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Inleidend orgelspel

Begroeting en mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Psalm 118: 1 en 12 (staande)
 
Laat ieder ‘s HEEREN goedheid loven;
Want goed is d’ Oppermajesteit;
Zijn goedheid gaat het al te boven;
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid.
Laat Isrel nu Gods goedheid loven,
En zeggen: “Roemt Gods majesteit;
Zijn goedheid gaat het al te boven;
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!”

Stil gebed

Votum en Groet

Aanvangstekst
Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van 
God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; die niet uit bloed, niet uit de wil 
van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. 
(Johannes 1: 12 en 13)

Zingen: Psalm 121: 1 en 4
 
‘k Sla d’ ogen naar ‘t gebergte heen,
Vanwaar ik dag en nacht
Des Hoogsten bijstand wacht.
Mijn hulp is van den HEER alleen,
Die hemel, zee en aarde
Eerst schiep, en sinds bewaarde.

Geloofsbelijdenis

Zingen: Weerklank 419
 
Abba, Vader, U alleen
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen
U behoor ik toe.

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.

 

De HEER zal u steeds gadeslaan,
Opdat Hij in gevaar,
Uw ziel voor ramp bewaar’;
De HEER, ‘t zij g’ in of uit moogt gaan,
En waar g’ u heen moogt spoeden,
Zal eeuwig u behoeden.

 
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts voor U alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d’uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.



Gebed om de opening van het Woord en om de Heilige Geest

Schriftlezing: Lukas 2: 41-52, Johannes 2: 1-11 en Johannes 19: 23-30

Lukas 2: 41-52
41. En Zijn ouders reisden elk jaar voor het feest van het Pascha naar Jeruzalem. 
42. En toen Hij twaalf jaar was en zij naar de gewoonte van het feest naar Jeruzalem 
gegaan waren, 43. en die dagen tot het einde doorgebracht hadden, bleef het 
Kind Jezus, terwijl zij terugkeerden, in Jeruzalem achter zonder dat Jozef en Zijn 
moeder het wisten. 44. Maar omdat zij dachten dat Hij bij het reisgezelschap was, 
gingen zij een dagreis ver, en daarna zochten zij Hem onder de familieleden en 
onder de bekenden. 45. En toen zij Hem niet vonden, keerden zij terug naar Jeruzalem 
en zochten Hem daar. 46. En het gebeurde dat zij Hem na drie dagen in de tempel 
vonden, terwijl Hij te midden van de leraars zat, naar hen luisterde en vragen 
aan hen stelde. 47. Allen die Hem hoorden, stonden versteld van Zijn verstand en 
antwoorden. 48. En toen zij Hem zagen, stonden zij versteld, en Zijn moeder zei 
tegen Hem: Kind, waarom hebt U ons dit aangedaan? Zie, Uw vader en ik hebben 
U met angst gezocht. 49. En Hij zei tegen hen: Waarom hebt u Mij gezocht? Wist u 
niet dat Ik moet zijn in de dingen van Mijn Vader? 50. En zij begrepen het woord 
niet dat Hij tot hen sprak. 51. En Hij ging met hen mee en kwam in Nazareth en 
was hun onderdanig. En Zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. 52. En 
Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen.

Johannes 2: 1-11 
1. En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea; en de moeder van  
Jezus was daar. 2. En Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd, en Zijn discipelen. 
3. En toen er een tekort aan wijn ontstond, zei de moeder van Jezus tegen Hem: 
Zij hebben geen wijn meer. 4. Jezus zei tegen haar: Vrouw, wat heb Ik met u te 
doen? Mijn uur is nog niet gekomen. 5. Zijn moeder zei tegen de dienaars: Wat Hij 
ook tegen u zal zeggen, doe het. 6. En daar waren zes stenen watervaten neergezet, 
volgens het reinigingsgebruik van de Joden, elk met een inhoud van twee of drie 
metreten. 7. Jezus zei tegen hen: Vul de watervaten met water. En zij vulden ze 
tot aan de rand. 8. En Hij zei tegen hen: Schep er nu iets uit en breng het naar de  
ceremoniemeester; en zij brachten het. 9. Toen nu de ceremoniemeester het water 
geproefd had, dat wijn geworden was - hij wist niet waar de wijn vandaan kwam, 
maar de dienaars die het water geschept hadden, wisten het - riep de ceremonie-
meester de bruidegom. 10. En hij zei tegen hem: Iedereen zet eerst de goede wijn 
voor, en wanneer men er goed van gedronken heeft, daarna de mindere; u hebt de 
goede wijn tot nu bewaard. 11. Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen, 
te Kana in Galilea, en Hij heeft Zijn heerlijkheid geopenbaard; en Zijn discipelen 
geloofden in Hem.



Johannes 19: 23-30
23. Nadat de soldaten dan Jezus gekruisigd hadden, namen zij Zijn kleren en 
maakten vier delen, voor elke soldaat een deel, en zij namen ook het onder-
kleed. Het onderkleed nu was zonder naad, van bovenaf als één geheel geweven.  
24. Zij dan zeiden tegen elkaar: Laten wij dat niet scheuren, maar laten wij erom 
loten voor wie het zal zijn. Opdat het Schriftwoord vervuld zou worden dat zegt: 
Zij hebben Mijn kleren onder elkaar verdeeld en over Mijn kleed hebben zij het 
lot geworpen. Dit hebben dan de soldaten gedaan. 25. En bij het kruis van Jezus  
stonden Zijn moeder, de zuster van Zijn moeder, en Maria, de vrouw van Klopas, en 
Maria Magdalena. 26. Toen nu Jezus Zijn moeder zag en de discipel die Hij liefhad, 
bij haar zag staan, zei Hij tegen Zijn moeder: Vrouw, zie, uw zoon. 27. Daarna zei 
Hij tegen de discipel: Zie, uw moeder. En vanaf dat moment nam de discipel haar 
in zijn huis. 28. Hierna zei Jezus, omdat Hij wist dat nu alles volbracht was, opdat 
het Schriftwoord vervuld zou worden: Ik heb dorst! 29. Er stond dan een kruik vol 
zure wijn en ze vulden een spons met zure wijn, omwikkelden die met hysop en 
brachten die aan Zijn mond. 30. Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: 
Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest.

Zingen: Weerklank Psalm 119: 5, 40 en 66
 
Diep in mijn hart berg ik uw heilig woord,
opdat geen zonde daar kan binnendringen.
Geprezen zijt Gij, HEER, aan ieder oord.
Leid mij in ’t licht van uw verordeningen.
Dan zal ik zo dat iedereen het hoort
het hoge recht van uw verbond bezingen.

Uw woord is als een lamp, een helder licht,
een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken
dat in de duisternis mijn schreden richt.
Ik zwoer en ik begeer het waar te maken,
dat ik zal wandlen voor uw aangezicht,
dat ik uw recht zal roepen van de daken.

Geef leven aan mijn ziel, wees Gij mijn lied,
geef dat ik eeuwig U mag toebehoren.
Onthoud mij uw getuigenissen niet.
Ik was een schaap en had de weg verloren.
Zoek, HEER, uw knecht. Ik hoor wat Gij gebiedt.
Gij hebt mij immers tot uw dienst verkoren.

Tekst voor de verkondiging: Lukas 2:51b en Johannes 19:26-30

Thema: Bewaar ‘    Kruisverband



Zingen:  Weerklank 140: 1, 2, 6, 7 en 8
 
Als ik in gedachten sta
bij het kruis van Golgotha,
als ik hoor wat Jezus sprak,
voor zijn oog aan ’t kruishout brak,

Hoor ik, hoe Hij riep: ‘Mij dorst!’
dan roep ik: ‘O Levensvorst,
U nam zelf de bittre dronk,
die aan ons verzoening schonk!’

Hoor ik, hoe het laatst van al
Hij zijn geest aan God beval,
dan weet ik mijn geest en lot
in de handen van mijn God.

Openbare belijdenis van het geloof

Gemeente des Heeren, Tabitha, Willy, Christa, Emma, Nelleke, Arne en Julia 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, broeders en zusters, die nu belijdenis van het geloof wilt afleggen, 
op te staan en in dankbare gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeen-
schap 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?

hoe daar allereerst zijn mond
troost voor vriend en moeder vond,
weet ik: ‘Hij vergeet ons niet,
Hij die stervend ons verliet.’

Op zijn kreet: ‘Het is volbracht!’
antwoordt mijn aanbidding zacht:
‘Jezus, ook voor mij verwierf
U verlossing, toen U stierf.’



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 Algemene Christelijke Kerk, waarvan 
ook de Protestantse Kerk in Nederland een gestalte is en onder haar opzicht,  
getrouw zijn onder de bediening van het Woord en de sacramenten, volharden 
in het gebed en het lezen van de Heilige Schrift, en wilt u met de u geschonken 
gaven meewerken aan de opbouw van de gemeente van Christus?
 
Nieuw belijdende leden geven hun ‘ja-woord’

Vervolg lezen van het formulier
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.
De God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijk-
heid, Hij zal u volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. Hem zij de kracht 
in alle eeuwigheid. Amen
 
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 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 ook u mede gebouwd tot een woonstede van God in de Geest.

Belijdende leden zingen Mijn Jezus, mijn Redder

Mijn Jezus mijn Redder,
Heer er is niemand als U.
Laat elk moment, al wat ik denk,
vol zijn van Uw liefde Heer.

Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij
Zing voor de Koning en Zijn heerschappij.
Bergen aanbidden, de zee juicht mee
bij het horen van Uw Naam.

U wil ik prijzen voor dat wat U schiep;
mijn leven lang loven want U heb ik lief.
Niets is zo goed als een leven heel dicht bij U.

Mijn Schuilplaats, mijn Trooster,
veilige toren van kracht;
adem en stem, al wat ik ben,
brengen U voordurend eer.



Opdracht aan de gemeente (gemeente gaat staan)
Gemeente van Jezus Christus, nu u de belijdenis van deze broeders en zusters 
hebt 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. 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 [Joh. 13:34,45].

Toezingen: Psalm 134 : 3 (staande) 
 
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.

Persoonlijk woord door predikant
 
Dankgebed

Zingen: Psalm 68: 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

Collecte 1) Diaconie: St. de Hoop GGZ Dordrecht
 2) Werk in de eigen gemeente (CvK)
 3) Onderhoud van de gebouwen
 
 U kunt uw gaven geven bij de uitgang, 
 via de MeerKERKapp of via de QR-code.




