
 

 

 

 

Liturgie belijdenisdienst ~ 14 april 2019 ~ 16:30 uur ~ HHG Tholen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorganger:   ds. W.F. ’t Hart 
  



 

Inleidend orgelspel 

 

Stil gebed 

 

Afkondigingen 

 

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 wonderdaân, 

Uw roem den volken doen verstaan; 

want Uwe goedertierenheid 

is tot de heem’len 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. 

 

Geloofsbelijdenis met vraag en antwoord 54 uit de Heidelberger Catechismus 

Vraag 54: Wat gelooft u van ‘de heilige, algemene, christelijke Kerk’? 

Antwoord: Dat de Zoon van God uit het ganse menselijke geslacht Zich een gemeente, tot het eeuwige 

leven uitverkoren, door Zijn Geest en Woord, in eenheid van het ware geloof, van het begin van de wereld 

tot aan het einde vergadert, beschermt en onderhoudt; en dat ik daarvan een levend lidmaat ben, en 

eeuwig zal blijven. 

 

Zingen: Psalm 138 : 1 

’k Zal met mijn ganse hart Uw eer 

vermelden, HEER’, U dank bewijzen; 

’k zal U in ‘t midden van de goôn, 

op hogen toon, met psalmen prijzen; 

ik zal mij buigen, op Uw eis, 

naar Uw paleis, het hof der ho - ven, 

en, om Uw gunst en waarheid saâm, 

Uw groten naam eerbiedig loven.

 

Gebed om de opening van het Woord, van onze harten en de verlichting van de Heilige Geest 

 

Schriftlezing: Lucas 22 : 24 – 34 

24 En er werd ook twisting onder hen, wie van hen scheen de meeste te zijn. 25 En Hij zeide tot hen: De 

koningen der volken heersen over hen; en die macht over hen hebben, worden weldadige heren genaamd. 

26 Doch gij niet alzo; maar de meeste onder u, die zij gelijk de minste, en die voorganger is, als een die 

dient. 27 Want wie is meerder, die aanzit, of die dient? Is het niet die aanzit? Maar Ik ben in het midden 

van u, als een die dient. 28 En gij zijt degenen, die met Mij steeds gebleven zijt in Mijn verzoekingen. 29 

En Ik verordineer u het Koninkrijk, gelijkerwijs Mijn Vader dat Mij verordineerd heeft; 30 Opdat gij eet en 

drinkt aan Mijn tafel in Mijn Koninkrijk, en zit op tronen, oordelende de twaalf geslachten Israëls. 31 En 

de Heere zeide: Simon, Simon, ziet, de satan heeft ulieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe; 32 

Maar Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophoude; en gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo 

versterk uw broeders. 33 En hij zeide tot Hem: Heere, ik ben bereid, met U ook in de gevangenis en in 

den dood te gaan. 34 Maar Hij zeide: Ik zeg u, Petrus, de haan zal heden niet kraaien, eer gij driemaal zult 

verloochend hebben, dat gij Mij kent. 

 



 

Collecte 

1. Project vertaling boekjes voor de mensen in Malawi, aangedragen door de 

belijdeniscatechisanten 

2. Kerkvoogdij 

3. Deze wordt bij de uitgang gehouden en is bestemd voor de huur van de gebouwen 

 

Zingen: Psalm 57 : 2, 3, 5 en 6 

2. Ik roep tot God, den Koning van ‘t heelal; 

tot God, die ‘t werk aan mij voleinden zal, 

Die van omhoog, mij redt uit mijn ellenden, 

en hoe men woed’, mijn vijand brengt ten val: 

God zal Zijn gunst en waarheid nederzenden. 

 

3. Door Gods genâ wordt mijne ziel gered, 

schoon zij rondom van leeuwen is bezet. 

Ik lig, gedrukt door felle stokebranden; 

hun tongen zijn, als zwaarden, scherp gewet; 

als spiesen en als pijlen zijn hun tanden. 

5. Uw hand, o God, heeft veilig mij geleid, 

ik ben gered; nu is mijn hart bereid, 

het is bereid, om U, mijn God, te loven; 

nu wordt Uw naam door mij met vreugd verbreid; 

mijn psalmgezang klimm’, tot Uw roem, naar boven. 

 

6. Waak op, mijn eer, waakt op, mijn harp en luit; 

mijn zanglust streeft den dageraad vooruit; 

‘k zal onder al de volken, HEER’, U prijzen; 

mijn psalmgezang zal, bij cimbaal en fluit, 

Uw naam alom de plechtigst’ eer bewijzen.

 

Preek Lucas 22 : 31 en 32 

Thema : Jezus bereidt Zijn discipelen en ons voor op het ziften door de duivel 

1. De duivel zift 

2. Jezus bidt 

 

Zingen: Psalm 34 : 2 en 3 

2. Komt, maakt God met mij groot; 

verbreidt, verhoogt, met hart en stem, 

den nooit volprezen naam van Hem, 

Die ons behoedt in nood. 

Ik zocht in mijn gebed 

den HEER’, ootmoedig met geween; 

Hij heeft mij in angstvalligheên 

geantwoord, mij gered. 

 

3. Zij sloegen ’t oog op God; 

zij liepen als een stroom Hem aan. 

Hij liet hen nimmer schaamrood staan, 

en wendde straks hun lot. 

Hij die door smart op smart 

gedrukt werd, zond tot God zijn beê; 

terstond verdween ’t ondraagbaar wee, 

Uit zijn benepen hart.

Formulier voor de openbare belijdenis van geloof 

Geliefden in onze Heere Jezus Christus, 

U bent hier verschenen om voor God en Zijn heilige gemeente belijdenis te doen van uw geloof in God de 

Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. 

Alzo staande in het midden van de gemeente betuigt u, na ontvangen onderricht in de Schriften, dat wij in 

zonden ontvangen en geboren zijn en van nature kinderen des toorns, zodat wij in het Rijk van God niet 

kunnen komen, tenzij wij opnieuw geboren zijn. 

Daarbij gelovende en belijdende, dat God de Vader een eeuwig verbond der genade heeft opgericht en ons 

tot Zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. 

Dat God de Zoon ons wast in Zijn bloed van al onze zonden ons in de gemeenschap van Zijn dood en 

wederopstanding inlijvende, alzo dat wij in Christus van al onze zonden bevrijd, en rechtvaardig voor God 

gerekend worden. 



 

Daarbij is de belofte van de Heilige Geest, dat Hij in ons wil wonen, om ons tot lidmaten van Christus te 

heiligen, en ons toe te eigenen wat wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de 

dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het 

eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. 

Staande nu met die belijdenis in het midden van Christus’ Kerk, die gebouwd is op het fundament van 

apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus de uiterste Hoeksteen is, bent u thans hier verschenen om u 

te verplichten tot een nieuwe gehoorzaamheid: om deze God, Vader, Zoon en Heilige Geest aan te hangen, 

te betrouwen en lief te hebben, van ganser harte, van ganser ziele, van gansen gemoede en met alle 

krachten, de wereld te verzaken, uw oude natuur te doden en in een nieuw godzalig leven te wandelen, 

ziende op de overste Leidsman en Voleinder van het geloof, Jezus Christus. 

De kerkenraad heeft, na gevraagd te hebben naar uw geloof en kennis van de waarheid, met vertrouwen 

en blijdschap in uw voornemen tot het doen van openbare belijdenis van het geloof toegestemd. 

Daarom verzoek ik u, die thans belijdenis van het geloof wilt afleggen om in dankbare gehoorzaamheid 

aan de Heilige Schrift en in gemeenschap met en in gebondenheid aan de belijdenis der kerk te antwoorden 

op de volgende vragen: 

 

1. Belijdt u te geloven in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde, en in 

Jezus Christus Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere, en in de Heilige Geest? 

2. Belijdt u, dat u door de zonde geheel verdorven en mitsdien strafwaardig bent voor God, en dat u 

de Heere Jezus Christus behoeft als uw enige Zaligmaker; en dat u van zin en van wil bent, door 

Gods genade, de zonde te verzaken en Christus in leven en sterven te volgen, gelijk Zijn ware 

belijders betaamt? 

3. Belooft u getrouw te zijn in het bijwonen van de samenkomsten van de gemeente, te volharden in 

de leer van de godzaligheid, in het gebed, en in het lezen van de Heilige Schrift. En naar de u 

geschonken gaven in de gemeenschap van de Hersteld Hervormde Kerk mee te werken aan de 

opbouw van het Koninkrijk van God en u te onderwerpen aan het kerkelijk opzicht, en in geval u 

zich mocht misgaan, aan de kerkelijke tucht? 

 

Wat is daarop, voor God en deze Zijn heilige gemeente het antwoord van: 

1. Willem Christiaan van Bellen 

2. Judith van Dijke 

3. Jacoline Molenaar 

4. Lennart Molenaar 

5. Leuntje Cornelia Kleppe 

6. Janna Maria Quist 

Ontvangt nu samen de zegen van de HEERE: 

‘De God nu des vredes, Die de grote Herder der schapen door het bloed van het eeuwige testament uit de 

doden heeft wedergebracht, namelijk onze Heere Jezus Christus, Die volmake u in alle goed werk, opdat 

u Zijn wil moogt doen; werkende in u hetgeen voor Hem welbehagelijk is, door Jezus Christus. Dewelke 

zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.’  

Hebreeën 13 vers 20 en 21. 

 

De nieuwe belijdende leden van de gemeente zingen: Psalm 17 vers 3. Daarna zingt de gemeente de 

nieuwe belijdende leden, indien mogelijk, staande toe Psalm 17 vers 4 (enigszins gewijzigd): 

 



 

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. 

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. 

Persoonlijke toespraak gericht tot nieuwe belijdende leden der gemeente. 

 

Afsluitende woorden van het formulier:  

Geliefde broeders en zusters, Uit kracht van uw Doop en in gevolge van de belijdenis door u 

uitgesproken, verklaren wij u in gemeenschap met de Kerk van alle tijden en plaatsen, tot belijdende 

leden der Hersteld Hervormde Kerk en verlenen u toegang tot de Tafel des Heeren. 

Gemeente, we bevelen deze broeders en zusters van harte in uw liefde en zorg aan. En het meest wel in uw 

gebeden. Gedenkt daarbij de woorden van onze Heere Jezus Christus: Een nieuw gebod geef Ik u, dat u 

elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat ook u elkander liefhebt. Hieraan zullen zij allen bekennen 

dat u Mijn discipelen zijt, zo u liefde hebt onder elkander. Joh 13, 34-35. 

 

Dankgebed 

 

Zingen: Psalm 52 : 7 

7. Mijn God, U zal ik eeuwig loven, 

omdat Gij ’t hebt gedaan; 

’k Verwacht Uw trouwe hulp van boven; 

Uw waarheid zal bestaan; 

Uw naam is voor 't oprecht gemoed 

van al Uw gunstvolk goed. 

 

Zegen 

 

Na afloop van deze dienst bent u in de gelegenheid om in de hal de nieuwe lidmaten de hand te drukken 

en Gods zegen te wensen. 

 

Wij danken u voor uw aanwezigheid. Mocht u vragen hebben, bijvoorbeeld naar aanleiding van de preek, 

neemt u dan gerust contact op met dominee ’t Hart. Dat kan telefonisch (06 21 30 30 79) of per e-mail: 

predikant@hhgtholen.nl.  
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