
 
 

ORDE VAN DIENST VOOR  
DE BELIJDENISDIENST OP 
 
ZONDAG 22 APRIL 2018  
OM 9.30 UUR IN DE DORPSKERK 
 
 

 
 
 
 
 

In deze dienst zullen openbare belijdenis van het geloof afleggen: 

(Mendy zal ook gedoopt worden.) 
 
 

 Reinier de Bruin 

 Gerrie Mendy de Bruin – van der Zande (Mendy) 

 Gerrit Johan van den Hoorn (Gerwin) 

 Jennigje Hendrika van den Hoorn – de Mots (Jenneke) 

 Joost Knulst 

 Petra Johanna Kok - Knulst (Petra) 

 Jan Kolk 

 Martine Johanna Francisca Kolk – Goudkamp (Martine) 

 Hendrika Aleida Noorderijk – Pluim (Aleida) 

 Johanna Wilma Polinder – van der Voort (Hanneke) 

 

Voorganger: ds. G. Herwig 

Ouderling van dienst: G.J. Gouman 

Organist: M. Bikker  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Psalm 108 : 1 
 
Mijn hart, o Hemelmajesteit, 

Is tot Uw dienst en lof bereid; 
'k Zal zingen voor den Opperheer, 
'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer. 
Gij , zachte harp, gij schelle luit, 
Waakt op, dat niets uw klanken stuit'. 
'k Zal in den dageraad ontwaken 
En met gezang mijn God genaken. 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen: Psalm 27 : 3 en 5 
 
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'.  
 
Mijn hart zegt mij, o HEER' ,van Uwentwegen: 
,,Zoek door gebeên met ernst mijn aangezicht!'' 
Dat wil, dat zal ik doen; ik zoek den zegen  
Alleen bij U, o bron van troost en licht! 
Verberg toch niet Uw oog van mij, o HEER'  
Ik ben Uw knecht, zie niet in toorne neer.  
Gij waart mijn hulp in al mijn zielsverdriet.  
O God mijns heils, begeef, verlaat mij niet.  
 
Wet en samenvatting 
 
Zingen: Psalm 27 : 7 
 
Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven  
Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou,  
Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven?  
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw.  
Wacht op den HEER', godvruchte schaar, houd moed!  
Hij is getrouw, de bron van alle goed.  
Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer.  
Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den HEER'. 
 

Gebed 
 
 



 
Schriftlezing: Romeinen 15 : 1 – 13 

 

1Maar wij die sterk zijn, zijn verplicht de zwakheden van hen die niet sterk zijn te 
dragen, en niet onszelf te behagen. 
2Laat daarom ieder van ons zijn naaste behagen ten goede, tot opbouw. 
3Want ook Christus heeft niet Zichzelf behaagd, maar zoals geschreven staat: Al 
de smaad van hen die U smaden, is op Mij gevallen. 
4Want alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven, 
opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de Schriften de hoop 
zouden behouden. 
5En de God van de volharding en van de vertroosting moge u geven onderling 
eensgezind te zijn in overeenstemming met Christus Jezus, 
6opdat u eensgezind, met één mond, de God en Vader van onze Heere Jezus 
Christus verheerlijkt.7Daarom, aanvaard elkaar zoals ook Christus ons aanvaard 
heeft, tot heerlijkheid van God. 
8En ik zeg dat Jezus Christus een Dienaar van de besnijdenis is geworden ter wille 
van de waarheid van God om de beloften aan de vaderen te bevestigen, 
9en opdat de heidenen God zouden verheerlijken vanwege de barmhartigheid, 
zoals geschreven staat: Daarom zal ik U belijden onder de heidenen, en Uw Naam 
lofzingen. 
10En verder zegt Hij: Wees vrolijk, heidenen, met Zijn volk! 
11En verder: Loof de Heere, alle heidenvolken, en prijs Hem, alle volken! 
12En verder zegt Jesaja: De wortel van Isaï zal er zijn en Hij Die opstaat om 
heerschappij te voeren over de heidenen, op Hem zullen de heidenen hopen. 
13De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het 
geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest. 
 

 
 
Zingen: Psalm 68 : 10 en 11 
 
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. 
 

Gewis, hoe hoog de nood mag gaan,  
God zal Zijns vijands kop verslaan;  
Dien haar'gen schedel vellen;  
Die trots, wat heilig is, onteert, 
En, daar hij schuld met schuld vermeert  
Zich tegen Hem durft stellen.  
De HEER' heeft Zelf ons toegezeid :  
,,'k Zal u door macht en wijs beleid,  
Uit Bazan weer doen komen;  
U zullen, als op Mozes, beê,  
Wanneer uw pad loopt door de zee,  
Geen golven overstromen.'' 

Preek n.a.v. Romeinen 15 : 13 
 
Thema: Op God hoop ik nooit tevergeefs! 
 
1. Wie God is 
2. Wat Hij geeft 

3. Wat Hij vraagt 
 

 



 
Zingen: Psalm 68 : 2 
 
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. 
 
Lezing van het formulier voor de openbare geloofsbelijdenis 
 
Gemeente des Heeren,  
Enige jonge gemeenteleden verlangen nu in uw midden, persoonlijk 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 
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. 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 waarachtige 
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.  
 
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 u, broeders en zusters, die nu belijdenis van het geloof afleggen, op te 
staan en in dankbare gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschap 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 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? 



 
Beantwoording van de vragen door de lidmaten 
 
Bediening van de Heilige Doop 
 
Gemeente zingt Psalm 134: 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!   
 
Gemeente en belijdende leden zingen samen gezang 244 : 4  
 
Die hoop moet al ons leed verzachten. 
Komt, reisgenoten, 't hoofd omhoog!  
Voor hen, die 't heil des Heren wachten, 
zijn bergen vlak en zeeën droog. 
O zaligheid niet af te meten, 
o vreugd, die alle smart verbant! 
Daar is de vreemd'lingschap vergeten, 
en wij, wij zijn in 't Vaderland! 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten voor: 1. Diaconie, algemeen 
   2. Instandhouding erediensten 
    
 
Zingen: Psalm 146 : 3 en 8 
 
Zalig hij, die in dit leven,  
Jakobs God ter hulpe heeft;  
Hij, die door den nood gedreven,  
Zich tot Hem om troost begeeft;  
Die zijn hoop, in 't hach'lijkst lot,  
Vestigt op den HEER', zijn God.  
 
't Is de HEER' van alle heren,  
Sions God, geducht in macht,  
Die voor eeuwig zal regeren  
Van geslachte tot geslacht.  
Sion, zing uw God ter eer!  
Prijs Zijn grootheid; loof den HEER'.  

Zegen  
 
 
 

Na de dienst kunt u voorin de kerk de lidmaten 
feliciteren en Gods zegen toewensen. 

 
In de Wheme is gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder 

het genot van een kopje koffie/thee of fris. 


