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Welkom
Van harte welkom in deze eredienst waarin vier jongeren in het
openbaar belijdenis van hun geloof gaan afleggen. Fijn dat u/ jij er
bent om hier getuige van te zijn. In deze dienst zullen we met
elkaar bidden, zingen, uit de Bijbel lezen en luisteren naar wat dat
voor ons betekent (de preek). De jongeren die belijdenis af gaan
leggen hebben alle vier aangegeven welke psalm ze graag in deze
dienst willen zingen. De naam van de jongere staat onder de psalm
die hij/zij uitgekozen heeft. We wensen elkaar een goede en
gezegende dienst toe.

Psalm 8: 1 en 4
1. HEER, onze Heer, grootmachtig Opperwezen!
Hoe wordt Uw naam op aard' alom geprezen!
Gij, die den glans van Uwe majesteit
Hebt boven lucht en heem'len uitgebreid.
4. Mijn God, wat is de mens dan op deez' aarde!
De broze mens, hoe klimt hij tot die waarde,
Dat Gij aan hem in zoveel gunst gedenkt;
En 's mensen zoon Uw teêrste liefde schenkt!
Votum en groet
Psalm 33:1
Jeanine
1. Zingt vrolijk, heft de stem naar boven,
Rechtvaardigen, verheft den HEER'!
Het past oprechten, God te loven,
zingt Zijnen groten naam ter eer!
Prijst Hem in uw psalmen,
Met de schoonste galmen;
Roept Zijn weldaan uit;
Laat de keel zich paren
Met den klank der snaren,
Looft Hem met de luit!
Wetslezing
Morgenzang: 3 en 5
Marjolein
3. Dat wij ons ambt en plicht, o HEER,
Getrouw verrichten tot Uw eer;
Dat Uwe gunst ons werk bekroon',
Uw Geest ons leid' en in ons woon'.
5. Verlicht ons hart, dat duister is,
Wil ons, naar Uw getuigenis,
Doen vlieden alle kwade paân,
En ijv'rig in Uw wegen gaan.

Gebed
Kolossenzen 2: 4-10

4 En dit zeg ik, opdat niemand u misleidt met mooiklinkende
redeneringen.
5 Want al ben ik lichamelijk afwezig, toch ben ik in de geest bij u. Ik
zie met blijdschap de goede orde onder u en de vastheid van uw
geloof in Christus.
6 Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen,
wandel in Hem,
7 geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u
onderwezen bent; wees daarin overvloedig, met dankzegging.
8 Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en
inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen,
volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens
Christus.
9 Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk.
10 En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere
overheid en macht.
Collecte
1. Diaconie
2. Werk van de Kerkrentmeesters
Psalm 25: 4 en 6
4 's HEEREN goedheid kent geen palen;
God is recht, dus zal Hij door
Onderwijzing hen, die dwalen,
Brengen in het rechte spoor.
Hij zal leiden 't zacht gemoed
In het effen recht des HEEREN.
Wie Hem need'rig valt te voet,
Zal van Hem zijn wegen leren.

6. Wie heeft lust den HEER te vrezen,
't Allerhoogst en eeuwig goed?
God zal Zelf zijn Leidsman wezen;
Leren, hoe hij wand'len moet.
't Goed, dat nimmermeer vergaat,
Zal hij ongestoord verwerven,
En zijn Godgeheiligd zaad
Zal 't gezegend aard'rijk erven.

Verkondiging: Wandel in Hem.
Psalm 84: 3 en 6
Anske
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.
6. 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.

Bijdrage vanuit de belijdeniscatechisanten
Formulier voor de openbare geloofsbelijdenis
Gemeente van onze Heere, enkele jongeren uit onze gemeente willen in ons
midden persoonlijk en openlijk belijdenis van het geloof af leggen, opdat zij
mogen delen in de volle gemeenschap van de kerk. Zij worden hierdoor tot
het Heilig Avondmaal toegelaten en dragen 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
genadeverbond opgenomen zijn. Daarmee dragen wij Zijn merk- en
veldteken. Het teken van de doop laat ons zien dat we van Hem zijn. 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 echte gemeenschap met Zichzelf en met elkaar.
Zo één gemaakt met Christus, zijn wij geroepen met woord en daad Hem te
belijden als Heere en Heiland, en Gods Koninkrijk te verkondigen en te
verwachten.
Belijdenisvragen:
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, belijdeniscatechisanten, op te staan en in
dankbare gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschap met
de belijdenis van het voorgeslacht te antwoorden op de volgende vragen.
Ten eerste: belijdt u te geloven in God, de Vader, de Almachtige, Schepper
van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze
Heere, en in de Heilige Geest?
Ten tweede: Aanvaardt u de roeping om, als lid 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 Protestantse Kerk in
Nederland en onder haar 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 uw antwoord?
- Maartje Borsje
- Cornelis Bastiaan de Groot
- Jeanine Kool
- Jansje Cornelia Reijersen van Buuren
Ontvangen zegen met handoplegging
Gemeente zingt samen met de nieuwe belijdende leden psalm 17:3
(voor zover mogelijk, allen staande)

3. Ik zet mijn treden in Uw spoor,
Opdat mijn voet niet uit zou glijden;
Wil mij voor struikelen bevrijden,
En ga mij met Uw heillicht voor.
Ik roep U aan, 'k blijf op U wachten,
Omdat G', o God, mij altoos redt,
Ai, luister dan naar mijn gebed,
En neig Uw oren tot mijn klachten.
Direct aansluitend
Gemeente zingt de nieuwe belijdende leden toe met
psalm 17:4 (enigszins gewijzigd) en 134:3
4. 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 hen Uw bijstand niet onttrekken;
Uw zorg bewaak' hen van omhoog;
Bewaar z' als d' appel van het oog;
Wil hen met Uwe vleug’len dekken.
3. 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.
Overhandiging belijdeniskaart
Persoonlijk woord

Dankgebed
Psalm 118: 14
Bram
14. Gij zijt mijn God, U zal ik loven,
Verhogen Uwe majesteit;
Mijn God, niets gaat Uw roem te boven;
U prijz' ik tot in eeuwigheid.
Laat ieder 's HEEREN goedheid loven,
Want goed is d' Oppermajesteit;
Zijn goedheid gaat het al te boven;
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!
Zegen

Na afloop van de dienst heeft u gelegenheid om voorin de kerk de
nieuwe belijdende leden te feliciteren. U kunt de kerk via de deur
rechts voorin verlaten.
Wilt u doorpraten over deze dienst, of over de mogelijkheid van doop of belijdenis, neemt
u/ neem jij dan gerust contact op met ds. H.P. Brendeke.
predikant@hervormdhagestein.nl / 0347-351210

