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Voorzang Psalm 56: 6 
 

Gij hebt mijn ziel beveiligd voor den dood; 
Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot'; 
Gij zijt voor mij een schild in allen nood; 
Gij hebt mijn smart verdreven; 
Uw dierb're gunst is m' altoos bijgebleven; 
'k Zal, voor Gods oog, naar Zijn bevelen leven; 
Zo word' door mij Zijn naam altoos verheven; 
Zo word' Zijn lof vergroot. 
 

Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Aanvangstekst 
“…opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht 
gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens, ...” Efeze 3: 16  
 

Zingen: Weerklank 118 
 

Ere zij God, ere zij God, 
in den hoge, in den hoge, in den hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde, 
in de mensen een welbehagen. 
 

Ere zij God in den hoge, 
Ere zij God in den hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde, 
in de mensen een welbehagen. 
In de mensen, een welbehagen, een welbehagen. 
 

Ere zij God, ere zij God, 
in den hoge, in den hoge, in den hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde, 
in de mensen een welbehagen. 
 

Wetslezing 
 
Zingen: Psalm 42: 1 en 5 
 

t Hijgend hert, der jacht ontkomen, Maar de HEER zal uitkomst geven, 
Schreeuwt niet sterker naar ’t genot Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt; 
Van de frisse waterstromen,  'k Zal in dit vertrouwen leven, 
Dan mijn ziel verlangt naar God. En dat melden in mijn lied; 
Ja, mijn ziel dorst naar den HEER; 'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht 
God des levens, ach, wanneer  Zingen, daar ik Hem verwacht; 
Zal ik naad'ren voor Uw ogen,  En mijn hart, wat mij moog' treffen, 
In Uw huis Uw naam verhogen? Tot den God mijns levens heffen. 



 
Gebed 
 

Schriftlezing:  
 

Handelingen 2: 1 - 4 
 

1 En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen 
eensgezind bijeen. 
 

2 En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige 
windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. 
 

3 En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en 
het zat op ieder van hen. 
 

4 En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken 
in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. 
 

Efeze 6: 10 - 20 
 

10 Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn 
macht. 
 

11 Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt 
houden tegen de listige verleidingen van de duivel. 
 

12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de 
overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis 
van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse 
gewesten. 
 

13 Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand 
kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand 
kunt houden. 
 

14 Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het 
borstharnas van de gerechtigheid, 
 

15 en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede. 
 

16 Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen 
van de boze zult kunnen uitblussen. 
 

17 En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is 
Gods Woord, 
 

18 terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest 
en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. 
 

19 Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van 
mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het Evangelie 
bekend te maken, 
 

20 waarvan ik een gezant ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag 
spreken, zoals ik moet spreken. 
.



 
Zingen: Psalm 50: 1 en 2 
 

Der goden God verheft Zijn stem met macht, 
En roept deez' aard', vanwaar de zon, met pracht, 
In 't oosten rijst, tot waar z' in zee verdwijnt. 
Uit Sion, zo volkomen schoon, verschijnt 
God vol van glans, om op Zijn troon te stijgen; 
Hij, onze God, Hij komt en zal niet zwijgen. 
 

Verterend vuur gaat voor Zijn aanzicht heen; 
Een felle storm verzelt alom Zijn treên. 
Nu Hij Zijn volk zal richten voor elks oog, 
Roept Hij tot aard' en hemel van omhoog; 
"Verzamelt Mij Mijn dierb're gunstgenoten, 
Die Mijn verbond op 't heilig offer sloten." 
 

Verkondiging 
 
Zingen: Weerklank 192 
 

1.Geest van hierboven, leer ons geloven 
Hopen, liefhebben door uw kracht 
Hemelse Vrede, deel U nu mede 
Aan een wereld die U verwacht 
Wij mogen zingen van grote dingen 
Als wij ontvangen al ons verlangen 
Met Christus opgestaan 
Halleluja 
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven 
Als wij herboren Hem toebehoren 
Die ons is voorgegaan 
Halleluja  2. Wat kan ons schaden 

Wat van U scheiden 
Liefde die ons hebt liefgehad 
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden 
Gij houdt ons bij de hand gevat 
Gij hebt de zege voor ons verkregen 
Gij zult op aarde de macht aanvaarden 
En onze Koning zijn 
Halleluja 
Gij, onze Here, doet triomferen 
Die naar U heten en in U weten 
Dat wij Gods kinderen zijn 
Halleluja 



 
Lezing van het formulier voor de openbare belijdenis van het geloof 
 

Gemeente van Jezus Christus, 
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 verklaard en verzegeld, dat wij in Gods 
genadeverbond opgenomen zijn. Daarom behoren wij als leden van 
Christus' gemeente gedoopt te wezen. De Heilige Doop is 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. 
 

Beantwoording van de vragen;  
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 
wilt 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:  
 

In de eerste plaats: Belijdt u te geloven in God, de Vader, de Almachtige, 
Schepper van hemels en aarde, en in Jezus Christus, Zijn eniggeboren 
Zoon, onze Heere, en in de Heilige Geest? 
 

In de tweede plaats: 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? 
 

In de derde plaats: Wilt u, in de gemeenschap van de algemene, christelijke 
Kerk, waarvan ook de Hervormde Gemeente te Wijngaarden binnen de 
Protestantse Kerk in Nederland een gestalte is, en onder haar opzicht, 
getrouw zijn onder de bediening van het Woord en van de sacramenten, 
volharden in het gebed en in het lezen van de Heilige Schrift en naar de u 
geschonken gaven meewerken aan de opbouw van de gemeente van 
Christus? 



 
Wat is daarop uw antwoord?   
 

Nadat het antwoord van Jeftha en Naomi heeft geklonken, ontvangen zij 
geknield Gods zegen en een persoonlijke belijdenistekst. 
 

Zingen “gebed om zegen” van Sela 
 

Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God, zegen mij alle dagen lang! 
 

Vader, maak mij tot een zegen; 
ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met uw Geest, Heer, 
Jezus, kom tot mij 
als de Bron van leven, 
die ontspringt, diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 
  

Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
  

Vader, maak ons tot een zegen; 
hier in de woestijn. 
Wachtend op uw milde regen, 
om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 

Gedicht “verwonderd” door Naomi 
 

Opneming onder de belijdende leden en toelating tot het Heilig 
Avondmaal 
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 Nederlands en nodigen u tot 
het Heilig Avondmaal. 
De God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot Zijn eeuwige 
heerlijkheid, Hij zal u volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. Hem zij 
de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. 
 



 
 
Gemeente spreekt gezamenlijk hardop de nieuwe lidmaten toe; n.a.v. 
de berijmde tekst van Psalm 143 : 10 
 

Leer hen, o God van zaligheden, 
Hun leven in Uw dienst besteden; 
Gij zijt hun God, vat Gij hun hand; 
Uw goede Geest bestuurt hun schreden, 
En leid' hen in een effen land. 
 
Persoonlijk woord 
 

Lezing slot van het 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, 
moet u te allen tijde bedenken, dat u medeburgers van de heiligen bent en 
huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van apostelen en 
profeten, terwijl Christus Jezus Zelf de hoeksteen is; in Hem wordt u ook 
mede gebouwd tot een woonstede van God in de Geest. 
 

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. Gedenkt de woorden van onze Heere Jezus Christus: 
een nieuw gebod geef Ik u, dat u elkaar liefhebt, gelijk Ik u liefgehad heb, dat 
u ook elkaar liefhebt. Hieraan zullen allen weten, dat u discipelen van Mij zijt, 
indien u liefde hebt onder elkaar. 
 

Dankgebed (formulier) en voorbede 
 

Het gebed wordt afgesloten met het “Onze Vader”, dat hardop door iedereen 
mag worden mee gebeden. 
 

Zingen: Psalm 150: 1 en 3 
 

Looft God, looft Zijn naam alom; 
Looft Hem in Zijn heiligdom; 
Looft des HEEREN grote macht, 
In den hemel Zijner kracht; 
Looft Hem, om Zijn mogendheden, 
Looft Hem, naar zo menig blijk 
Van Zijn heerlijk koninkrijk, 
Voor Zijn troon en hier beneden. 
 



 
 
Looft God, naar Zijn hoog bevel, 
Met het klinkend cimbelspel; 
Looft Hem, op het schel metaal 
Van de vrolijke cimbaal; 
Looft den HEER; elk moet Hem eren, 
Al wat geest en adem heeft; 
Looft den HEER, die eeuwig leeft; 
Looft verheugd den HEER der heren! 
 
Zegen  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij het verlaten van de kerkzaal en in de hal vragen we u en jou om gepaste 
afstand te bewaren. 
 
 
 
 
 
In de hal van de kerk is gelegenheid de nieuwe lidmaten te feliciteren en 
Gods zegen toe te wensen. 
 
 
 
 
 
De collecten zijn in de hal bij de uitgang van de kerk: 
 

 1
e
  diaconie 

2
e
 kerkbeheer 

 
 
 


