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Psalm 103: 1 en 3

1 Loof, loof den Heer', mijn ziel, met alle
krachten;
Verhef Zijn Naam, zo groot, zo heilig t'
achten;
Och, of nu al wat in mij is, Hem preez’!
…

Psalm 103: 1 en 3

3 Loof Hem, die u vergunt uw
zielsverlangen,
En 't goede tot verzading doet ontvangen;
Uw jeugd vernieuwt, gelijk eens arends
jeugd.
…

Psalm 103: 7

7 Geen vader sloeg met groter mededogen
Op teder kroost ooit zijn ontfermend' ogen,
Dan Isrels Heer' op ieder, die Hem vreest.
Hij weet, wat van Zijn maaksel zij te
wachten,
…

Psalm 103: 1 en 3

Loof, loof mijn ziel, den Hoorder der
gebeden;
Vergeet nooit een van Zijn weldadigheden;
Vergeet ze niet; 't is God, die z' u bewees.
>>>

Psalm 103: 1 en 3

De Heer' doet recht, is heilig in Zijn richten,
Treft iemand druk, Hij wil den druk
verlichten,
En hart en mond vervullen met Zijn vreugd.

Psalm 103: 7

Hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van
krachten,
En dat wij stof, van jongs af, zijn geweest.
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Formulier voor de openbare geloofsbelijdenis

Gemeente des Heeren, enige broeders en
zusters verlangen in ons midden persoonlijk
en openlijk belijdenis van het geloof af te
leggen, opdat zij mogen delen in de volle
gemeenschap van de Kerk.

Formulier voor de openbare geloofsbelijdenis

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.

Formulier voor de openbare geloofsbelijdenis

In het Heilig Avondmaal, waar Christus ons
brood en wijn geeft als tekenen en zegelen
van Zijn gekruisigde lichaam en Zijn
vergoten bloed, verbindt Hij ons telkens
opnieuw tot de waarachtige gemeenschap
met Zichzelf en met elkaar.

Formulier voor de openbare geloofsbelijdenis

Zij worden hierdoor tot het Heilig
Avondmaal toegelaten en dragen
medeverantwoordelijkheid dragen voor de
opbouw van de gemeente van Christus.

Formulier voor de openbare geloofsbelijdenis

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.

Formulier voor de openbare geloofsbelijdenis

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.
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Formulier voor de openbare geloofsbelijdenis

De kerkenraad heeft, na gevraagd te
hebben naar uw geloof en kennis van de
waarheid, met vertrouwen en blijdschap in
uw voornemen toegestemd.

Belijdenisvragen

Ten eerste: Belijdt u te geloven in God, de
Vader, de Almachtige, Schepper van hemel
en aarde, en in Zijn eniggeboren Zoon Jezus
Christus, onze Heere en in de Heilige Geest?

Belijdenisvragen

Ten derde: Wilt u in de gemeenschap van
de Protestantse Kerk in Nederland en onder
haar opzicht, getrouw zijn onder de
bediening van het Woord en de
sacramenten, volharden in het gebed en in
het lezen van de Heilige Schrift, en wilt u
met de u geschonken gaven meewerken
aan de opbouw van de gemeente van
Christus?

Formulier voor de openbare geloofsbelijdenis

Daarom verzoek ik, broeders 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:

Belijdenisvragen

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?

Formulier voor de openbare geloofsbelijdenis

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 van de Heere.
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Formulier voor de openbare geloofsbelijdenis

Liedboek ’73 Gezang 456: 1 (gewijzigd)

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 kracht
in alle eeuwigheid. Amen (1 Petrus
5:10,11).

Zegen hem Algoede,
Neem hem in Uw hoede
En verhef Uw aangezicht
Over hem en geef hem licht.

Laatste gedeelte formulier

Laatste gedeelte formulier

Geliefde broeders en zusters in de Heere,
nu u door uw belijdenis in alle voorrechten
van het lidmaatschap van de Kerk van
Christus delen mag, bedenkt ten allen tijde
dat u medeburgers van de heiligen bent en
huisgenoten van God, gebouwd op het
fundament van apostelen en profeten,

Laatste gedeelte formulier

Gemeente van Jezus Christus, nu u de
belijdenis van deze broeders en zusters
hent gehoord (en getuige geweest bent van
de doop) 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.

terwijl Jezus Christus Zelf de hoeksteen is;
in Hem wordt u gebouwd tot een
woonplaats van God in de Geest (Efeze
2:19-22).

Laatste gedeelte formulier

Gedenk de woorden van onze Heere Jezus
Christus: Een nieuw gebod geef ik u dat u
elkaar liefhebt. Hieraan zullen allen weten,
dat u discipelen van Mij bent, als u liefde
hebt onder elkaar (Joh. 13:34,45).
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Gezang 228: 1, 2, 3 (nieuw) en 6

1 Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan Uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot Uw lof en dienst bereid.
>>>

Gezang 228: 1, 2, 3 (nieuw) en 6

3 Neem en zegen alle vreugd
Al ‘t geluk dat mij verheugd
Maak, dat ik mij nimmer schaam
Mens te wezen in Uw naam.
>>>

Schriftlezing Romeinen 6: 1 - 14

1. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in
de zonde blijven, opdat de genade
toeneemt?
2. Volstrekt niet! Hoe zullen wij, die met
betrekking tot de zonde gestorven zijn, nog
daarin leven?

Gezang 228: 1, 2, 3 (nieuw) en 6

2 Neem mijn handen, maak ze sterk
door uw liefde tot Uw werk.
Maak, dat ik mijn voeten zet
op de wegen van Uw wet.
>>>

Gezang 228: 1, 2, 3 (nieuw) en 6

6 Neem ook mijne liefde, Heer;
'k leg voor U haar schatten neer.
Neem mij zelf, en t' allen tijd
ben ik aan U toegewijd.

Schriftlezing Romeinen 6: 1 - 14

3. Of weet u niet dat wij allen die in
Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood
gedoopt zijn?
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Schriftlezing Romeinen 6: 1 - 14

4. Wij zijn dan met Hem begraven door de
doop in de dood, opdat evenals Christus uit
de doden is opgewekt tot de heerlijkheid
van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven
zouden wandelen.

Schriftlezing Romeinen 6: 1 - 14

6. Dit weten wij toch, dat onze oude mens
met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam
van de zonde tenietgedaan zou worden en
wij niet meer als slaaf de zonde zouden
dienen.
7. Want wie gestorven is, is rechtens vrij
van de zonde.

Schriftlezing Romeinen 6: 1 - 14

10. Want wat Zijn sterven betreft, is Hij
eens en voor altijd voor de zonde
gestorven, en wat Zijn leven betreft, leeft
Hij voor God.
11. Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood
voor de zonde, maar levend voor God in
Christus Jezus, onze Heere.

Schriftlezing Romeinen 6: 1 - 14

5. Want als wij met Hem één plant zijn
geworden, gelijkgemaakt aan Hem in Zijn
dood, dan zullen wij ook aan Hem gelijk zijn
in Zijn opstanding.

Schriftlezing Romeinen 6: 1 - 14

8. Als wij nu met Christus gestorven zijn,
geloven wij dat wij ook met Hem zullen
leven.
9. Wij weten toch dat Christus, nu Hij is
opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De
dood heerst niet meer over Hem.

Schriftlezing Romeinen 6: 1 - 14

12. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk
lichaam regeren om aan de begeerten
daarvan te gehoorzamen.
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Schriftlezing Romeinen 6: 1 - 14

13. En stel uw leden niet ter beschikking
aan de zonde als wapens van
ongerechtigheid, maar stel uzelf ter
beschikking aan God, als mensen die uit de
doden levend geworden zijn. En laat uw
leden wapens van gerechtigheid zijn voor
God.

Psalm 119: 3 en 53

3 Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen
Geest!
Mocht die mij op mijn paan ten leidsman
strekken!
'k Hield dan Uw wet, dan leefd' ik
onbevreesd;
…

Psalm 119: 3 en 53

53 Uw woord is mij een lamp voor mijnen
voet,
Mijn pad ten licht, om 't donker op te
klaren.
Ik zwoer, en zal dit met een blij gemoed
Bevestigen, in al mijn levensjaren,
…

Schriftlezing Romeinen 6: 1 - 14

14. Want de zonde zal over u niet heersen.
U bent namelijk niet onder de wet, maar
onder de genade.

Psalm 119: 3 en 53

Dan zou geen schaamt' mijn aangezicht
bedekken,
Wanneer ik steeds opmerkend waar'
geweest,
Hoe Uw geboôn mij tot Uw liefde wekken.
>>>

Psalm 119: 3 en 53

Dat ik Uw wet, die heilig is en goed,
Door Uw genâ bestendig zal bewaren.
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Gezang 229: 1 en 2

1 Laat m' in U blijven, groeien, bloeien,
o Heiland, die de wijnstok zijt!
Uw kracht moet in mij overvloeien,
of 'k ben een wis verderf gewijd.
Doorstroom, beziel en zegen mij,
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij.
>>>

Psalm 105: 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.

Gezang 135: 1, 2 en 3

1 Dankt, dankt nu allen God
met blijde feestgezangen!
Van Hem is 't heug'lijk lot,
het heil, dat wij ontvangen.
…

Gezang 229: 1 en 2

2 Ik kan mijzelf geen wasdom geven:
niets kan ik zonder U, o Heer.
In uw gemeenschap kiemt er leven
en levensvolheid meer en meer.
Uw Geest zij in mij uitgestort;
de rank, die U ontvalt, verdort.

Psalm 134: 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'!

Gezang 135: 1, 2 en 3

Hij ziet in Christus ons
altijd genadig aan,
en heeft ons dag aan dag
met goedheid overlaân.
>>>
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Gezang 135: 1, 2 en 3

2 Hij, d' eeuwig rijke God,
wil ons reeds in dit leven
zijn vreed' en heilgenot,
als aan Zijn kind'ren geven.
…

Gezang 135: 1, 2 en 3

3 Lof, eer en prijs zij God
door aller scheps'len tongen,
op zijne hemeltroon
aanbiddend toegezongen:
…

Gezang 135: 1, 2 en 3

Hij zal ons door zijn Geest
vermeerd'ren licht en kracht,
en ons uit alle nood
verlossen door zijn macht.
>>>

Gezang 135: 1, 2 en 3

de Vader en de Zoon,
die met de Heil'ge Geest,
Drie-enig God, steeds blijft,
en immer is geweest!
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