord en handoplegging 

 Johanna Jobje Verhaar- van Ooijen

 Psalm 119: 57
  De HEERE is mijn deel, ik heb gezegd dat ik Uw woorden  

in acht zal nemen.

Opneming onder de belijdende leden.
Uit kracht van uw doop en als gevolg van uw persoonlijke belijdenis van het ge-
loof verklaren wij u, in de gemeenschap van de Kerk van Christus, tot belijdend 
lid van de Protestantse Kerk in Nederland en nodigen u tot het Heilig Avondmaal.



De God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijk-
heid, Hij zal u volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. Hem zij de heerlijk-
heid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.

Toezingen door de kerkenraadsleden:
 Psalm 143: 10 (zo mogelijk staande)

 ‘Leer haar o God van zaligheden, 
 haar leven in uw dienst besteden,
 Gij zijt haar God vat Gij haar hand,
 Uw goede geest bestier haar schreden,
 en leidt haar in een effen land. 

Toespraak

Lezing van het laatste deel van het formulier 
Geliefde zuster in de Heere, nu u door uw belijdenis in alle voorrechten van het 
lidmaatschap van de Kerk van Christus delen mag, moet u te allen tijde bedenken, 
dat u medeburger van de heiligen bent en huisgenoot van God, gebouwd op het 
fundament van apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus Zelf de hoeksteen is; 
in Hem wordt u ook mede gebouwd tot een woonstede van God in de Geest.

Gemeente van Jezus Christus, nu u de belijdenis van zuster Johanneke Verhaar- 
van Ooijen hebt gehoord en haar toelating tot het Heilig Avondmaal hebt verno-
men, bevelen wij haar aan in uw liefde en zorg, als lid, die met ons één is in de 
Heere. Gedenkt de woorden van onze Heere Jezus Christus: een nieuw gebod geef 
Ik u, dat u elkaar liefhebt, gelijk Ik u liefgehad heb, dat u ook elkaar liefl1ebt. 
Hieraan zullen allen weten, dat u discipelen van Mij zijt, indien u liefde hebt on-
der elkaar.

Geloofsbelijdenis

Dankgebed en voorbede



Luisteren naar: Psalm 66: 8

 Komt, luistert toe, gij Godgezinden,
 gij, die den Heer’ van harte vreest,
 hoort, wat mij God deed ondervinden,
 wat Hij gedaan heeft aan mijn geest.
 ‘k Sloeg heilbegerig ‘t oog naar boven,
 ik riep den Heer’ ootmoedig aan,
 ik mocht met mond en hart Hem loven,
 Hem, Die alleen mij bij kon staan.

Zegen

Uitleidend orgelspel  Er is gelegenheid om voor in de kerk Johanneke Gods zegen 
toe te wensen.

Collecte   Diaconie:  
Rekeningnr.: NL16 RABO 0325 0034 08 o.v.v. collecte

  
 Eigen gemeente:  
 Rekeningnr.: NL46 RABO 0373 7195 66 o.v.v. collecte


