


Zondagmiddag  22 mei  16.00 uur

1. Stil gebed

2. Votum en groet

3. Zingen Psalm 27 : 3

   Och, mocht ik, in die heilige gebouwen

   de vrije gunst, die eeuwig Hem bewoog,

   zijn lieflijkheid en schonen dienst aanschouwen!

   Hier weidt mijn ziel met een verwond'rend oog.

   Want God zal mij, opdat Hij mij beschutt',

   in ramp en nood versteken in Zijn hut,

   mij bergen in 't verborgen van Zijn tent

   en op een rots verhogen uit d' ellend'.

4. 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;

 11. Wederopstanding van het vlees;

 12. En een eeuwig leven.

       Amen.



5. Zingen Psalm 121 : 1

   '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.

6. Schriftlezing: Psalm 16

1.   Een gouden kleinood van David. Bewaar mij, o God! 

      want ik betrouw op U.

2.   O mijn ziel! gij hebt tot de HEERE gezegd: Gij zijt de Heere;

      mijn goedheid raakt niet tot U,

3.   Maar tot de heiligen, die op de aarde zijn, en de heerlijken,

      in wie al mijn lust is.

4.   De smarten van hen, die een andere god geschenken geven, 

      zullen talrijk worden; ik zal hun plengoffers van bloed niet offeren, 

      en hun namen op mijn lippen niet nemen.

5.   De HEERE is het deel van mijn erve, en van mijn beker; 

      Gij onderhoudt mijn lot.

6.   De meetsnoeren zijn mij in liefelijke plaatsen gevallen; 

      ja, een mooie erfenis is mij geworden.

7.   Ik zal de HEERE loven, Die mij raad heeft gegeven; 

      zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn nieren.

8.   Ik stel de HEERE gedurig voor mij; omdat Hij aan mijn rechterhand is,

      zal ik niet wankelen. 

9.   Daarom is mijn hart verblijd, en mijn eer verheugt zich; 

      ook zal mijn vlees veilig wonen.

10. Want Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten; Gij zult niet toelaten

      dat Uw Heilige de verderving ziet.

11. Gij zult Mij het pad des levens bekend maken; overvloed van vreugde

      is bij Uw aangezicht; lieflijkheden zijn in Uw rechterhand, eeuwig.

7. Gebed



8. Zingen Psalm 31 : 15 en 17

   Hoe groot is 't goed, dat Gij zult geven

   hem, wiens oprechte geest

   op U betrouwt, U vreest!

   Hoe groot is 't heil, dat G' in dit leven,

   ver boven beed' en wensen,

   reeds wrocht voor 't oog der mensen!

   Geloofd zij God, Die Zijn genade

   aan mij heeft groot gemaakt,

   Die voor mijn welstand waakt!

   Zijn oog slaat mij in liefde gade,

   Hij wil mij heil bereiden;

   mij in een vesting leiden.

   

9. Prediking: Psalm 16 : 11

‘Gij zult Mij het pad des levens bekend maken; 

overvloed van vreugde is bij Uw aangezicht; 

lieflijkheden zijn in Uw rechterhand, 

eeuwig.’

10. Zingen Psalm 16 : 1 en 6

   Bewaar mij toch, o alvermogend God!

   'k Betrouw op U; schenk hulp, verhoor mijn smeken.

   O mijne ziel, gij hebt vrijmoedig tot

   uw God en HEER’, uw Bondsgod, durven spreken:

   ‘Gij zijt de HEER’; ik zal U nooit verzaken,

   ofschoon tot U mijn goedheid niet kan raken.’



   Gij maakt eerlang mij 't levenspad bekend,

   waarvan, in druk, 't vooruitzicht mij verheugde.

   Uw aangezicht, in gunst tot mij gewend,

   schenkt mij in 't kort verzadiging van vreugde.

   De lieflijkheên van 't zalig hemelleven

   zal eeuwiglijk Uw rechterhand mij geven.

11. Lezen: Formulier van de openbare belijdenis van het geloof.

Gemeente, Anna van den Berg, verlangt in uw midden persoonlijk en openlijk

belijdenis van het geloof af leggen, opdat zij mag delen in de volle gemeen-

schap der kerk. Zij wordt hierdoor 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 ons betuigd en verzegeld, dat wij in Gods genade-

verbond 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 waarachtige 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 verkon-

digen en te verwachten.



Beantwoording van de vragen.

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

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

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

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

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

1.

2.

3.

4.

Wat is daarop jouw antwoord?

   Anna Margo van den Berg  (Anna)

Opneming onder de belijdende leden.

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

jou uitgesproken, verklaren wij jou, in de gemeenschap der Kerk van Chris-

tus, tot belijdend lid van de Hervormde Gemeente te Montfoort binnen de 

Protestante Kerk in Nederland en nodigen we jou 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 heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen

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

en beleden 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?



De nieuwe lidmaat wil graag in het midden van de Gemeente zingen, 

als antwoord op haar belijdenis: 

Psalm 62 : 1

   Mijn ziel is immers stil tot God,

   van Hem wacht ik een heilrijk lot,

   Hij immers zal mijn rotssteen wezen,

   mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek,

   mijn toevlucht en mijn hoog vertrek:

   ik zal geen grote wank'ling vrezen.

De gemeente zingt Anna van den Berg toe

Zingen Psalm 17 : 4 (staande indien mogelijk)

   Maak Uwe weldaân wonderbaar,

   Gij, die Uw kind'ren wilt behoeden

   voor 's vijands macht en vrees'lijk woeden

   en hen beschermt in 't grootst gevaar.

   Wil haar Uw bijstand niet onttrekken;

   Uw zorg bewaak' haar van omhoog.

   Bewaar z' als d' appel van het oog,

   wil haar met Uwe vleug’len dekken.

Vermaning

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

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

je medeburger der heiligen bent en huisgenoten Gods, gebouwd op het fun-

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

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

Geest. 

Gemeente, nu u de belijdenis van deze lidmaat hebt gehoord en haar toelating

tot het Heilig Avondmaal hebt vernomen, bevelen wij haar aan in uw liefde,

in uw zorg, als lid, 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 dis-

cipelen van Mij zijt, indien u liefde hebt onder elkaar. Amen.



12. Dankgebed

13. Zingen Psalm 84 : 3 en 6

      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.

      Want God, de HEER’, zo goed, zo mild,

      is t' allen tijd een zon en schild.

      Hij zal genaad' en ere geven.

      Hij zal hun 't goede niet in nood

      onthouden, zelfs niet in de dood,

      die in oprechtheid voor Hem leven.

      Welzalig, HEER’, die op U bouwt

      en zich geheel aan U vertrouwt!

14. Zegen en groet

Na de zegen is er gelegenheid om Anna de hand te drukken 

en Gods zegen toe te wensen in het koor van de kerk.


