LITURGIE
voor de belijdenisdienst
op zondagmorgen 13 september 2020
in de dorpskerk van Woudenberg

Luciënna van den Born | Stefan de Bruin
Rachel de Bruin – Boor | Alinde Koeman
Laurens Kok | Patrick Molenaar
William Oussoren | Harold Wind

Aanvang 10.45u | Voorganger: ds. A.D.J. Wessels| Organist: Steven Luitjes

Muziek
Binnenkomst kerkenraad en nieuwe lidmaten: welkom en
mededelingen
Stil gebed (staande)
(gelegenheid om in stilte te bidden om een zegen over de dienst)

Bemoediging en Groet (staande)
(we belijden onze afhankelijkheid van God en worden door Hem
begroet)

Zingen: Psalm 138: 1 – Weerklank
Ik zal met heel mijn hart uw eer
bezingen, Heer, U dank bewijzen.
Al staan de goden om mij heen,
Heer, U alleen, U blijf ik prijzen.
Ik buig mij naar uw tempel neer,
uw naam en eer zal ik verhogen.
Uw trouw en goedertierenheid
zal ik verblijd met psalmen loven.
Gebod van God
Gebed
Schriftlezing: 1 Petrus 1: 3 – 10
De hoop op de zaligheid
3 Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus,
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Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw
geboren deed worden tot een levende hoop, door de
opstanding van Jezus Christus uit de doden,
4 tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare
erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u.
5 U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het
geloof tot de zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te
worden in de laatste tijd.
6 Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd –
als het nodig is – bedroefd door allerlei verzoekingen,
7 opdat de beproeving van uw geloof – die van groter waarde is
dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt
– mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de
openbaring van Jezus Christus.
8 Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. Hoewel
u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een
onuitsprekelijke en heerlijke vreugde,
9 en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de
zaligheid van uw zielen.
Zingen: Psalm 138: 4 – Weerklank
Als ik, omringd door tegenspoed,
bezwijken moet, schenkt U mij leven.
Hoe ook de toorn mijns vijands brandt,
uw rechterhand zal redding geven.
De Here is getrouw en sterk,
Hij zal zijn werk voor mij voleinden.
Verlaat niet wat uw hand begon,
o Levensbron, wil bijstand zenden.

Hervormde Gemeente Woudenberg | 3

Preek n.a.v. 1 Petrus 1: 8 – Thema: ‘Geloven zonder te zien’
Zingen: Weerklank 282
Het Woord van God brengt goede vruchten voort,
in ieder mens die luistert naar uw woord;
rijpt in het hart, draagt honderdvoudig vrucht:
het keert niet onvervuld terug.
Beproef mijn hart dat voor u openligt;
niets is verborgen voor uw aangezicht.
Dat elke stem die U nog tegenstreeft,
moet zwijgen als U tot mij spreekt.
De stem van liefde die in stilte spreekt;
een woord van wijsheid dat mij richting geeft.
De Geest die troost en mij in waarheid leidt;
diep in mijn hart uw woorden schrijft.
O levend brood dat al mijn honger stilt,
waar ik naar hunker, wat ik proeven wil.
Dit hemels brood, het mens geworden Woord,
is Christus die ik toebehoor.
Formulier voor de openbare geloofsbelijdenis
Gemeente van Christus,
Enige broeders en zusters hebben het verlangen om in uw
midden persoonlijk en openlijk belijdenis van het geloof af te
leggen, opdat zij mogen delen in de volle gemeenschap van de
Kerk.
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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.
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 om 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 hemel 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?
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- In de derde plaats: Wilt u, in de gemeenschap van de
Protestantse Kerk in Nederland 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
wilt u naar de u geschonken gaven meewerken aan de opbouw
van de gemeente van Christus?
Persoonlijke beantwoording van de vragen + handoplegging
Patrick zal na zijn ja-woord ook worden gedoopt
Opneming 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 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.
Toezingen door de gemeente: Psalm 17: 4 (staande)
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.
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Vermaning
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.
De nieuwe lidmaten zingen samen met de gemeente:
Weerklank 421
Als een hert dat verlangt naar water,
zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U.
U alleen bent mijn kracht mijn schild,
aan U alleen geef ik mijn geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.

Dankgebed en voorbeden

Hervormde Gemeente Woudenberg | 7

Zingen: Weerklank 460: 1 en 3 (staande)
Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht,
leidt mij Uw hand, U blijft nabij.
Uw vrede diep, Uw liefde groot,
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.
Van eerste kreet tot laatste zucht,
leef ik in U, en U in mij.
Geen boze macht, geen kwaad gerucht,
niets is er dat mij van U scheidt.
Want U regeert, U overwint,
U neemt mij aan, ik ben Gods kind.
Totdat U komt, mij roept voorgoed,
bent U het doel van mijn bestaan.
Zegen (staande)
(De dominee spreekt in de naam van God de zegen uit. Zo belooft God
dat Hij met ons is.)

Bij goed weer is er buiten gelegenheid tot contactloos
feliciteren.
Fijn dat u/ jij er was!
We wensen iedereen een gezegende week.
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