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Maandag 18 april 19.00 uur

1. Inleidend orgelspel

2. Stil gebed

3. Votum en groet

4. Zingen Psalm 118 : 1 en 2

Laat ieder 's HEEREN goedheid loven,

want goed is d' Oppermajesteit:

Zijn goedheid gaat het al te boven,

Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!

Laat Isrel nu Gods goedheid loven

en zeggen: ‘Roemt Gods majesteit!

Zijn goedheid gaat het al te boven,

Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!’

5. Lezen: Apostolische geloofsbelijdenis (12 artikelen van het geloof)

    1. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,

        Schepper van de hemel en van de aarde.

    2. En in Jezus Christus Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;

    3. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;

    4. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

        is gekruisigd, gestorven en begraven, Die neergedaald is in de hel;

    5. Op de derde dag weer opgestaan is van de doden;

    6. Opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van God

        de almachtige Vader;

    7. Vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.

    8. Ik geloof in de Heilige Geest.

    9. Ik geloof één heilige, algemene Christelijke Kerk,

        de gemeenschap der heiligen;

  10. Vergeving der zonden;

  12. Wederopstanding van het vlees;

  12. En een eeuwig leven.

        Amen.

    Laat Arons huis Gods goedheid loven,

    en zeggen: ‘Roemt Gods majesteit!

    Zijn goedheid gaat het al te boven,

    Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!’

    Laat die God vrezen Hem nu loven,

    en zeggen: ‘Roemt Gods majesteit!

    Zijn goedheid gaat het al te boven,

    Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!’



6. Zingen Psalm 62 : 5

    In God is al mijn heil, mijn eer,

    mijn sterke rots, mijn tegenweer,

    God is mijn toevlucht in het lijden.

    Vertrouw op Hem, o volk, in smart,

    stort voor Hem uit uw ganse hart,

    God is een toevlucht t' allen tijde.

7. Schriftlezing: Filippenzen 2 : 5 - 11 en 3 : 1 - 11

  5. Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was;

  6. Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode 

      evengelijk te zijn;

  7. Maar heeft Zichzelf vernietigd, de gestaltenis van een dienstknecht 

      aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden;

  8. En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelf vernederd, 

      gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises.

  9. Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd, en heeft Hem een 

      Naam gegeven, welke boven allen naam is;

10. Opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen alle knie van degene, 

      die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn.

11. En alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere is, 

      tot heerlijkheid van God de Vader.

  1. Voorts, mijn broeders, verblijdt u in de Heere. Dezelfde dingen aan u 

      te schrijven, is mij niet verdrietig, en het is u zeker.

  2. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding.

  3. Want wij zijn de besnijding, wij, die God in de Geest dienen, 

      en in Christus Jezus roemen, en niet in het vlees vertrouwen.

  4. Hoewel ik heb, dat ik ook in het vlees vertrouwen mocht; indien 

      iemand anders meent te vertrouwen in het vlees, ik nog meer.

  5. Besneden op de achtste dag, uit het geslacht van Israël, van de stam 

      van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreën, naar de wet een Farizeër;

  6. Naar de ijver een vervolger der Gemeente; naar de rechtvaardigheid, 

      die in de wet is, zijnde onberispelijk.

  7. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus' wil verlies geacht.



  8. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen verlies te zijn, om de 

      uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere; 

      om Wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht 

      die vuiligheid te zijn, opdat ik Christus moge winnen.

  9. En in Hem gevonden worde, niet hebbende mijn rechtvaardigheid, 

      die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk 

      de rechtvaardigheid, die uit God is door het geloof;

10. Opdat ik Hem kenne, en de kracht Zijner opstanding, en de 

      gemeenschap Zijns lijdens, Zijn dood gelijkvormig wordende;

11. Of ik enigszins moge komen tot de wederopstanding der doden.

8. Gebed

9. Zingen Psalm 73 : 12 en 13

'k Zal dan gedurig bij U zijn

in al mijn noden, angst en pijn,

U al mijn liefde waardig schatten,

wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten!

Gij zult mij leiden door Uw raad,

o God, mijn heil, mijn toeverlaat,

en mij, hiertoe door U bereid,

opnemen in Uw heerlijkheid.

10. Prediking: Filippenzen 3 : 8b - 11

Opdat ik Christus moge winnen.

En in Hem gevonden worde, 

niet hebbende mijn rechtvaardigheid, 

die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, 

namelijk de rechtvaardigheid, die uit God is door het geloof;

Opdat ik Hem kenne, en de kracht Zijner opstanding, 

en de gemeenschap Zijns lijdens, 

Zijn dood gelijkvormig wordende;

Of ik enigszins moge komen 

tot de wederopstanding der doden.

Wien heb ik nevens U omhoog?

Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog

op aarde nevens U toch lusten?

Niets is er, waar ik in kan rusten.

Bezwijkt dan ooit, in bitt're smart

of bangen nood, mijn vlees en hart,

zo zult Gij zijn voor mijn gemoed

mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed.



11. Zingen Psalm 118 : 9 en 10

De HEER wou mij wel hard kastijden,

maar stortte mij niet in den dood,

verzachtte vaderlijk mijn lijden

en redde mij uit allen nood.

Ontsluit, ontsluit voor mijne schreden

de poorten der gerechtigheid;

door deze zal ik binnentreden

en loven 's HEEREN majesteit.

12. Dankgebed

13. Toespraken

• Dhr. W. Seine (scriba van de classis Utrecht)

• Ouderling J. van ‘t Hof (2e voorzitter kerkenraad Hervormde Gemeente Montfoort)

14. Zingen Psalm 105 : 4 en 1

Gij volk, uit Abraham gesproten,

dat zoveel gunsten hebt genoten,

gij Jacob's kind'ren, die de HEER’

heeft uitverkoren, meldt Zijn eer!

De HEER’ is onze God, die d' aard'

alom door Zijn gericht vervaart.

15. Persoonlijk woord door ds. C.J. Rijsdijk

16. Zingen Avondzang : 6 en 7

Behoed het ganse Christendom;

geef dat in kruis Uw vreugd weerom;

vertroost het neergebogen hart,

en heel in gunst der kranken smart.

17. Zegen en groet

Dit is, dit is de poort des HEEREN:

daar zal 't rechtvaardig volk door treên,

om hunnen God ootmoedig t' eren

voor 't smaken Zijner zaligheên.

Ik zal Uw naam en goedheid prijzen:

Gij hebt gehoord, Gij zijt mijn geest

door Uw ontelb're gunstbewijzen

tot hulp, en heil, en vreugd geweest.

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.

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.



Mededelingen

•   De dienst wordt live uitgezonden, waarbij u mogelijk in beeld

    kan komen.

•   Voor alle genodigden is er de mogelijkheid om na deze dienst in 

    het verenigingsgebouw ‘Rehoboth’ koffie te drinken en elkaar te 

    ontmoeten.

•   Voor genodigden die zich opgegeven hebben voor de broodmaal

    tijd: deze maaltijd wordt eveneens gehouden in het verenigings

    gebouw ‘Rehoboth’. De maaltijd begint om 17.30 uur en zal met 

    gemeenschappelijk gebed worden geopend en beëindigd.

•   Vanavond na de intrededienst is er gelegenheid om in het koor 

    van de kerk ds. Rijsdijk en zijn vrouw Gods zegen toe te wensen.

•   Sanitaire voorzieningen kunt u vinden:

          - achterin het kerkgebouw

          - in het koor van de kerk (naast de noord-ingang)

          - in het verenigingsgebouw ‘Rehoboth’

          - in de Commanderij (tegenover het koor van de kerk)

•   Uw gift voor deze dienst kunt u overmaken op de bankrekening 

    van de kerk:
         

    Diaconie: NL84 RABO 0134 6807 15 t.n.v. 

    Diaconie Hervormde Gemeente Montfoort

     

    Kerkrentmeesters: NL66 RABO 0134 6163 40

    t.n.v. Hervormde Gemeente Montfoort

•   Het adres van de familie Rijsdijk is: 

    Hofstraat 9

    3417 HZ  Montfoort

    0348 - 50 76 14


