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We heten u hartelijk welkom in deze kerkdienst. 
In deze bijzondere dienst zullen de volgende  

vijf doopleden belijdenis van het geloof afleggen:

Barend van Dieren

Chris van Haarlem

Everdine Nederveen

Gerlinde Poortvliet

Marjolein Verdoold

Van links naar rechts: Marjolein, Gerlinde, Everdine, Barend en Chris



Inleidend orgelspel

Mededelingen

Voorzang: Psalm 105: 1 en 5 
 
 Looft, looft verheugd den HEER’ der heren,
 aanbidt Zijn naam en wilt Hem eren!
 Doet Zijne glorierijke daân
 alom den volkeren verstaan,
 en spreekt met aandacht en ontzag
 van Zijne wond’ren dag aan dag.

 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.

Stil gebed

Votum en Groet

Zingen: Psalm 42: 1 en 5

 ‘t Hijgend hert, der jacht ontkomen,
 schreeuwt niet sterker naar ‘t genot
 van de frisse waterstromen,
 dan mijn ziel verlangt naar God.
 Ja, mijn ziel dorst naar den HEER’;
 God des levens, ach, wanneer
 zal ik naad’ren voor Uw ogen,
 in Uw huis Uw naam verhogen?



 Maar de HEER zal uitkomst geven
 Hij, Die ‘s daags Zijn gunst gebiedt.
 ‘k Zal in dit vertrouwen leven
 en dat melden in mijn lied;
 ‘k zal Zijn lof zelfs in den nacht
 zingen, daar ik Hem verwacht,
 en mijn hart, wat mij moog’ treffen,
 tot den God mijns levens heffen.

Tien Geboden

Zingen: Psalm 79: 4 en 7

 Gedenk niet meer aan ‘t kwaad, dat wij bedreven,
 onz’ euveldaad word’ ons uit gunst vergeven.
 Waak op, o God, en wil van verder lijden
 ons klein getal door Uwe kracht bevrijden!
 Help ons, barmhartig HEER’,
 Uw groten naam ter eer;
 Uw trouw koom’ ons te stade.
 Verzoen de zware schuld,
 die ons met schrik vervult,
 bewijs ons eens genade!

 Zo zullen wij, de schapen Uwer weiden,
 in eeuwigheid Uw lof, Uw eer verbreiden,
 en zingen van geslachten tot geslachten
 Uw trouw, Uw roem, Uw onverwinb’re krachten.

Gebed

Schriftlezing: Psalm 27

Sterk in de HEERE
1.  Een psalm van David. 

De HEERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? 
De HEERE is mijn levenskracht, voor wie zou ik angst hebben?



2.  Toen kwaaddoeners op mij afkwamen, om mij levend te verslinden 
– mijn tegenstanders en mijn vijanden – struikelden zij zelf en vielen.

3.  Al belegerde mij een leger, mijn hart zou niet vrezen; 
al brak er een oorlog tegen mij uit, toch vertrouw ik hierop.

4.  Eén ding heb ik van de HEERE verlangd, dát zal ik zoeken: 
dat ik wonen mag in het huis van de HEERE, al de dagen van mijn leven, om de 
lieflijkheid van de HEERE te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel.

5.  Want Hij doet mij schuilen in Zijn hut op de dag van het onheil. 
Hij verbergt mij in het verborgene van Zijn tent, Hij plaatst mij hoog op een rots.

6.  Nu heft mijn hoofd zich omhoog boven mijn vijanden, die mij omringen. 
Ik zal in Zijn tent offers brengen onder geschal van trompetten; ik zal zingen, ja, 
ik zal psalmen zingen voor de HEERE.

7.  Hoor, HEERE, mijn stem als ik roep; wees mij genadig en antwoord mij.
8.  Mijn hart zegt tegen U wat U Zelf zegt: 

Zoek Mijn aangezicht. Ik zóek Uw aangezicht, HEERE,
9.  verberg Uw aangezicht niet voor mij.
  Wijs Uw dienaar niet af in toorn, U bent mijn hulp geweest; 

laat mij niet in de steek en verlaat mij niet, o God van mijn heil.
10.  Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar de HEERE zal mij 

aannemen.
11.  HEERE, leer mij Uw weg, leid mij op een geëffend pad omwille van mijn belagers.
12.  Geef mij niet over aan de begeerte van mijn tegenstanders, want valse getuigen 

zijn tegen mij opgestaan en mensen die briesen van geweld.
13.  Als ik toch niet had geloofd dat ik de goedheid van de HEERE zou zien in het land 

van de levenden, ik was vergaan.
14.  Wacht op de HEERE, wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken; 

ja, wacht op de HEERE.

Zingen: Psalm 145: 5 en 6

 Uw heerschappij verduurt zelfs d’ eeuwigheid,
 Uw koninkrijk is eind’loos uitgebreid.
 Gij ondersteunt hem, die voor ‘t onheil zwicht:
 wie nederstort, wordt door U opgericht.
 ‘t Ziet al op U, ‘t blijft alles op U wachten.
 Gij sterkt door spijs te rechter tijd hun krachten.
 G’ ontsluit Uw hand, ontfermend en weldadig,
 Opdat Uw gunst al wat er leeft verzadig’.

 De HEER’ is recht in al Zijn weg en werk,
 Zijn goedheid kent in ‘t gans heelal geen perk.



 Hij is nabij de ziel, die tot Hem zucht,
 Hij troost het hart, dat schreiend tot Hem vlucht,
 dat ongeveinsd in ‘t midden der ellenden
 zich naar Gods troon met zijn gebeên blijft wenden.
 Hij geeft den wens van allen, die Hem vrezen:
 hun bede heeft Hij nimmer afgewezen.

Lezen van het tekstgedeelte: Psalm 27: 1
1.  De HEERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? 

De HEERE is mijn levenskracht, voor wie zou ik angst hebben?

Verkondiging n.a.v. Psalm 27:1

Zingen: Psalm 27: 1

 God is mijn licht, mijn heil, wien zou ik vrezen?
 Hij is de HEER’, Die hulp verschaft in nood,
 mijn levenskracht: ‘k heb niet vervaard te wezen;
 Hij is ’t, Die mij beveiligt voor den dood.
 Wanneer de macht der bozen sloeg aan ‘t woên
 en aanrukt’ om zich met mijn vlees te voên,
 stiet zelf dit rot, dat mij benauwt en haat,
 den voet, en viel, omdat het God verlaat.

Lezen van het formulier voor de openbare geloofsbelijdenis 
Gemeente des Heeren, enige broeders en zusters verlangen nu in uw midden per-
soonlijk en openlijk belijdenis van het geloof af te leggen, opdat zij mogen delen 
in de volle gemeenschap van de kerk.

Zij worden hierdoor tot het Heilig Avondmaal toegelaten en dragen medeverant-
woordelijkheid 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 ons betuigd en verzegeld, dat wij in Gods genadeverbond 
opgenomen zijn. Daarom behoren wij als leden van Christus’ gemeente gedoopt 
te zijn. Daarmee dragen wij 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 waarach-
tige 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.

Zingen: Psalm 86: 6 en 8

 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!

 Maar Gij, HEER’, Gij zijt lankmoedig,
 zeer barmhartig, overvloedig
 in genâ, die ons behoedt,
 groot van waarheid, eind’loos goed!
 Wend U tot mijn ziel genadig,
 sterk Uw knecht en geef weldadig
 ondersteuning aan den zoon
 Uwer dienstmaagd van den troon.

Stellen van de vragen:
De kerkenraad heeft, na gevraagd te hebben naar uw geloof en kennis van de 
waarheid, met vertrouwen en blijdschap in uw voornemen toegestemd. Daarom 
verzoek ik jullie om in dankbare gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in 
verbondenheid met de belijdenis van de vaderen te antwoorden op de volgende 
vragen.

Ten eerste: Belijdt u te geloven in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des 
hemels en der 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 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?

Ten derde: Wilt u in de gemeenschap van de algemene Christelijke Kerk, waarvan 
ook de Protestantse Kerk in Nederland een gestalte is, en onder haar opzicht, 
getrouw zijn onder de bediening van het Woord en de sacramenten, volharden in 
het gebed en in 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 

 Barend van Dieren
 Hebreeën 4: 14 t/m 16
  14.  Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is 

doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze 
belijdenis vasthouden.

  15.  Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan heb-
ben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze 
als wij is verzocht, maar zonder zonde.

  16.  Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de 
genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om 
geholpen te worden op het juiste tijdstip.

 Chris van Haarlem
 Johannes 14: 26 en 27
  26.  Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn 

Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen 
alles wat Ik u gezegd heb.

  27.  Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, 
geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd 
worden.

 Everdine Nederveen
 Efeze 2: 4 en 5
  4.  Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote 

liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft,
  5.  ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus 

levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden –



 Gerlinde Poortvliet
 Psalm 71: 3 en 5
  3.  Wees mij tot een rots om daarin te wonen, om voortdurend daarin 

te gaan. U hebt bevel gegeven om mij te verlossen, want U bent 
mijn rots en mijn burcht!

 5.  Want U bent mijn hoop, Heere HEERE, mijn vertrouwen vanaf mijn 
jeugd.

 Marjolein Verdoold
 Psalm 116: 1 en 2
  1.  Ik heb de HEERE lief, want Hij hoort mijn stem, mijn smeekbeden.
  2.  Want Hij neigt Zijn oor tot mij, daarom zal ik Hem al mijn dagen 

aanroepen.

Opneming onder de belijdende leden.
Uit kracht van uw doop en als gevolg van uw persoonlijke belijdenis van het geloof 
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 heerlijkheid 
en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.

Als belijdenis zingen de catechisanten: 
 Psalm 33: 11

 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. 

Toespraak



Toezingen: Psalm 84: 3

 Welzalig hij, die al zijn kracht
 en hulp alleen van U verwacht,
 die kiest de welgebaande wegen.
 Steekt hen de hete middagzon
 in ‘t moerbeidal, Gij zijt hun bron
 en stort op hen een milden regen,
 een regen, die hen overdekt,
 verkwikt en hun tot zegen strekt.

In aansluiting zingen we samen als belijdenis:
 Psalm 84: 2

 Zelfs vindt de mus een huis, o HEER’!
 De zwaluw legt haar jongskens neer
 in ‘t kunstig nest bij Uw altaren.
 Bij U, mijn Koning en mijn God,
 verwacht mijn ziel een heilrijk lot,
 geduchte HEER’ der legerscharen!
 Welzalig hij, die bij U woont,
 gestaâg U prijst en eerbied toont.

Lezing van het laatste deel van het formulier 
Geliefde broeder en zusters in de Heere, nu u deelt in alle voorrechten van het 
lidmaatschap van de Kerk van Christus, bedenk altijd dat u medeburger van de 
heiligen bent en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van apostelen 
en profeten, terwijl Jezus Christus Zelf de hoeksteen is; in Hem wordt u gebouwd 
tot een woonplaats van God in de Geest (Ef. 2:19-22).

Gemeente van Jezus Christus, nu u de belijdenis van deze broeder en zusters  
gehoord hebt en hun toelating tot het Heilig Avondmaal hebt vernomen, bevelen  
wij hen aan in uw liefde en zorg, als leden die met ons één zijn in de Heere.  
Gedenk de woorden van onze Heere Jezus Christus: Een nieuw gebod geef ik u dat 
u elkaar liefhebt. Hieraan zullen allen weten, dat u discipelen van Mij bent, als u 
liefde hebt onder elkaar (Joh. 13:34,45). 

Geloofsbelijdenis

Dankgebed



Zingen: Psalm 68: 2 en 10 (zo mogelijk staande)

 Maar ‘t vrome volk, in U verheugd,
 zal huppelen van zielevreugd,
 daar zij hun wens verkrijgen.
 Hun blijdschap zal dan onbepaald
 door ‘t licht, dat van Zijn aanzicht straalt,
 ten hoogsten toppunt stijgen.
 Heft Gode blijde psalmen aan;
 verhoogt, verhoogt voor Hem de baan,
 laat al wat leeft Hem eren!
 Bereidt den weg, in Hem verblijd,
 die door de vlakke velden rijdt:
 Zijn naam is HEER’ der heren.

 Geloofd zij God met diepst ontzag!
 Hij overlaadt ons dag aan dag
 met Zijne gunstbewijzen.
 Die God is onze zaligheid;
 wie zou die hoogste Majesteit
 dan niet met eerbied prijzen?
 Die God is ons een God van heil,
 Hij schenkt uit goedheid zonder peil
 ons ‘t eeuwig, zalig leven.
 Hij kan en wil en zal in nood,
 zelfs bij het naad’ren van den dood,
 volkomen uitkomst geven.

Zegen

Uitleidend orgelspel  Na afloop van de dienst is er gelegenheid om voor de kansel 
de nieuwe lidmaten Gods zegen te wensen. U bent vrij om 
hen daarbij al dan geen handdruk te geven.

Collecte   Diaconie 
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 Kerkrentmeesterlijk beheer 
 Rekeningnr.: NL46 RABO 0373 7195 66 o.v.v. collecte


