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Eerste Pinksterdag
Liturgie
Belijdenisdienst

Thema:

De Geest van aanneming tot kinderen!

Voorganger: Ds. P.M. van 't Hof • Organist: Paul Joosse
Koster: Riet Jongerden
Muzikale medewerking van muziekgroep:
Elise Boot en Henrike Lustig (Dwarsfluit), Conny Bource (Hoorn),
Paul Joosse (Organist en pianist), Wim Lustig (Orgel soli)
en Jakob Bout (Trompet)

Vóór de dienst speelt de muziekgroep:
Ja, de Trooster is gekomen
Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht
Laat me in U blijven, groeien, bloeien
Zingt, gij afgelegen landen
Komt allen, deze dag
Heer ik kom tot U
Vrede zij u

Mededelingen van de kerkenraad
Zingen Psalm 122: 1 (Binnenkomst kerkenraad en nieuwe lidmaten)
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 wèl gebouwd,
Wel saâmgevoegd: wie haar beschouwt,
Zal haar voor ‘s Bouwheers kunstwerk groeten.
Heer, Ik hoor van rijke zegen
1.  	 Heer, ik hoor van rijke zegen,
die Gij uitstort keer op keer;
laat ook van die milde regen
dropp’len vallen op mij neer.
Ook op mij, ook op mij,
dropp’len vallen ook op mij.

2. Heil’ge Geest, wil niet voorbij gaan:
Gij geeft blinden d’ ogen weer!
Wil, o wil nu bij mij stilstaan.
Werk in mij met kracht, o Heer!
Ook in mij, ook in mij,
werk ook door uw kracht in mij!

Ere zij aan God de Vader
1. Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heil’gen Geest, de Trooster,
de Drie-een’ge in zijn troon.
Halleluja, halleluja
de Drie-een’ge in zijn troon!

2. Halleluja, lof, aanbidding
brengen eng’len U ter eer,
heerlijkheid en kracht en machten
legt uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,
lof zij U, der heren Heer!

Gelegenheid tot stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 118: 12
12. Dit is de dag, de roem der dagen,
Dien Isrels God geheiligd heeft;
Laat ons verheugd, van zorg ontslagen,
Hem roemen, die ons blijdschap geeft.
Och HEER, geef thans Uw zegeningen;
Och HEER, geef heil op dezen dag;
Och, dat men op deez’ eerstelingen
Een rijken oogst van voorspoed zag.

Lezen van de 10 geboden
Zingen: Tien geboden des HEEREN vers 2 en 9
2. “Ik ben de HEER, uw God en Koning,
Die van Egypte u bevrij’,
U leidend’ uit uw slaafse woning;
Dient dan geen goden nevens Mij.’’

Gebed

9. Och, of wij Uw geboôn volbrachten!
Genâ, o hoogste Majesteit!
Gun door ‘t geloof in Christus krachten,
Om die te doen uit dankbaarheid.

We lezen uit de Bijbel
Handelingen 2: 1-4 De uitstorting van de Heilige Geest
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.
Romeinen 8: 11-17 Leven door de Geest
11. En als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij Die Christus
uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest,
Die in u woont.
12. Welnu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven.
13. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de Geest de daden van het
lichaam doodt, zult u leven.
14. 	 Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God.
15. 	 Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de
Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader!
16. 	 De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn.
17. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen
van Christus;  wanneer wij althans met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden.

Zingen: Psalm 51: 6
6. Verwerp mij van Uw aangezicht toch niet;
Ai, laat van mij Uw Heil’gen Geest niet scheiden.
Die kan alleen op ‘t rechte spoor mij leiden;
Bestier mijn gang, daar Gij mijn zwakheid ziet.
Geef mijn gemoed, dat nu angstvallig vreest,
De blijdschap weer; doe op Uw heil mij hopen;
Laat mij, gesterkt door enen eed’len geest,
Volvaardig ‘t pad van Uw geboden lopen.

Verkondiging ‘De Geest van aanneming tot kinderen’

Romeinen 8: 14 en 15
14. 	 Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God.
15. 	 Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de
Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader!

Zingen: Psalm 89: 12
12. “Gij,” zal hij zeggen, “zijt mijn Vader en mijn God,
De rotssteen van mijn heil”. “’k Zal hem ook stellen tot
Een eerstgeboren Zoon, door al zijn broeders t’ eren;
Als koning zal hij zelf de koningen regeren;
Mijn goedertierenheid zijn rijkstroon eeuwig stijven,
En Mijn gemaakt verbond met hem bestendig blijven.”

Collecte
De muziekgroep speelt: “Wil O Heiland, troost mij geven” (Alleluia)

Lezen van het formulier voor openbare geloofsbelijdenis
Gemeente des Heeren, drie 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, 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:

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 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
Judith Jansen		
Romeinen 15 vers 13
Simon Klein		
Psalm 143 vers 10
Machteld Kooij		
Psalm 51 vers 12 en 13
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 de tafel des Heeren.

Zegen

De God nu 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 Petrus 5 : 10,11)

Wij belijden ons geloof

Nieuwe belijdende leden zingen Psalm 17: 3
Toezingen (staande) Psalm 17:4 (gewijzigd)
4. 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.

Aansporing

Geliefde broeder 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).

Persoonlijk woord
Opdracht voor de gemeente

Gemeente van Jezus Christus, nu u de belijdenis van deze broeder 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 zijt, indien u liefde
hebt onder elkander (Johannes 13 : 34,45).

Dankgebed en voorbede

Zingen: Psalm 68: 10
10. Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
Met Zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
Wie zou die hoogste Majesteit
Dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil;
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
Ons ‘t eeuwig, zalig leven;
Hij kan, èn wil, èn zal in nood,
Zelfs bij het naad’ren van den dood,
Volkomen uitkomst geven.

Zegen
Na de dienst is er gelegenheid om de nieuwe lidmaten Gods zegen toe te
wensen. Zij zullen zich daarvoor onder de kansel opstellen.

Orgel en trompet spelen de volgende liederen:
Abba Vader
Kroon Hem met gouden kroon
Samen in de Naam van Jezus
Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer (Veni creator spiritus)
Create in me a clean heart
Ruis, o Godsstroom der genade			
Geest van hierboven, leer ons geloven
Op, waakt op! Zo klinkt het luide (Wachet auf, ruft uns die Stimme)
Fijn dat u en jullie vanmorgen in de kerk waren. Heeft u/hebben jullie nog
vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze dienst of behoefte aan een
persoonlijk gesprek neem dan contact op met de predikant: Ds. P.M. van ’t Hof,
Jagersweg 11, tel. 035-5251348. Zijn mailadres is: pvanthof@hervormdhuizen.nl.
Ook kunt u zich aanmelden om de belijdeniscatechese te volgen in de groep met
jongeren of de groep met oudere gemeenteleden.

