
Pagina 4 van 4

Psalm 23 vers: 1, 2 en 3
1 De God des heils wil mij ten Herder wezen;

'k Heb geen gebrek, 'k heb geen gevaar te vrezen.
Hij zal mij zacht, in liefelijke weiden,
Aan d' oevers van zeer stille waat'ren leiden.
Hij sterkt mijn ziel; richt, om Zijn naam, mijn
treden
In 't effen spoor van Zijn gerechtigheden.

2 Ik vrees niet, neen, schoon ik door duistre dalen;
In doodsgevaar, bekommerd om moest dwalen,
Gij blijft mij bij in alle tegenspoeden;
Uw stok en staf zal mij altoos behoeden.
Gij troost mijn ziel, en richt, in mededogen,
De tafel aan, voor mijner haat'ren ogen. 

3 Gij zalft mijn hoofd; Gij doet mijn blijdschap
groeien,
En van Uw heil mijn beker overvloeien.
Het zalig goed, mij door Uw gunst gegeven,
Verlaat mij niet, maar volgt mij al mijn leven;
Zodat ik in het heilig huis des HEEREN,
Een lange reeks van dagen, blijf verkeren. 

Dankgebed en voorbeden

Dienst der offeranden (digitaal nu; in de kerk is de collecte bij de uitgang)
1. Shaare Zedek 2. Eredienst & Pastoraat 3. Onderhoud kerkelijke gebouwen

Psalm 71 vers: 13
13 Blijf mij in mijne grijsheid sterken;

Verkwik mijn ouderdom;
Bewaak mij van rondom;
Zo meld' ik dit geslacht Uw werken;
Zo zal 'k Uw grootheid zingen
Voor hun nakomelingen. 
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Inleidend Orgelspel

Binnenkomst kerkenraad en doopouders

Afkondigingen

Psalm 37 vers: 2
2 Stel op den HEER in alles uw betrouwen;

Betracht uw plicht; bewoon het aardrijk; leer
Uw welvaart op Gods trouw volstandig bouwen;
Verlustig u met blijdschap in den HEER;
Dan zal Hij u in liefd' en gunst aanschouwen,
U schenken, wat uw hart van Hem begeer'. 

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 139 vers: 1 en 8
1 Niets is, o Oppermajesteit,

Bedekt voor Uw alwetendheid.
Gij kent mij; Gij doorgrondt mijn daân;
Gij weet mijn zitten en mijn staan;
Wat ik beraad', of wil betrachten,
Gij kent van verre mijn gedachten. 

8 Mijn ziel bepeinst Uw wonderdaân,
Die al 't begrip te boven gaan.
Uw oog heeft mijn gebeent' verzeld,
Toen ik, verborgen saâmgesteld
Als een borduursel, lag verscholen:
Van mij was niets voor U verholen. 

Geloofsbelijdenis

Psalm 113 vers: 1 en 2
1 Gij 's HEEREN knechten, looft den HEER;

Looft Zijnen naam, verbreidt Zijn eer;
De naam des HEEREN zij geprezen;
Zijn roem zij door 't heelal verbreid,
Van nu tot in all' eeuwigheid;
Men loov' 't aanbidd'lijk Opperwezen. 

2 Van waar de zon in 't oosten straalt,
Tot waar z' in 't westen nederdaalt,
Zij 's HEEREN name lof gegeven.
De HEER is boven 't heidendom;
Zijn heerlijkheid, bekend alom,
Is boven zon en maan verheven. 

Formulier om de Heilige Doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen

Psalm 105 vers: 5
5 God zal Zijn waarheid nimmer krenken,

Maar eeuwig Zijn verbond gedenken.
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht,
Tot in het duizendste geslacht.
't Verbond met Abraham, Zijn vrind,
Bevestigt Hij van kind tot kind. 

Doopbediening aan:
Dooptekst: Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven, en uw leven is
met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult ook gij met
Hem geopenbaard worden in heerlijkheid. ( Kolossenzen 3: 2-4 )
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Psalm 134 vers: 3
3 Dat 's HEEREN zegen op u daal';

Zijn gunst uit Sion u bestraal';
Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer;
Looft, looft dan aller heren HEER. 

Dankgebed voor de doop en gebed om de opening van het woord en de verlichting door de Heilige Geest

1 Johannes 2: 18 - 29
18 Kinderkens, het is de laatste ure; en gelijk gij

gehoord hebt, dat de antichrist komt, zo zijn ook
nu vele antichristen geworden; waaruit wij
kennen, dat het de laatste ure is.

19 Zij zijn uit ons uitgegaan, maar zij waren uit ons
niet; want indien zij uit ons geweest waren, zo
zouden zij met ons gebleven zijn; maar dit is
geschied, opdat zij zouden openbaar worden,
dat zij niet allen uit ons zijn.

20 Doch gij hebt de zalving van den Heilige, en gij
weet alle dingen.

21 Ik heb u niet geschreven, omdat gij de waarheid
niet weet, maar omdat gij die weet, en omdat
geen leugen uit de waarheid is.

22 Wie is de leugenaar, dan die loochent, dat Jezus
is de Christus� Deze is de antichrist, die den
Vader en den Zoon loochent.

23 Een iegelijk, die den Zoon loochent, heeft ook
den Vader niet.

24 Hetgeen gijlieden dan van den beginne gehoord
hebt, dat blijve in u. Indien in u blijft, wat gij van
den beginne gehoord hebt, zo zult gij ook in den
Zoon en in den Vader blijven.

25 En dit is de belofte, die Hij ons beloofd heeft,
namelijk het eeuwige leven.

26 Dit heb ik u geschreven van degenen, die u
verleiden.

27 En de zalving, die gijlieden van Hem ontvangen
hebt, blijft in u, en gij hebt niet van node, dat
iemand u lere; maar gelijk dezelfde zalving u
leert van alle dingen, zo is zij ook waarachtig, en
is geen leugen; en gelijk zij u geleerd heeft, zo
zult gij in Hem blijven.

28 En nu, kinderkens, blijft in Hem; opdat, wanneer
Hij zal geopenbaard zijn, wij vrijmoedigheid
hebben, en wij van Hem niet beschaamd
gemaakt worden in Zijn toekomst.

29 Indien gij weet, dat Hij rechtvaardig is, zo weet
gij, dat een iegelijk, die de rechtvaardigheid doet,
uit Hem geboren is.

HC Zondag 12

Psalm 89 vers: 9
9 Gij hebt weleer van hem, dien Gij geheiligd hadt,

Gezegd in een gezicht, dat zoveel troost bevat:
Ik heb bij enen held voor Isrel hulp beschoren,
Hem uit het volk verhoogd; hem had Ik uitverkoren.
'k Heb David, Mijnen knecht, Mijn gunsteling gevonden,
En hem met heil'ge zalf aan Mij en 't rijk verbonden. 

Preek nalv. 1 Johannes 2:27
En de zalving, die gijlieden van Hem ontvangen hebt, blijft in u, en gij hebt niet van node, dat iemand u lere;
maar gelijk dezelfde zalving u leert van alle dingen, zo is zij ook waarachtig, en is geen leugen; en gelijk zij u
geleerd heeft, zo zult gij in Hem blijven.

Thema: Ik ben Christen


