Hervormde Gemeente Herwijnen
Liturgie voor de eredienst van
zondag 5 mei 2019

waarin openbare belijdenis van het geloof wordt afgelegd
door

Arjan Boote
&
Dicky Zeiderveld – van Arendonk
&
Will van Willigen - Pippel

Voorganger: ds. A.D. Goijert, Nijkerk
Organist: dhr. A.P. van der Minkelis
Aanvang: 9.30 uur

Welkom
De kerkenraad heet u hartelijk welkom in deze belijdenisdienst en wenst
u een gezegende dienst toe.
Orgelspel
De kerkenraad en de belijdeniscatechisanten komen de kerk binnen.
Tijdens binnenkomst zingen we:
Zingen: Weerklank psalm 100: 1 en 3
1 Juich, alle volken, prijs de Heer!
Dien God met vreugde, geef Hem eer.
Kom, jubel voor zijn aangezicht
en wandel vrolijk in zijn licht.
3 Ga zingend door zijn tempelpoort,
zet in zijn voorhof ’t zingen voort,
zing daar zijn grote naam ter eer,
zing tot zijn glorie, loof de Heer.
Afkondigingen door de ouderling van dienst
Stil gebed (staande)
Votum en groet
Zingen: psalm 108: 1 en 2
1 Mijn hart, o Hemelmajesteit,
is tot Uw dienst en lof bereid;
'k Zal zingen voor den Opperheer,
'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer.
Gij, zachte harp, gij schelle luit,
waakt op, dat niets uw klanken stuit'.
'k Zal in den dageraad ontwaken
en met gezang mijn God genaken.
2 Ik zal, o Heer', Uw wonderdaan,
Uw roem den volken doen verstaan;
want Uwe goedertierenheid
is tot de heemlen uitgebreid.
Uw waarheid heeft noch paal noch perk,
maar streeft tot aan het hoogste zwerk.
Verhef U boven 's hemels kringen,
en leer al d' aard' Uw grootheid zingen.

Lezing van de wet en de samenvatting
Zingen: 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.
Gebed en voorbede
Schriftlezing Johannes 20: 19 - 29
De verschijning aan de tien discipelen
19 Toen het nu avond was op die eerste dag van de week en de deuren
van de plaats waar de discipelen bijeenwaren, uit vrees voor de Joden
gesloten waren, kwam Jezus en Hij stond in hun midden en zei tegen
hen: Vrede zij u! 20 En nadat Hij dit gezegd had, liet Hij hun Zijn handen
en Zijn zij zien. De discipelen dan verblijdden zich toen zij de Heere
zagen. 21 Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Vrede zij u! Zoals de Vader
Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. 22 En nadat Hij dit gezegd had, blies
Hij op hen en zei tegen hen: Ontvang de Heilige Geest. 23 Als u iemands
zonden vergeeft, worden ze hem vergeven; als u ze hem toerekent,
blijven ze hem toegerekend.
Jezus en Thomas
24 En Thomas, een van de twaalf, Didymus genoemd, was niet bij hen
toen Jezus daar kwam. 25 De andere discipelen dan zeiden tegen hem:
Wij hebben de Heere gezien. Maar hij zei tegen hen: Als ik in Zijn handen
niet het litteken van de spijkers zie, en mijn vinger niet steek in het litteken
van de spijkers, en mijn hand niet steek in Zijn zij, zal ik beslist niet
geloven. 26 En na acht dagen waren Zijn discipelen weer binnen en
Thomas was bij hen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren, en
Hij stond in hun midden en zei: Vrede zij u. 27 Daarna zei Hij tegen
Thomas: Kom hier met uw vinger en bekijk Mijn handen, en kom hier met
uw hand en steek die in Mijn zij; en wees niet ongelovig, maar gelovig.
28 En Thomas antwoordde en zei tegen Hem: Mijn Heere en mijn God!
29 Jezus zei tegen hem: Omdat u Mij gezien hebt, Thomas, hebt u
geloofd; zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven.

Zingen: psalm 84: 1 en 3
De kinderen gaan naar de zondagsschool.
1 Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot,
o Heer' der legerscharen God,
zijn mij Uw huis en tempelzangen.
Hoe branden mijn genegenheen,
om 's Heeren voorhof in te treen!
Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen;
mijn hart roept uit tot God, Die leeft,
en aan mijn ziel het leven geeft.
3 Welzalig hij, die al zijn kracht
en hulp alleen van U verwacht,
die kiest de welgebaande wegen.
Steekt hem de hete middagzon
in 't moerbeidal, Gij zijt hun bron,
en stort op hen een milden regen,
een regen, die hen overdekt,
verkwikt en hun tot zegen strekt.
Verkondiging n.a.v. Johannes 20: 29
Jezus zei tegen hem: Omdat u Mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd;
zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven
Thema: niet zien, toch geloven

Zingen: psalm 42: 1
1 't Hijgend hert, der jacht ontkomen,
schreeuwt niet sterker naar 't genot
van de frisse waterstromen,
dan mijn ziel verlangt naar God.
Ja, mijn ziel dorst naar den Heer';
God des levens, ach, wanneer
zal ik naad’ren voor Uw ogen,
in Uw huis Uw Naam verhogen?

Openbare belijdenis
De volgende gemeenteleden leggen in het openbaar belijdenis van hun
geloof af.
Dhr. A.J.W. Boote
Mw. D.M.G. Zeiderveld – van Arendonk
Mw. W. van Willigen – Pippel
Formulier bij het afleggen van openbare belijdenis van het geloof
Gemeente van de Heere, enkele broeders en zusters hebben het
verlangen om nu in uw midden persoonlijk en openlijk belijdenis van het
geloof af te leggen, zodat zij mogen delen in de volle gemeenschap van
de Kerk. Daardoor worden zij tot het Heilig Avondmaal toegelaten en
krijgen zij 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 horen wij als leden van
Christus’ Gemeente gedoopt te zijn, omdat wij daarmee Zijn merk- en
veldteken dragen.
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 ware gemeenschap met Zichzelf
en met elkaar.
Zo verenigd met Christus, zijn wij geroepen om 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 jullie voornemen
toegestemd. Daarom verzoek ik jullie, broeder 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 der vaderen te antwoorden op de volgende vragen.
Beantwoording van de vragen
In de eerste plaats: Belijd je te geloven in God, de Vader, de Almachtige,
Schepper van de hemel en de aarde én in Jezus Christus, Zijn
eniggeboren Zoon, onze Heere én in de Heilige Geest?

In de tweede plaats: Aanvaard je 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, je Heiland te
volgen in leven en sterven, Hem te belijden voor de mensen en met
blijdschap je in te zetten in Zijn Koninkrijk?
In de derde plaats: Willen jullie, in de gemeenschap van de algemene
christelijke kerk, waarvan ook de Protestante kerk in Nederland een
gestalte is en onder haar opzicht trouw zijn onder de bediening van het
Woord en van de sacramenten, volharden in het gebed en in het lezen
van de Bijbel en naar de jou geschonken gaven meewerken aan de
opbouw van de gemeente van Christus?

Bevestiging en inzegening

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 Hervormde gemeente van Herwijnen en
nodigen wij 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 belijdende leden: psalm 134:3 (staande)
3 Dat 's Heeren zegen op hen daal';
Zijn gunst uit Sion hen bestraal'.
Hij schiep 't heelal, Zijn Naam ter eer:
Looft, looft dan aller heren Heer'!

Vermaning
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,
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.

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 ze aan in uw liefde en zorg als leden die met ons
één zijn in de Heere. Denk daarbij aan de woorden van onze Heere Jezus
Christus: “Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals
Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen
inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt. “
(Johannes 13: 34-35)
Geloofsbelijdenis
Wij belijden het geloof met de woorden van de Apostolische
beloofsbelijdenis.
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 Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; Die
geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en
begraven, neergedaald in de hel;
Op de derde dag opgestaan van de doden; opgevaren naar de hemel,
en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vanwaar Hij
komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof één heilige, algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap der
heiligen; vergeving der zonden; wederopstanding des vleses;
en het eeuwige leven.
Dankgebed
Collecten
De kinderen komen terug van de zondagsschool.
Zingen: psalm 68: 10 (staande)
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, en wil, en zal in nood,
zelfs bij het naad’ren van den dood,
volkomen uitkomst geven.
Zegen
Zingen: Weerklank lied 459; 1, 2 en 3 (staande)
1 Op bergen en in dalen
en overal is God;
hoog in de hemelzalen
en hier op aard’ is God;
waar mijn gedachten zweven,
hoe ver ook, daar is God;
omlaag en hoog verheven,
ja overal is God.
2 Zijn trouwe vaderogen
zien alles van nabij;
wie steunt op zijn vermogen,
beschermt en zegent Hij.
Hij hoort de jonge raven,
bekleedt met gras het dal;
Hij geeft alom zijn gaven,
Hij draagt het gans heelal.
3 Verlaten mij ook allen,
die bij mij blijft, is God,
zou ‘k struikelen of vallen –
ik weet: mijn hulp is God.
Waar trouwe vriendenhanden
niet redden, daar is God;
in dood en doodse banden,
ja overal is God.
Orgelspel

Na afloop van de dienst is er gelegenheid de belijdende leden
de hand te drukken in de grote zaal van het kerkelijk centrum.

