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Vóór de dienst wordt de volgende muziek gespeeld:
Wees gegroet, gij eersteling der dagen
In het vroege morgenlicht
Daar juicht een toon
Jezus is ons licht en leven
Christus, onze Heer, verrees
Kroon Hem met gouden kroon

Mededelingen van de kerkenraad
Zingen: Psalm 122: 1
1.

Ik ben verblijd, wanneer men mij
Godvruchtig opwekt: “Zie wij staan
gereed, om naar Gods huis te gaan.
Kom, ga met ons, en doe als wij.”
Jeruzalem, dat ik bemin;
wij treden uwe poorten in;
daar staan, o Godsstad, onze voeten.
Jeruzalem is wel gebouwd,
wel saamgevoegd: wie haar beschouwt,
zal haar voor ‘s Bouwheers kunstwerk groeten.

Jezus leeft en wij met Hem, 1 en 4
1.

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 bekleen:
dit is onze troost alleen!

U zij de glorie, 1, 2 en 3

4. Jezus leeft, nu is de dood
ons een ingang tot het leven.
Welk een rust in stervensnood
zal dit woord ons harte geven.
Gij, o Heiland, Gij alleen,
Gij zijt onze troost alleen!

1.

2. Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!
U zij de glorie, opgestane Heer!
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
U zij de victorie, nu en immermeer.
Weest dan volk des Heeren, blijd’en welgezind
Uit een blinkend stromen daald’ een engel af,
en zegt telkenkere: “Christus overwint!”
heeft de steen genomen van ‘t verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
U zij de victorie, nu en immermeer.

3.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft.
In Zijn Godd’lijk Wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en in dood.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Stil gebed
Votum en groet
Aanvangstekst:
“Jezus zei tegen haar: “Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was
hij gestorven, en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat?
		

(Joh. 11 : 25 en 26)

Zingen: Psalm 118: 11 en 12		
11. De steen, dien door de tempelbouwers.		12. Dit is de dag, de roem der dagen,
veracht’lijk was een plaats ontzegd,
dien Isrels God geheiligd heeft.
is, tot verbazing der beschouwers,
Laat ons verheugd, van zorg ontslagen,
van God ten hoofd des hoeks gelegd.
Hem roemen, Die ons blijdschap geeft.
Dit werk is door Gods alvermogen,
Och HEER’, geef thans Uw zegeningen;
door ‘s HEEREN hand alleen geschied;
och HEER’, geef heil op dezen dag;
Het is een wonder in onz’ ogen:
och, dat men op deez’ eerstelingen
wij zien het, maar doorgronden ‘t niet.
een rijken oogst van voorspoed zag.
Gebed om de opening van het Woord en de verlichting door de Heilige Geest
Schriftlezing: Mattheüs 28: 1 - 10
De opstanding
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.

Zingen: Psalm 21: 5, 6 en 7

5.

Hoe groot en schittrend 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!

7.

De Koning rust op Uwe trouw,
o eeuwig Opperwezen.
Uw goedheid, nooit volprezen,
duldt niet, dat hij ooit wanklen zou.
Neen, d’ Allerhoogste zal
hem hoeden voor den val.

6.

Gewis, Gij zult, all’ eeuwen door
hem met Uw gunst verzellen,
en tot een zegen stellen.
Ja, Gij geleidt hem op het spoor
der vreugde, bij het licht
van ‘t Goddlijk aangezicht.

Prediking: ‘Kom, zie. En gaat haastig heen.’
(Matth. 28: 6b en 7a)

Zingen: Psalm 21: 13

13. Verhoog, o HEER’, Uw naam en kracht;
zo zal ons vrolijk zingen
door lucht en wolken dringen.
Zo wordt Uw heerschappij en macht
door ons, nog eeuwen lang,
geloofd met psalmgezang.

Collecte

(Tijdens de collecte wordt gespeeld: Arioso uit Cantate BWV 156 van J.S. Bach)

Lezing van het formulier voor openbare geloofsbelijdenis

Gemeente, het moment is thans gekomen dat negen jongeren uit ons 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.

Geloofsbelijdenis

Wij belijden als gemeente ons geloof, in verbondenheid met allen die de verschijning van Christus
hebben lief gekregen:
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde.
En in Jezus Christus Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;
Die ontvangen is van de Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria;
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle;
Ten derden dage wederom opgestaan van de doden;
Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God, de almachtige Vader;
Vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in den Heiligen Geest.
Ik geloof één heilige, algemene Christelijke Kerk, dat is de gemeenschap der heiligen;
Ik geloof in de vergeving van de zonden;
de wederopstanding van het lichaam;
en een eeuwig leven.
Amen

Zingen: Psalm 84: 6
6.

Want God, de HEER’, zo goed, zo mild,
is ‘t allen tijd een zon en schild.
Hij zal genaad’ en ere geven;
Hij zal hun ‘t goede niet in nood
onthouden, zelfs niet in de dood,
die in oprechtheid voor Hem leven.
Welzalig, HEER’, die op U bouwt,
en zich geheel aan U vertrouwt.

Beantwoording van de vragen

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, die thans belijdenis wilt
afleggen, op te staan van uw zitplaatsen en in dankbare gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift
en in gemeenschap met de belijdenis der vaderen te antwoorden op de volgende vragen:
In tegenwoordigheid van God en deze Zijn heilige gemeente, vraag ik u dan:

Ten eerste: Belijdt u te geloven in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van 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 kerk der eeuwen en in verbondenheid met de hervormde
gemeente alhier, u stellen onder het herderlijk 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?

Antwoord en persoonlijke tekst
Robert Johannes William Bource
Henk Wouter Bunschoten
Sietse Antonie de Haas
Johanna Elisabeth de Haas-Eggebeen
Ruben Klein
Johan Willem Konijn
Hein Riemer
Hendrik Arnoud Teeuwissen
Jakob Veerman

Robert Jan 		
Wouter		
Sietse		
Annelies 		
Ruben		
Johan		
Hein		
Hendrik		
Jaap		

Romeinen 10 : 9
Psalm 25 : 4
Johannes 10 : 14
Johannes 10 : 15
Psalm 84 : 6
Johannes 15 : 8
Psalm 31 : 20a
Johannes 10 : 27
Mattheüs 10 : 32

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 der Protestantse Kerk in
Nederland met openstelling van de tafel des HEEREN. 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. (1 Petr. 5 : 10 en 11)

De nieuwe lidmaten zingen samen: Psalm 17:3
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.

De gemeente zingt de nieuwe lidmaten toe: Psalm 17:4 (gewijzigd)
4.

Maak Uwe weldaan wonderbaar,
Gij, die Uw kind’ren wilt behoeden.
Voor ‘s vijands macht en vreeslijk 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.

Vermaning aan de nieuwe lidmaten

Geliefden 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 der 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. (Ef. 2: 19-22)

Aansporing aan de gemeente

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.”
(Joh. 13: 34 en 35)

Dankgebed en voorbede
Zingen: Psalm 89: 7 en 8
7.

Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort!
Zij wand’len, HEER’, in ‘t licht van ‘t Goddlijk Aanschijn voort;
Zij zullen in Uw Naam zich al den dag verblijden;
Uw goedheid straalt hun toe; Uw macht schraagt hen in ‘t lijden,
Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen,
maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord verhogen.

8.

Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht;
Uw vrije gunst alleen wordt d’ ere toegebracht;
Wij steken ‘t hoofd omhoog en zullen d’ eerkroon dragen
door U, door U alleen, om ‘t eeuwig welbehagen.
Want God is ons ten schild in ‘t strijdperk van dit leven,
en onze Koning is van Isrels God gegeven.

Zegen
Na de dienst is er gelegenheid de nieuwe lidmaten de hand drukken en hen Gods Zegen toewensen.
Zij zullen zich daarvoor onder de kansel opstellen.

