Liturgie
voor de dienst van het Woord
waarin openbare belijdenis van het geloof
wordt afgelegd

Pinksterzondag 23 mei 2021
in de Dorpskerk te IJsselmuiden
om 16.00 uur

Thema:
Belijdenis doen
door de Heilige Geest

Voorganger: ds. J.P. Nap
Organist: Jeannet Riemersma
Koster: Bertil Brink

Welkom in deze kerkdienst in de Dorpskerk
van de Hervormde Gemeente IJsselmuiden-Grafhorst
Vanmorgen hopen de volgende belijdeniscatechisanten openbare
belijdenis van het geloof af te leggen en daarbij de naast hun naam
aangegeven tekst mee te krijgen:
1. Arend Jan (Arne) Dekker
Psalm 25:4
2. Arien (Marieke) van den Berg
Psalm 25:5
3. Geert (Geert) Docter
Psalm 138:8
4. Arendje Johanna Geertje (Annemarie) Docter-van der Horst
Psalm 139:1b-3
5. Anne-Ruth Berthe Song Mi Lee (Anne-Ruth) Goudbeek
Johannes 1:29b
6. Kornelis (Niels) Lindeboom
Hebreeën 10:23
7. Dina Joëlle (Daniëlle) Lindeboom-Kaspers
Hebreeën 11:1
8. Jennigje (Jenneke) Meuleman
Jesaja 12:2
9. Simon Joachim (Sietse) Oosterveer
1 Timotheüs 6:12
10. Hannah Jacquelina (Hannah) Schrijver
1 Timotheüs 6:13, 14
11. Jannetje (Janneke) Steen Redeker
Romeinen 15:13

Inleidend orgelspel
Stil gebed
Votum en Zegengroet
Zingen

Psalm 84 : 1

Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot,
o HEER’, der legerscharen God,
zijn mij Uw huis en tempelzangen!
Hoe branden mijn genegenheên,
om 's HEEREN voorhof in te treên!
Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen;
mijn hart roept uit tot God, Die leeft,
en aan mijn ziel het leven geeft.
Geloofsbelijdenis (als gemeente belijden we ons geloof)
Zingen

Psalm 26 : 8

Wat blijdschap smaakt mijn ziel,
wanneer ik voor U kniel
in 't huis, dat Gij U hebt gesticht!
Hoe lief heb ik Uw woning,
de tent, o Hemelkoning,
die G', U ter eer, hebt opgericht!
Gebed
Schriftlezing

Handelingen 2 : 14 - 21 en 1 Thessalonicenzen 1

Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem, en sprak
tot hen: Gij Joodse mannen, en gij allen, die te Jeruzalem woont,
dit zij u bekend, en laat mijn woorden tot uw oren ingaan.
15 Want deze zijn niet dronken, gelijk gij vermoedt; want het is
eerst de derde ure van de dag.
16 Maar dit is het, wat gesproken is door den profeet Joel:
17 En het zal zijn in de laatste dagen, (zegt God) Ik zal uitstorten
van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen
14

profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw
ouden zullen dromen dromen.
18 En ook op Mijn dienstknechten, en op Mijn dienstmaagden, zal
Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten, en zij zullen profeteren.
19 En Ik zal wonderen geven in den hemel boven, en tekenen op
de aarde beneden, bloed en vuur, en rookdamp.
20 De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in
bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heeren komt.
21 En het zal zijn, dat een iegelijk, die den Naam des Heeren zal
aanroepen, zalig zal worden.
Paulus, en Silvanus, en Timotheus, aan de Gemeente der
Thessalonicensen, welke is in God den Vader, en den Heere Jezus
Christus: genade zij u en vrede van God, onzen Vader, en den
Heere Jezus Christus.
2 Wij danken God altijd over u allen, uwer gedachtig zijnde in
onze gebeden;
3 Zonder ophouden gedenkende het werk uws geloofs, en den
arbeid der liefde, en de verdraagzaamheid der hoop op onzen
Heere Jezus Christus, voor onzen God en Vader;
4 Wetende, geliefde broeders, uw verkiezing van God;
5 Want ons Evangelie is onder u niet alleen in woorden geweest,
maar ook in kracht, en in den Heiligen Geest, en in vele
verzekerdheid; gelijk gij weet, hoedanigen wij onder u geweest
zijn om uwentwil.
6 En gij zijt onze navolgers geworden, en des Heeren, het Woord
aangenomen hebbende in vele verdrukking, met blijdschap des
Heiligen Geestes;
7 Alzo dat gij voorbeelden geworden zijt al den gelovigen in
Macedonie en Achaje.
8 Want van u is het Woord des Heeren luidbaar geworden niet
alleen in Macedonie en Achaje; maar ook in alle plaatsen is uw
geloof, dat gij op God hebt, uitgegaan, zodat wij niet van node
hebben, iets daarvan te spreken.
9 Want zij zelven verkondigen van ons, hoedanigen ingang wij tot
u hebben, en hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden, om
den levenden en waarachtigen God te dienen;
10 En Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Denwelken Hij uit
de doden verwekt heeft, namelijk Jezus, Die ons verlost van den
toekomenden toorn.
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Tekst voor de preek
Thema

1 Thessalonicenzen 1 : 5 en 6

Belijdenis door de Heilige Geest
1. De Geest zegent het Evangelie
2. De Geest maakt blijde navolgers

Mededelingen over collecten enz.
Zingen

Psalm 86 : 3 en 6

HEER’, door goedheid aangedreven,
zijt Gij mild in 't schuldvergeven.
Wie U aanroept in de nood,
vindt Uw gunst oneindig groot.
HEER’, neem mijn gebed ter oren;
wil naar mijne smeking horen;
merk, naar Uw goedgunstigheên,
op de stem van mijn gebeên.
Leer mij naar Uw wil te hand'len,
'k zal dan in Uw waarheid wand'len;
neig mijn hart, en voeg het saâm
tot de vrees van Uwen naam.
HEER’, mijn God, ik zal U loven,
heffen 't ganse hart naar boven;
'k zal Uw naam en majesteit
eren tot in eeuwigheid.
Prediking van het Evangelie
Zingen

Psalm 119 : 3

Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest!
Mocht die mij op mijn paân ten leidsman strekken!
'k Hield dan Uw wet, dan leefd' ik onbevreesd;
dan zou geen schaamt' mijn aangezicht bedekken,
wanneer ik steeds opmerkend waar' geweest,
hoe Uw geboôn mij tot Uw liefde wekken.

Afleggen van de openbare belijdenis van het geloof
Gemeente des Heeren, enige broeders en zusters 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 der waarheid, met vertrouwen en blijdschap in uw
voornemen toegestemd. Daarom verzoek ik u, broeders en
zusters, die nu belijdenis van het geloof wilt afleggen, in dankbare
gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschap met
de belijdenis van de vaderen te antwoorden op de volgende
vragen (onder de belijdenis der vaderen verstaan wij de oudchristelijke belijdenissen en die van de gereformeerde traditie):
Ten eerste: Belijdt u te geloven in God, de Vader, de Almachtige,
Schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus,
Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere, en in de Heilige Geest?
Ten tweede: Aanvaardt u de roeping om, als lidmaat 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 in 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 belijdenisvragen
Opname onder de belijdende leden
Uit kracht van uw doop en als gevolg van uw persoonlijke
belijdenis van het geloof, verklaren wij u, in de gemeenschap van
de Kerk van Christus, tot belijdende leden van de Protestantse
Kerk in Nederland en nodigen u tot de tafel des Heeren.
Zegen
De God nu van alle genade, die u geroepen heeft tot Zijn
eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus (…), volmake, bevestige,
versterke en fundere u.
Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. AMEN
Zingen door de nieuwe belijdende leden

Psalm 17 : 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.
Toezingen

Psalm 87 : 4 (staande)

God zal ze Zelf bevestigen en schragen,
en op Zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
hen tellen, als in Isrel ingelijfd,
en doen de naam van Sions kind'ren dragen.

Persoonlijk woord door de predikant
Vervolg formulier
Geliefde broeders en zusters in de Heere, nu u door uw belijdenis
in alle voorrechten van het lidmaatschap van de Kerk van
Christus delen mag, bedenkt te allen tijde dat u medeburgers
van de heiligen bent en huisgenoten van God, gebouwd op het
fundament van de apostelen en profeten, terwijl Jezus Christus
Zelf de hoeksteen is; in Hem wordt u ook mede gebouwd tot een
woonstede van God in de Geest (Efeze 2 : 19 - 22).
Gemeente van Jezus Christus, nu u de belijdenis van deze
broeders en zusters hebt gehoord en hun toelating tot het Heilig
Avondmaal hebt vernomen, bevelen wij hen aan in uw liefde en
zorg, als leden, die met ons één zijn in de Heere. Gedenk de
woorden van onze Heere Jezus Christus: Een nieuw gebod geef Ik
u, dat u elkander liefhebt, gelijk Ik u liefgehad heb, dat u ook
elkander liefhebt. Hieraan zullen allen weten, dat u discipelen
van Mij bent, indien u liefde hebt onder elkander (Johannes 13 :
34, 45).
Dankgebed
Zingen

Psalm 119 : 36 en 37

't Is goed voor mij, verdrukt te zijn geweest,
opdat ik dus Uw Godd'lijk recht zou leren;
sinds heeft mijn hart voor hovaardij gevreesd.
Ai, doe mij steeds Uw wil als heilig eren;
ver boven goud en zilver, en wat meest
de mens bekoort, zal ik Uw wet waarderen.
Uw hand heeft mij gemaakt en toebereid;
ai, maak mij ook verstandig in Uw wetten;
zo leer ik Uw geboôn en heiligheid.
Al wie U vreest, zal op mijn heilstaat letten,
verheugd, dat ik, door Uwe hand geleid,
niet vrucht'loos op Uw woord mijn hoop mocht zetten.
Zegen (staande)

Vanwege de coronamaatregelen is het helaas niet mogelijk
om de nieuwe lidmaten persoonlijk de hand te drukken
en Gods zegen te wensen.
Zij vinden het fijn om uw persoonlijke groet via de post
te ontvangen (zie het kerkblad voor hun adresgegevens).
Namens de nieuwe lidmaten allen hartelijk bedankt
voor uw/jouw aanwezigheid en meeleven!

Wachtwoord der Hervormers
Eens was ik een vreemd’ling voor God en mijn hart;
ik kende geen schuld en voelde geen smart.
Ik vroeg niet: Mijn ziele doorziet gij uw lot?
Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God?
Al sprak daar een stem uit de Heilige Blaân
van 't Lam, met de zonden der wereld belaân,
ik zocht bij de kruispaal geen veilige wijk:
'k stond blind, en van verre in mij zelven zo rijk.
Ik deed als Jeruzalems dochters weleer;
ik weende om de pijn van mijn lijdende Heer',
ik dacht er niet aan , dat ik zelf door mijn schuld
Zijn kroon had gevlochten, Zijn beker gevuld.
Maar toen mij Gods Geest aan mijzelf had ontdekt,
toen werd in mijn ziele de vreze gewekt.
Toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed;
daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed!
Toen vluchtte ik tot Jezus! Hij heeft mij gered;
Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet;
mijn heil en mijn vrede en mijn leven werd Hij:
ik boog me en geloofde, en - mijn God sprak mij vrij.
Nu ken ik die waarheid, zo diep als gewis,
dat Christus alleen mijn gerechtigheid is:
nu tart ik de dood nu verwin ik het graf.
Nu neemt mij geen satan de zegekroon af!
Nu reis ik getroost onder 't heiligend kruis
naar `t erfgoed daarboven, in 't Vaderlijk huis.
Mijn Jezus geleidt mij door de aardse woestijn.
Gestorven voor mij! zal mijn zwanenlied zijn.

(R.M. MacCheyne, Schots prediker 1813 - 1843)

