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Orde van dienst voor Zondag 1 november 2020 – 09.30 uur 
Belijdenisdienst en viering van het Heilig Avondmaal 

 

 

 

Tijdens deze viering doen belijdenis van hun geloof: 

Heleen Keizer en Mayke Bosch 

 

Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Eerste Psalm: Psalm 119 vers 1 
 
Stil gebed, drempelgebed, bemoediging en groet 
 
Antwoordpsalm: Psalm 119 vers 40 
 
Gebed om Gods ontferming 
 
Lied: Psalm 139 vers 1 
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BELIJDENIS 
Presentatie van hen die in het midden van de gemeente belijdenis van 
het geloof willen afleggen 

 
Voorganger: 
 Hier in Gods huis zijn Heleen Keizer en Mayke Bosch 
 (belijdeniskandidaten gaan staan) 
 
 Verlang je je doop te beamen en je geloof te belijden? 
 Antwoord: Ja dat verlang ik 
 
 (ook de rest van de gemeente gaat nu staan) 
 
Voorganger:  
 Jullie die vandaag je doop wilt beamen, en u allen die uw doop 
 wilt gedenken, zing tegen alle kwade machten in wat de kerk 
 belijdt, de eeuwen door: 

 
Samenzang: ’Belijdenislied’ van Jaap Zijlstra (mel. Lied 913) 

 
1. Ik geloof in God de Vader die een bron van vreugde is, 
louter goedheid en genade, licht in onze duisternis. 
Hij, de Koning van de kosmos, heel de schepping zingt zijn eer 
heeft uit liefde mij geschapen en tot liefde keer ik weer. 
 
2. Ik geloof in Jezus Christus die voor ons ter wereld kwam.   
Zoon van God en Zoon des Mensen goede Herder, Offerlam. 
Door te lijden en te sterven groot is het geheimenis  
schenkt Hij mij het eeuwig leven, dat uit God en tot God is. 
  
3. Ik geloof dat mijn Verlosser door de dood is heengegaan 
en op Pasen, God zij glorie, uit het graf is opgestaan. 
Door het brood - dit is mijn lichaam - door de wijn - dit is mijn bloed -
geeft de Vredevorst mij vrede, maakt Hij alle dingen goed. 
 
4. Ik geloof ook in de Geest, Adem van God uitgegaan.  
Hij vertroost en Hij versterkt ons, waar wij in het leven staan. 
Door de Geest zijn wij verbonden met de Heer en met elkaar. 
Door zijn leiding gaan wij verder, maakt Hij zijn beloften waar. 
(Iedereen gaat zitten) 
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Belofte 
 
Vraag voorganger: 
        Nu je je geroepen weet Jezus te volgen en met heel de kerk te 
 belijden dat Hij de weg is, de waarheid en het leven, wil je dan 
 deel zijn van de gemeente rond  Schrift en de Tafel met lofzang 
 en gebed? 
 En wil je je ontfermen over allen die God op je weg zendt? 

 
 Antwoord: Ja, dat wil ik 

 
 (Heleen/Mayke legt ten teken van haar belofte een witte roos in 
 het doopvont, als herinnering aan hun eigen doop en aan hun 
 ouders) 
 
  Handoplegging en Zegen 

  (degene die belijdenis aflegt komt naar de knielbank) 
 
 Voorganger: 

Goede God, schenk haar die uw naam belijdt en haar doop 
beaamt de gaven van uw heilige geest, opdat zij veel vrucht 
drage.  
U komt de heerlijkheid toe, Vader, Zoon en Heilige Geest, nu en 
in eeuwigheid. Amen 
 

Verwelkoming 
   
 Voorganger: 
 Gemeente, bid voor haar, die belijdenis van haar geloof heeft 
 afgelegd en ga met haar de weg van het Koninkrijk van God. 
 Welkom, kind van God 
 Welkom in de kerk van Christus 
 Wereldwijd en hier in ons midden 

(de belijdeniskaart en geschenk namens de kerkenraad worden 

overhandigd) 
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Lied: ‘Stil’ (Opwekking 695)  

 

Verberg mij nu onder uw vleugels Heer 

houd mij vast in Uw sterke hand. 

Als de oceaan haar krachten toont, 

zweef ik met U hoog boven de storm, 

Vader, U bent sterker dan de vloed, 

dan word ik stil; U bent mijn God! 

 

Vind rust mijn ziel in God alleen. 

Ken Zijn kracht, Vertrouw Hem en wees sti.l 

Als de oceaan haar krachten toont, 
zweef ik met U hoog boven de storm 
Vader, U bent sterker dan de vloed, 
dan word ik stil; U bent mijn God! 
 

Kinderen in de kerk 
 
Lied 174 
 
Lezing uit het OT: 2 Koningen 5 vers 1 – 3 en 14 – 19 
 
Korte overdenking: ‘Naäman doet belijdenis van zijn geloof!’ 
 
Orgelspel 
 
Dankgebed en Voorbeden 
 
Viering Heilig Avondmaal:  
 Verbindende teksten, Lied 388 vers 1, 2 en 3, Lucas 22 en 
 daarna lopend avondmaal onder orgelbegeleiding 
 
 Dankgebed 
 
Lied 388 vers 4 en 5 
 
Wegzending en Zegen 
 


