
 
ORDE VAN DIENST VOOR  

DE BELIJDENISDIENST OP 
DE EERSTE PAASDAG 
ZONDAG 21 APRIL 2018  
OM 9.30 UUR IN DE DORPSKERK 

 
 

In deze dienst zullen openbare belijdenis van het geloof afleggen: 

 
Maarten de Bruin (Maarten) 

Bernardus Compaijen (Barend)  

Ariët Compaijen – Lokhorst (Ariët) 

Pieter van Moort (Pieter) 

Cornelia van Moort – Ponstein (Corien) 

 

Voorganger: ds. G. Herwig   ~ Ouderling van dienst: br. P. Bos ~  

Organist: Erik van Gameren 

 
Voor de dienst zingen wij: 
 
Lied 88 (OTH) 
Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, die galmt door gans Jeruzalem. 
Een heerlijk morgenlicht breekt aan, de Zoon van God is opgestaan. 
 
Geen graf hield Davids Zoon omkneld, Hij overwon, die sterke Held! 
Hij steeg uit 't graf door 's Vaders kracht, want Hij is God, bekleed met macht. 
 
Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles is voldaan. 
Die in 't geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en helle niet. 
 
Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan. 
Een leven, door zijn dood bereid, een leven in zijn heerlijkheid. 
 
Gezang 53 : 1 en 2 (HB’38) 
Wees gegroet, gij eersteling der dagen, 
morgen der verrijzenis, 
bij wiens licht de macht der hel verslagen 
en de dood vernietigd is! 
Here Jezus, trooster aller smarten, 
zon der wereld, schijn in onze harten, 
deel ons zelf de voorsmaak meê 
van der zaal'gen sabbatsvreê! 

 

Op uw woord, o Leven van ons leven, 
werpen wij het doodskleed af! 
Door de kracht uws Geestes uitgedreven, 
treden w' uit ons zondengraf. 
Leer ons daag'lijks, leer ons duizendwerven, 
in uw kruisdood meegekruisigd sterven, 
en herboren - opgestaan, 
achter U ten hemel gaan! 

Gezang 62 : 1 en 2 (HB’38) 
Jezus leeft, en wij met Hem: 
dood, waar is uw schrik gebleven? 
Jezus leeft, en zijne stem 
roept ook ons eens weer tot leven, 
zal ons eens met eer bekleên: 
dit is onze troost alleen! 

 
Jezus leeft: Hem is de macht 
over 't gans heelal gegeven, 
en wij zullen door zijn kracht 
Hem gelijken, eeuwig leven. 
Zou Gods trouw ooit wank'len? Neen, 
dit is onze troost alleen! 

 
Welkom en mededelingen 



 
Voorzang: Psalm 56 : 5 
Ik roem in God; ik prijs 't onfeilbaar woord;  
Ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord. 
'k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord;  
Wat sterv'ling zou mij schenden?  

Ik heb beloofd, wanneer G' in mijn ellenden 
Mij bijstand boodt, en 't onheil af zoudt wenden;  
Tot U, o God, mijn lofzang op te zenden, 
Door ijver aangespoord.  

 

Stil gebed, votum en groet 
 

Zingen: Psalm 118 : 8 en 9 
Gods rechterhand is hoog verheven; 
Des HEEREN sterke rechterhand 
Doet door haar daân de wereld beven, 
Houdt door haar kracht Gods volk in stand. 
Ik zal door 's vijands zwaard niet sterven, 
Maar leven, en des HEEREN daân, 
Waardoor wij zoveel heil verwerven, 
Elk, tot Zijn eer, doen gadeslaan. 
 

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 binnen treden, 
En loven 's HEEREN majesteit. 

Geloofsbelijdenis 
 

Zingen: Psalm 118: 11 
De steen, dien door de tempelbouwers,  
Veracht'lijk was een plaats ontzegd, 
Is, tot verbazing der beschouwers, 
Van God ten hoofd des hoeks gelegd. 
Dit werk is door Gods alvermogen, 
Door 's HEEREN hand alleen geschied; 
Het is een wonder in onz' ogen; 
Wij zien het, maar doorgronden 't niet. 
 

Gebed 
 

Schriftlezing: Mattheus 28 : 1-10 
 

 

1 Laat na de sabbat, toen het licht begon te worden op de eerste dag van de week, 
kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken. 2 En zie, er 
vond een grote aardbeving plaats, want een engel van de Heere, die uit de hemel 
neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten.  
3 Zijn gedaante was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. 4 De bewakers 
beefden van angst voor hem en werden als doden. 5 Maar de engel antwoordde en zei 
tegen de vrouwen: U hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt, Die 
gekruisigd was. 6 Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, zoals Hij gezegd heeft. Kom, zie 

de plaats waar de Heere gelegen heeft. 7 En ga haastig heen en zeg tegen Zijn 
discipelen dat Hij opgewekt is uit de doden; en zie, Hij gaat u voor naar Galilea; daar 
zult u Hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. 8 En zij gingen haastig van het graf weg, met 
vrees en grote blijdschap, en zij snelden weg om het Zijn discipelen te berichten. 
9 Toen zij weggingen om het aan Zijn discipelen bekend te maken, zie, Jezus kwam hun 
tegemoet en zei: Wees gegroet! Zij gingen naar Hem toe, grepen Zijn voeten en 
aanbaden Hem.10 Toen zei Jezus tegen hen: Wees niet bevreesd; ga heen, bericht Mijn 
broeders dat zij naar Galilea moeten gaan, en daar zullen zij Mij zien. 
 



 
Lezing van de tekst: Mattheus 28 : 7a: 
 

“… En ga haastig heen en zeg tegen Zijn discipelen 
dat Hij opgewekt is uit de doden…”. 

 
Zingen: Psalm 42 : 3 en 5 

O mijn ziel, wat buigt g' u neder?  
Waartoe zijt g' in mij ontrust?  
Voed het oud vertrouwen weder;  
Zoek in 's Hoogsten lof uw lust;  
Want Gods goedheid zal uw druk  
Eens verwiss'len in geluk. 
Hoop op God, sla 't oog naar boven;  
Want ik zal Zijn Naam nog loven.  

Maar de HEER' zal uitkomst geven,  
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt.  
'k Zal in dit vertrouwen leven,  
En dat melden in mijn lied;  
'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht  
Zingen, daar ik Hem verwacht;  
En mijn hart, wat mij moog' treffen,  
Tot den God mijns levens heffen.  

 
 
Preek   Thema: Ontvangen en….doorgeven! 
 

1. De ontvangen Boodschap 
2. De oproep om haastig heen te gaan 
3. De door te geven Boodschap 

 
Zingen: Psalm  67 : 2 

De volken zullen U belijden,  
o God, U loven al te zaâm.  
De landen zullen zich verblijden  
en juichen over Uwen Naam.  
Volken zult Gij rechten,  
hunne zaak beslechten,  
in rechtmatigheid;  
volken op deez' aarde,  
die Uw arm vergaârde,  
die Gij veilig leidt.  
 
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 
 
Gemeente zingt Psalm 143 : 10 (gewijzigd) 
Leer hen, o God van zaligheden,  
hun leven in Uw dienst besteden;  
Gij zijt hun God, vat Gij hun hand;  
Uw goede Geest bestier' hun schreden,  
en leid' hen in een effen land.  
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten:  1. Paascollecte 
  2. Instandhouding erediensten 
 
Zingen: Psalm 21 : 4 en 5 
Hij heeft, O God, van U begeerd  
Het onvergank'lijk leven;  
Gij hebt het hem gegeven.  
Zo zijn de dagen hem vermeêrd,  
Zo leeft de Vorst altoos,  
Zo leeft hij eindeloos. 
 

Hoe groot en schitt'rend is zijn eer,  
Door 't heil, aan hem bewezen!  
Hoe is zijn roem gerezen!  
O alvermogend, Opperheer,  
Wat glans, wat majesteit.  
Hebt Gij dien Vorst bereid!  

Zegen 
 
 

Na afloop is er voorin de kerk gelegenheid 
de nieuwe lidmaten Gods zegen te wensen. 

 

 
In KC de Wheme is gelegenheid tot het drinken van koffie/thee/fris 

en elkaar te ontmoeten. 


