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Thema: Overtuigen

Handelingen 2 : 1 - 6 en 22 - 38

Zondag 1e Pinksterdag

Doopdienst

23 mei 2021 | Aanvang 16.00 uur

Thema: Dopen

Handelingen 2 : 36 - 43

Maandag 2e Pinksterdag

Belijdenisdienst

24 mei 2021 | Aanvang 9.00 uur

Thema: Belijden

Romeinen 10 : 1 - 11

Predikant: ds. A. Simons

Organist: dhr. C. van den End en dhr. R.G. Romijn

Koster: dhr. P.G. van Bergeijk



Zondag 1e Pinksterdag 9.30 uur

• Stil gebed

• Votum en groet

• Zingen Psalm 126 : 2

  God heeft bij ons wat groots verricht;

  Hij zelf heeft onzen druk verlicht.

  Hij heeft door wond'ren ons bevrijd,

  dies juichen wij, en zijn verblijd.

  Breng, HEER, al Uw gevang'nen weder,

  zie verder op Uw erfvolk neder,

  verkwik het, als de watervloed,

  die 't zuiderland herleven doet.

• De Wet van de Heere

• Schriftlezing: Handelingen 2 : 1 - 6 en 22 - 38

 1   En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen 

      eendrachtelijk bijeen. 

 2   En er geschiedde plotseling uit de hemel een geluid, zoals van een 

      geweldige gedreven wind, en vervulde het gehele huis, waar zij zaten; 

 3   En aan hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur; en het zat 

      op een ieder van hen. 

 4  En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest, en begonnen te 

      spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.

 5  En er waren Joden, te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van 

      allen volken dergenen, die onder de hemel zijn.

 6   En als deze stem geschied was, kwam de menigte samen, en stond 

      verbaasd, want een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken

22  Gij Israëlietische mannen, hoort deze woorden: Jezus de Nazaréner, 

      een Man van God, onder u betoond door krachten, en wonderen, 

      en tekenen, die God door Hem gedaan heeft, in het midden van u, 

      gelijk ook gijzelf weet;



23   Deze, door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, 

      hebt gij genomen, en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis 

      gehecht en gedood;

24  Die God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, alzo

      het niet mogelijk was, dat Hij van denzelven dood zou gehouden worden.

25  Want David zegt van Hem: Ik zag de Heere allen tijd voor mij; 

      want Hij is aan mijn rechter hand, opdat ik niet bewogen worde.

26 Daarom is mijn hart verblijd; en mijn tong verheugt zich; ja, ook mijn 

      vlees zal rusten in hope;

27  Want Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, noch zult Uw Heilige 

      over geven, om verderving te zien.

28 Gij hebt mij de wegen des levens bekend gemaakt; Gij zult mij vervullen 

      met verheuging door Uw aangezicht.

29  Gij mannenbroeders, het is mij geoorloofd vrijuit tot u te spreken van de 

      aartsvader David, dat hij beide gestorven en begraven is, en zijn graf is 

      onder ons tot op deze dag. 

30  Alzo hij dan een profeet was, en wist, dat God hem met een eed gezworen

      had, dat hij uit de vrucht van zijn lichaam, zoveel het vlees aangaat, 

      de Christus verwekken zou, om Hem op zijn troon te zetten; 

31  Zo heeft hij, dit voorziende, gesproken van de opstanding van Christus, 

      dat Zijn ziel niet is verlaten in de hel, noch Zijn vlees verderving heeft 

      gezien. 

32  Deze Jezus heeft God opgewekt; waarvan wij allen getuigen zijn. 

33  Hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, en de belofte van de 

      Heilige Geest, ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort, 

      dat gij nu ziet en hoort. 

34  Want David is niet opgevaren in de hemelen; maar hij zegt: De Heere 

      heeft gesproken tot Mijn Heere: Zit aan Mijn rechterhand. 

35  Totdat Ik Uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uwer voeten. 

36 Zo wete dan zeker het hele huis van Israël, dat God Hem tot een Heere 

      en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, Die gij gekruist hebt. 

37  En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart, en zeiden tot 

      Petrus en de andere apostelen: Wat zullen wij doen mannen broeders? 

38  En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een ieder van u worde gedoopt in 

      de Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave

      van de Heilige Geest ontvangen.



• Gebed

• Zingen Psalm 68 : 10

  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, èn wil, èn zal in nood,  

  zelfs bij het naad'ren van den dood, 

  volkomen uitkomst geven.

  

• Prediking: Hand. 2 : 37

Thema: Overtuigen

‘En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart, 

en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: 

Wat zullen wij doen mannen broeders? 

En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, ...

en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.’

• Zingen Psalm 66 : 2

  Al 't aardrijk smeek' U, neergebogen,

  het heff' de schoonste psalmen aan:

  gezangen, die Uw naam verhogen, 

  de glorie van Uw wonderdaân.

  Komt, allen, ziet Gods wijze wegen!

  Wat is Zijn werking hoog geducht, 

  hetzij Hij 't mensdom met Zijn zegen 

  bezoekt, of met Zijn strenge tucht!



• Dankgebed

• Zingen 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 en groet

-----------------------------------------------------------

Zondag 1e Pinksterdag 16.00 uur

• Stil gebed

• Votum en groet

• Zingen Psalm 25 : 5

   Lout're goedheid, liefdekoorden,

   waarheid zijn des HEEREN paân

   hun, die Zijn verbond en woorden

   als hun schatten, gadeslaan.

   Wil mij, Uwen naam ter eer,

   al mijn euveldaân vergeven:

   ik heb tegen U, o HEER’,

   zwaar en menigmaal misdreven

• De twaalf artikelen van het geloof



• Schriftlezing: Handelingen 2 : 36 - 43

36  Zo wete dan zeker het hele huis van Israël, dat God Hem tot een Heere 

      en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, Die gij gekruist hebt. 

37 En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart, en zeiden tot 

      Petrus en de andere apostelen: Wat zullen wij doen mannen broeders? 

38 En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een ieder van u worde gedoopt in

      de Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave

      van de Heilige Geest ontvangen. 

39  Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen, die daar verre zijn,

      zovelen als er de Heere, onze God, toe roepen zal. 

40 En met veel meer andere woorden betuigde hij, en vermaande hen, 

      zeggende: Wordt behouden van dit verkeerd geslacht! 

41  Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt; en er werden 

      op die dag tot hen toegedaan omtrent drieduizend zielen. 

42 En zij waren volhardende in de leer der apostelen, en in de gemeenschap,

      en in de breking des broods, en in de gebeden. 

43 En een vreze kwam over alle ziel; en vele wonderen en tekenen 

      geschiedden door de apostelen.

• Gebed

• Lezen:  Formulier om de Heilige Doop te bedienen 

aan kinderen van gelovige ouders

De hoofdsom van de leer van de Heilige Doop is in deze drie delen begrepen:

In de eerste plaats, dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren

zijn en daarom kinderen zijn op wie de toorn van God rust, zodat wij in het

Rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij opnieuw geboren worden. Dit leert

ons de ondergang en besprenkeling met het water, (Rom. 6:4) waardoor ons

de onreinheid van onze ziel wordt aangewezen; opdat wij vermaand worden

een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen, en

onze reiniging en zaligheid buiten onszelf te zoeken.

In de tweede plaats betuigt en verzegelt ons de Heilige Doop de afwassing

van de zonden door Jezus Christus (Hand.22:16). Daarom worden wij gedoopt

in de Naam van God de Vader en de Zoon, en de Heilige Geest (Matth. 28:19).

Want als wij gedoopt worden in de Naam van de Vader, betuigt en verzegelt



ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht en

ons tot Zijn kinderen en erfgenamen aanneemt (Rom. 8:17) en daarom van

alle goed ons verzorgen wil, en alle kwaad van ons weren, of ten onzen beste

keren wil (= doen medewerken ten goede) (Rom. 8:28). En als wij in de Naam

van de Zoon gedoopt worden, verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in Zijn

bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van Zijn dood en van Zijn

opstanding inlijft, zodat wij van al onze zonden bevrijd worden, en recht-

vaardig voor God gerekend worden. Evenzo als wij gedoopt worden in de

Naam van de Heilige Geest, verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig

sacrament dat Hij in ons wonen wil, en ons tot lidmaten van Christus heiligen

wil, ons toeeigenende (ons schenkt) hetgeen wij in Christus hebben, namelijk

de afwassing van onze zonden, en de dagelijkse vernieuwing van ons leven,

totdat wij uiteindelijk in de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige

leven onbevlekt (geheel rein) zullen gesteld worden (Efeze 5:27).

In de derde plaats omdat elk verbond twee kanten in zich heeft, worden wij

door God door de Doop vermaand (opgeroepen) en verplicht tot een nieuwe

gehoorzaamheid, namelijk, dat wij met deze enige God, Vader, Zoon en 

Heilige Geest, innig verbonden zijn, Hem vertrouwen en liefhebben met heel

ons hart, met heel onze ziel, in heel ons denken en met al onze krachten 

(Matth. 22:37). Verder dat wij de wereld verlaten (ons ervan afkeren), onze

oude natuur doden, en in een nieuw, godzalig leven wandelen. (Titus 2:12).

En als wij soms uit zwakheid in zonden vallen, moeten wij aan Gods genade

niet vertwijfelen, en ook niet in de zonde blijven liggen. Immers de Doop is

een zegel en ontwijfelbaar getuigenis, dat wij een eeuwig verbond der genade

met God hebben.

En hoewel onze kinderen al deze dingen niet begrijpen, zo mag men ze toch

om die reden van de Doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten

aan de verdoemenis in Adam deel hebben, en zo ook weer in Christus tot 

genade aangenomen worden; zoals God spreekt tot Abraham, de vader 

van alle gelovigen, en bij gevolg ook tot ons en onze kinderen, zeggende: 

‘Ik zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en tussen u en tussen uw zaad na

u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw

zaad na u’. (Gen. 17:7) 

Dit betuigt ook Petrus, (Hand. 2:39), met deze woorden: 

‘Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, 

zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal’. 



Daarom heeft God vroeger bevolen de kinderen te besnijden, hetwelk 

een zegel van het verbond en van de gerechtigheid van het geloof was 

(Rom. 4:11); zoals ook Christus de kinderen omhelsd heeft en hen de handen

opgelegd en gezegend heeft. (Markus10:16) Omdat dan nu (onder het nieuwe

verbond) de Doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, dient men de

kinderen, als erfgenamen van het Rijk van God en van Zijn verbond, te dopen.

En de ouders zullen de plicht hebben om hun kinderen in het opgroeien 

hiervan uitvoeriger te onderwijzen.

• Zingen Psalm 105 : 3 (binnenbrengen van de kinderen)

  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.

Gebed

Opdat wij dan deze heilige instelling van God, tot Zijn eer, tot onze troost, en

tot stichting van de gemeente verrichten mogen, laten wij Zijn heilige Naam

aldus aanroepen: 

O almachtige, eeuwige God; Gij Die naar Uw streng oordeel de ongelovige

en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige

Noach met zijn achten, uit Uw grote barm-hartigheid behouden en bewaard

hebt; Gij Die de verstokte Farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken

hebt, maar Uw volk Israël droogvoets daardoor geleid hebt, waardoor de Doop

aangeduid werd; wij bidden U, bij Uw grondeloze barmhartigheid, dat Gij

deze kinderen genadig wilt aanzien, en door Uw Heilige Geest in Uw Zoon,

Jezus Christus wilt inlijven; opdat het met Hem in Zijn dood begraven worde,

en met Hem moge opstaan in een nieuw leven; opdat het zijn kruis, in de da-

gelijkse navolging van Christus, blijmoedig dragen moge, Hem toegewijd zijn

met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde; opdat het dit leven (dat

toch niet anders is dan een voortdurend sterven) om Uwentwil getroost moge

verlate, en op de jongste dag voor de rechterstoel van Christus, Uw Zoon, zon-

der verschrikken moge verschijnen, door Hem, onze Heere Jezus Christus,

Uw Zoon, Die met U en de Heiligen Geest, één enig God, leeft en regeert in

eeuwigheid. Amen.



Vragen aan de ouders

Geliefden in de Heere Christus, u hebt gehoord dat de Doop een instelling

van God  is, om aan ons en ons nageslacht Zijn verbond te verzegelen; daarom

moeten wij hem met dat doel, en niet uit gewoonte of bijgeloof gebruiken.

Opdat het dan openbaar wordt dat u zo gezind bent, zult u van uw kant hierop

ongeveinsd (= oprecht) antwoorden:

Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en

daarom aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen

zijn, belijdt u dat zij toch in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten

van Zijn gemeente behoren gedoopt te wezen?

Ten tweede belijdt u dat de leer die in het Oude en Nieuwe Testament, en in

de artikelen van het Christelijk geloof vervat  is, en in de Christelijke Kerk al

hier geleerd wordt, de waarachtige en volkomen leer der zaligheid is?

Ten derde, belooft u en neemt u voor uw rekening om deze kinderen, waarvan

u de vader en moeder bent als het tot haar verstand zal gekomen zal zijn, in

deze leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen?

Jesse Roelof Methorst (Jesse)

Antonia Adriana Maria Rijken  (Mirthe)

Jacob Johannes Arie Simons (Seth)

Ik doop u in de Naam van de Vader, en van de Zoon, 

en van de Heilige Geest. AMEN

• Zingen Psalm 134 : 3 (staande indien mogelijk)

  Dat 's Heeren zegen op u daal';

  Zijn gunst uit Sion u bestraal'. 

  Hij schiep 't heelal, Zijn Naam ter eer:

  looft, looft dan aller heren Heer'!



• Dankgebed

Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven U dat Gij ons

en onze kinderen, door het bloed van Uw geliefde Zoon Jezus Christus, al

onze zonden vergeven hebt, en ons door Uw Heilige Geest tot leden van Uw

eniggeboren Zoon, en zo tot Uw kinderen aangenomen hebt, en ons dit met

de Heilige Doop bezegelt en bekrachtigt. 

Wij bidden U ook, door Hem, Uw geliefde Zoon, dat Gij deze kinderen met

Uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat het christelijk en godzalig opge-

voed zal worden, en in de Heere Jezus Christus meer en meer groeien zal,

opdat het Uw Vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die Gij deze kinderen

en ons allen bewezen hebt, moge belijden, en in alle gerechtigheid, onder

onze enige Leraar, Koning en Hogepriester, Jezus Christus, leven moge, en

moedig tegen de zonde, de duivel en heel zijn rijk strijden en overwinnen

moge, om U en Uw Zoon Jezus Christus, en de Heilige Geest, de enige en

waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen.

• Zingen Psalm 111 : 5

   't Is trouw, al wat Hij ooit beval.

   Het staat op recht en waarheid pal

   als op onwrikb're steunpilaren.

   Hij is het, Die verlossing zond

   aan al Zijn volk; Hij zal 't verbond

   met hen in eeuwigheid bewaren.

• Prediking: Handelingen 2 : 39a en 41a

Thema: Dopen

‘Want u komt de belofte toe, en uw kinderen…..

Die dan zijn woord gaarne (met vreugde) aannamen, werden gedoopt’

• Dankgebed



• Zingen Psalm 89 : 2

   Ik heb, dit was Uw taal, een vast verbond gemaakt

   met Mijnen gunsteling, dien steeds Mijn oog bewaakt.

   Ik heb aan Mijnen knecht, aan Mijnen uitverkoren',

   aan David, in Mijn gunst, met enen eed gezworen:

   “Ik zal van kind tot kind, tot aan het eind der dagen

   uw zaad bevestigen, en uwen rijkstroon schragen”.

• Zegen en groet



Maandag 2e Pinksterdag 9.00 uur

• Stil gebed

• Votum en groet

• Zingen Psalm 96 : 8

   Dat zich de hemelen verblijden,

   verheugd zij d' aard' aan alle zijden,

   verheugd de volheid van de zee!

   Het veld spring' op met al het vee,

   en 't woud moet juichend God belijden.

• Geloofsbelijdenis van Nicea

• Schriftlezing Romeinen 10 : 1 - 11

 1   Broeders, de toegenegenheid mijns harten, en het gebed, dat ik tot God 

      voor Israël doe, is tot hun zaligheid.

 2   Want ik geef hun getuigenis, dat zij een ijver tot God hebben, maar niet

      met kennis van zaken.

 3   Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen, en hun eigen 

      gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij aan de rechtvaardigheid 

      Gods niet onderworpen.

 4   Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid een ieder, die 

      gelooft.

 5   Want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid, die uit de wet is, zeggende:

      De mens, die deze dingen doet, zal daardoor leven.

 6   Maar de rechtvaardigheid, die uit het geloof is, spreekt aldus: Zeg niet in

      uw hart: Wie zal in de hemel opklimmen? Dat is Christus van boven naar

      beneden brengen.

 7   Of, wie zal in de afgrond nederdalen? Dat is Christus uit de doden naar 

      boven brengen.

 8   Maar wat zegt zij? Nabij u is het Woord, in uw mond en in uw hart. 

      Dit is het Woord des geloofs, dat wij prediken.

 9   Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden de Heere Jezus, en met

      uw hart geloven, dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij

      zalig worden.



10  Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond 

      belijdt men ter zaligheid.

11  Want de Schrift zegt: Een ieder, die in Hem gelooft, die zal niet 

      beschaamd worden.

• Gebed

• Zingen Psalm 118 : 7

   De HEER’ is mij tot hulp en sterkte:

   Hij is mijn lied, mijn psalmgezang.

   Hij was het, die mijn heil bewerkte,

   dies loof ik Hem mijn leven lang.

   Men hoort der vromen tent weergalmen

   van hulp en heil ons aangebracht.

   Daar zingt men blij, met dankb're psalmen:

   "Gods rechterhand doet grote kracht."

• Prediking: Romeinen 10 : 9

Thema: Belijden

‘ Indien gij met uw mond zult belijden de Heere Jezus, 

en met uw hart geloven, 

dat God Hem uit de doden opgewekt heeft,

zo zult gij zalig worden.’

• Zingen Psalm 119 : 40

   Dat ieder, die U vreest, zich tot mij keer',

   die kundig is in Uw getuigenissen.

   Maak, dat mijn hart oprecht Uw lessen eer';

   dat niets die ooit uit mijne ziel moog' wissen,

   opdat ik niet beschaamd word'; laat, o HEER’,

  laat mij die gunst op aarde nimmer missen.



Gemeente, Henrike Abrahamse, Jeftha van den Berg, Marlieke Blankenstijn,

Arianne Timmerarends en Bram Timmerarends verlangen in uw midden per-

soonlijk en openlijk belijdenis van het geloof af leggen, opdat zij mogen delen

in de volle gemeenschap der kerk. Zij worden hierdoor tot het Heilig Avond-

maal toegelaten en dragen medeverantwoordelijkheid voor de opbouw der

gemeente van Christus. Wij geloven en belijden dat God in Christus zijn kin-

deren 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 wezen,

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 waar-

achtige gemeenschap met Zichzelf en met elkander. Aldus verenigd met

Christus, zijn wij geroepen om met woord en daad Hem te belijden als Heere

en Heiland, en Gods Koninkrijk te verkondigen en te verwachten.

• Beantwoording van de vragen.

De kerkenraad heeft, na gevraagd te hebben naar jullie geloof en kennis der waar-

heid, in jullie voornemen toegestemd en er zijn geen bezwaren binnengekomen

vanuit de gemeente. Daarom verzoek ik jullie, die nu belijdenis van het geloof

wilt afleggen, op te staan en in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in ge-

meenschap met de belijdenis der vaderen te antwoorden op de volgende vragen:

1.

2.

3.

4.

Verklaar je, dat jij de leer van onze kerk, zover jij die geleerd, gehoord en bele-

den hebt, houdt voor de ware zaligmakende leer, overeenkomend met de Heilige

Schrift?

Beloof je, dat jij door Gods genade in de belijdenis van die zaligmakende leer

standvastig zult blijven, en daarin zult leven en sterven? 

Beloof je, dat jij zich met Christus’ hulp en genade altijd volgens deze heilige

leer, Godzalig, eerbaar, en onberispelijk zult gedragen, uw belijdenis met goede

werken zult versieren, en met de u geschonken gaven zult meewerken aan de

opbouw van de gemeente van Christus?

Beloof je, dat jij zich aan de vermaning, bestraffing en kerkelijke tucht wilt en

zult onderwerpen, indien het zou gebeuren, (wat God verhoede), dat jij zich in

leer of leven zou misgaan?



Wat is daarop jouw antwoord?

   Henrike Abrahamse  (Henrike)

   Jeftha van den Berg  (Jacob Johannes)

   Marlieke Blankenstijn  (Maatje Hendrika)

   Arianne Timmerarends  (Adriana)

   Bram Timmerarends  (Bart Willem)

Opneming onder de belijdende leden.

Uit kracht van uw Doop en in gevolg van uw persoonlijke belijdenis door

jullie uitgesproken, verklaren wij jullie,  in de gemeenschap der Kerk van

Christus, tot belijdende leden van de Hervormde Gemeente te Montfoort bin-

nen de Protestante Kerk in Nederland en nodigen jullie uit tot de tafel des

Heeren.

De God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot Zijn eeuwige

heerlijkheid, Hij zal u bevestigen, sterken en grondvesten. Hem zij de heer-

lijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen

• Zingen Psalm 134 : 3 (staande indien mogelijk)

  Dat 's Heeren zegen op u daal';

  Zijn gunst uit Sion u bestraal'. 

  Hij schiep 't heelal, Zijn Naam ter eer:

  looft, looft dan aller heren Heer'!

De nieuwe lidmaten willen graag in het midden van de Gemeente zingen,

als antwoord op hun belijdenis: 

• Zingen Psalm 119 : 5

  Waarmede zal de jongeling zijn pad,

  door ijdelheen omsingeld, rein bewaren?

  Gewis, als hij het houdt naar 't heilig blad.

  U zoekt mijn hart, mijn oog blijft op U staren;

  laat mij van 't spoor, in Uw geboôn vervat,

  niet dwalen, HEER’, laat mij niet hulp'loos varen.



Vermaning

Geliefden in de Heere, nu jullie door je belijdenis in alle voorrechten van het

lidmaatschap van de Kerk van Christus delen mag, bedenkt te allen tijde, dat

jullie medeburgers der heiligen bent en huisgenoten Gods, gebouwd op het

fundament van de Apostelen en Profeten, terwijl Christus Jezus Zelf de Hoek-

steen is. In Hem wordt ook jullie mede gebouwd tot een woonstede Gods in

de Geest. 

Gemeente, nu u de belijdenis van deze lidmaten hebt gehoord en hun toela-

ting tot het Heilig Avondmaal hebt vernomen, bevelen wij hen aan in uw

liefde, in uw zorg, als leden, die met ons één zijn in de Heere. Gedenkt de

woorden van onze Heere Jezus Christus: een nieuw gebod geef Ik u, dat jullie

elkaar liefhebt, gelijk Ik jullie liefgehad heb. Hieraan zullen zij weten, dat

gij discipelen van Mij zijt, indien u liefde hebt onder elkander. Amen.

• Dankgebed

• Zingen Psalm 121 : 4

   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.

   

• Zegen en groet


