Liturgie, Boelenslaan, 13 juni 2021, 10.00 uur.
Waarin Melle de Boer, Jurjen de Bruin, Tetsje Couperus, Jenny, Femke en Nynke de Groot
openbare belijdenis zullen afleggen van hun geloof.

Thema: “geloven met je hart, belijden met je mond en op weg gaan met de
Boodschap”.
Voor de dienst: Lied 507 Opw
't Is goed om U te ontmoeten,
met uw kinderen U te prijzen.
U geeft mij vrolijkheid, Heer;
'k zing een lied en geef U eer. (2x)
U laat mijn voeten dansen,
U vult mij met uw lied;
U geeft mij reden voor een feest, een feest.
't Is goed om U te ontmoeten...
(Instrumentaal)
U laat mijn voeten dansen...
't Is goed om U te ontmoeten... (2x)

Woord van welkom, mededelingen
Intochtslied: Ps. 100: 1,2,3,4 ( berijming G.A. Hoekstra)
Juicht alle volken, prijst de Heer!
Dient God met vreugde, geeft Hem eer.
Komt, jubelt voor zijn aangezicht
en wandelt vrolijk in zijn licht.
De Heer is God, erkent zijn macht,
Hij schiep ons door zijn grote kracht.
Wij zijn van Hem in eeuwigheid,
zijn volk, de schapen die Hij weidt.
Gaat zingend door zijn tempelpoort,
zet in zijn voorhof 't zingen voort,
zingt daar zijn grote naam ter eer,
zingt tot zijn glorie, looft de Heer!
Want goedertieren is de Heer,
zijn goedheid eindigt nimmermeer,
zijn trouw en waarheid houden kracht
tot in het verste nageslacht.

Stil Gebed
Votum en Groet

Gloria: lied 733 Opw
De zon komt op, maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.
Refrein: Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam.
Heer, vol geduld toont U ons uw liefde.
Uw naam is groot en uw hart is zacht.
Van al uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.
Refrein: Loof de Heer, o mijn ziel....
En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stokt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen,
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.
Refrein: Loof de Heer, o mijn ziel....

Verootmoedigingsgebed
Genadeverkondiging
Gods goede regels daarna zingen: lied 705 Opw
Aan de maaltijd wordt het stil, als de Meester knielen wil,
en vol liefde als een knecht elk apart de voeten wast en zegt:
dit is wat Ik wil dat jullie doen, dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.
Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn, dit is wat de wereld ziet van Mij,
als je Mij gaat volgen.
Toon Mijn liefde aan de ander.Dien de ander zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt.
Dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.
In de wereld wordt het stil, als wij doen wat Jezus wil
en gaan dienen als een knecht, zoals Hij ons heeft gezegd. Hij zei:
dit is wat Ik wil dat jullie doen, dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.
Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn, dit is wat de wereld ziet van Mij,
als je Mij gaat volgen.
Toon Mijn liefde aan de ander. Dien de ander zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt,
Dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.

Gebed om het licht van Gods Heilige Geest
Schriftlezing: Rom.10: 1 t/m 15 ( Basisbijbel)
1.Broeders en zusters, met mijn hele hart bid ik tot God dat Israël zal worden gered. Want
daar verlang ik met mijn hele hart naar. 2 Want ik weet dat ze erg hun best doen om God te
dienen. Maar ze doen dat op de verkeerde manier. 3 Want ze begrijpen niet op welke manier
God hen wil vrijspreken van schuld. Ze proberen het op hun eigen manier: door de dingen die
ze doen. Daardoor zijn ze niet gehoorzaam aan God. 4 Want Gods manier is: Jezus. Jezus is
het einddoel van de wet van Mozes. Iedereen die in Hem gelooft, wordt vrijgesproken van
schuld.5 Mozes schrijft hoe je door de wet vrij kan worden van schuld: "Als je je helemaal
aan de wet houdt, zul je leven." 6 Maar het geloof spreekt op een heel andere manier vrij van
schuld. Je hoeft er niet ver naar te zoeken. Je hoeft niet naar de hemel te klimmen om Christus
op te halen. 7 Je hoeft niet naar het dodenrijk af te dalen om Christus van daar te laten
komen. 8 Nee, je wordt vrijgesproken door het woord dat vlak bij je is. Namelijk in je mond
en in je hart. Dat is namelijk het woord van geloof dat we aan de mensen vertellen. 9 Want als
je met je mond hardop zegt dat Jezus de Heer is, en met je hart gelooft dat God Hem uit de
dood heeft teruggeroepen en levend heeft gemaakt, ben je gered. 10 Door dit met je hart te
geloven, word je vrijgesproken van schuld. En door het met je mond hardop te zeggen ( te
belijden) , word je gered. 11 Want in de Boeken staat: "Iedereen die op Hem vertrouwt, zal
niet in Hem teleurgesteld worden." 12 God maakt geen verschil tussen Joden en andere
mensen. Want er is maar één Heer. Zijn rijkdom is voor álle mensen die Hem
aanbidden. 13 Want er staat in de Boeken: "Iedereen die de Heer aanbidt, zal worden gered."
14 Maar hoe kunnen mensen de Heer aanbidden, als ze niet in Hem geloven? Hoe kunnen ze
in Hem geloven, als ze nooit van Hem hebben gehoord? Hoe kunnen ze van Hem horen, als
niemand hun over Hem heeft verteld? 15 En hoe kan iemand over Hem vertellen, als hij niet
wordt gestuurd? Er staat in de Boeken: "Wat is het heerlijk om de voetstappen te horen
aankomen van iemand die goed nieuws komt brengen!"

Zingen: lied 670 Opw
Op Hem rust mijn geloof en hierin vind ik hoop,
dat Jezus Christus opstond uit de dood!
Geen vreugde overtreft het kennen van mijn Heer
en aardse rijkdom heeft geen waarde meer.
Bevrijd uit het duister mogen wij thuis zijn.
In Gods familie wonen bij Hem.
Als Uw erfgenamen bindt U ons samen
ons leven geven wij tot eer van U.
Verbonden als Uw volk verenigd in Uw naam
een hoop,een Heer,een roeping om te gaan.
Aanbiddend in Uw huis zien wij Uw heerlijkheid
en raakt Uw Heilige Geest ons allen aan.
Laten we opstaan vol van Gods liefde.
Laat ons op weg gaan naar mensen in nood.
Vertel Jezus' boodschap aan heel de wereld
dat ieder wordt gered die Hem gelooft.
En worden wij beproefd help ons om in ons land
te strijden voor gerechtigheid en eer.

Geen angst weerhoudt ons meer als wij de wedloop gaan
ons leven is gekruisigd met de Heer.
Uw rijk verbreidt zich in heel de wereld.
Wie kan bestrijden dit machtige vuur?
Wij blijven belijden in moeilijke tijden
geen helse macht voorkomt God bouwt Zijn Kerk.
En op die grote dag daalt neer bij God vandaan
de heil'ge stad het nieuw Jeruzalem.
Een menigte knielt neer aanbiddend voor Gods troon
eén volk gevormd uit elke stam en taal.
Wat een bevrijding, machtige tijding
de Leeuw van Juda haalt zijn stralende bruid!
Wat een vervulling voor heel de schepping
van al wat is beloofd door Jezus' komst! 2X

Tekst: Rom.10: 10 en 11 (NBG ‘51)
“Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis.
Immers het schriftwoord zegt: Al wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd
uitkomen”.

Verkondiging
Zingen: Jezus’ liefde voor mij ( Sela)
Dank U mijn Vader voor al uw genade, die U liefdevol geeft.
Genade die heiligt, mijn hart heeft gereinigd, door Hem die in mij leeft.
U heeft mij in liefde aanvaard,die mijn hart veranderd heeft.
U heeft mij rechtvaardig verklaard,wat mij rust en vrede geeft.
Al wat ik ben,dank ik aan Hem:aan Jezus’ liefde voor mij.
Zolang ik besta,volg ik Hem na;krijgt Hij gestalte in mij.
Laat mij verder groeien, laat vruchten opbloeien van uw heilige Geest.
Maak mij overvloedig, standvastig en moedig, geef mij wat nog ontbreekt.
Heer, werk met genade in mij: dat mijn hart U niet bedroeft.
Heer, maak mij gehoorzaam en vrij: uw genade is mij genoeg.
Niets houdt mij tegen mij over te geven, aan U: Jezus alleen.
U leidt mij door diepten; met krachtige liefde draagt U, mij erdoorheen.
U heeft mij de liefde verklaard,die mijn hart veroverd heeft.
U bent mijn bewondering waard: U bent alles waar ik voor leef!

Formulier voor het afleggen van de openbare belijdenis van het geloof
Broeders en zusters in onze Here Jezus Christus,

Als gemeente van onze Here Jezus Christus mogen wij met onze kinderen leven in het verbond
van Gods genade.De Drie-enige God -Vader, Zoon en Heilige Geest- wil dit verbond met ons
bezegelen en bekrachtigen door het sacrament van de Doop.
De zegen van dit verbond is, dat Hij ons als Zijn kinderen en erfgenamen aanneemt, dat Hij ons
om Christus' wil onze zonden vergeeft en dat Hij ons leven vernieuwt en herschept door Zijn
Heilige Geest.
De roeping van dit verbond is, dat we Hem als onze God erkennen, dat we in het dagelijks leven
Zijn Naam belijden, en dat we, tot de dag van de wederkomst, aan het Avondmaal vieren en
verkondigen, dat Christus door Zijn dood en opstanding het heil voor ons heeft bereid.
We zijn blij en dankbaar, dat Hij bij zes jongeren onder ons het verlangen in het hart heeft gelegd
om de zegen van dit verbond te aanvaarden en er naar te streven naar de roeping van dit verbond
te leven. Zij willen graag in uw midden openlijk belijdenis doen van de Naam, waarin zij
gedoopt werden. Ook willen zij graag gesterkt worden in het geloof door het gebruik van het
Heilig Avondmaal. De kerkenraad heeft u hun namen al genoemd. Omdat er geen wettig
bezwaar tegen hen is ingebracht, willen we hen nu in de gelegenheid stellen om deze belijdenis
af te leggen.
Ik vraag jullie daarom nu, op te staan, en voor God en Zijn gemeente oprecht antwoord te
geven op de volgende vragen:
Ten eerste: Geloof je, dat de waarheid van God, die in het Oude en Nieuwe Testament
geopenbaard is, en in de belijdenis van de Kerk beleden en ook hier in deze kerk geleerd
wordt de enige en volkomen betrouwbare weg is tot behoud?
Ten tweede: Geloof je Gods verbondsbelofte, waarvan je in de Doop het teken en zegel hebt
ontvangen, en belijd je, nu je de toegang tot het Avondmaal vraagt, dat je voor God berouw
hebt over je zonden, en dat het niet van jezelf verwacht, maar het leven zoekt in Jezus
Christus, de enige Zaligmaker?
Ten derde: Verklaar je, dat het je oprechte voornemen is, God de Here lief te hebben en te
dienen naar Zijn Woord, tegen de zonde en de verleidingen van de duivel te strijden en door
Gods genade in leven en sterven trouw te blijven in het belijden van Zijn Naam voor de
mensen?
Ten vierde: Verklaar je dat het je oprechte verlangen is om trouw te komen luisteren naar en
te gehoorzamen aan het Woord van God en deel te nemen aan de sacramenten en beloof je
verder, dat je bereid bent om gehoor te geven aan de herderlijke zorg van de gemeente en aan
haar inspanningen om je dicht bij de Here te houden en mee te werken aan de opbouw van de
gemeente van Christus?
Melle de Boer, wat is hierop jouw antwoord? Filmpje Melle
Zegen en persoonlijke tekst
Jurjen Ruben de Bruin, wat is hierop jouw antwoord? Filmpje Jurjen
Zegen en persoonlijke tekst
Tetsje Hendrikje Couperus, wat is hierop jouw antwoord? Gesproken getuigenis live
Zegen en persoonlijke tekst
Femke Grietje de Groot, wat is hierop jouw antwoord? Filmpje Femke
Zegen en persoonlijke tekst
Jenny Goitske de Groot, wat is hierop jouw antwoord? Filmpje Jenny
Zegen en persoonlijke tekst
Nynke Geertje de Groot, wat is hierop jouw antwoord? Gesproken getuigenis live
Zegen en persoonlijke tekst.
Wij zijn blij in de naam van de Here Jezus Christus te mogen verklaren, dat vanaf nu de toegang
tot het Heilig Avondmaal voor jullie ontsloten is.

De God van alle genade die jullie in Christus geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid zal
jullie -na een korte tijd van lijden- volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. Hem zij de
kracht in alle eeuwigheid. (1 Petrus 5:10)
Amen.

Wij zingen hen staande toe: Lied 710 Opw
Vers 1 ( voorzang), gemeente zit
Voor beamer mensen: het is de bedoeling dat het eerste couplet door oa ouders in flashmob
vorm gezongen gaat worden. Beginnend bij 2 pers. En dan steeds meer..
Zegen hen
op de weg die zij straks gaan.
Zegen hen
op de plek waar zij dan staan.
Zegen hen in alles, wat U van hen verlangt.
O God, zegen hen alle dagen lang!
Vader, maak hen tot een zegen;
Ga hen niet voorbij.
Regen op hen met uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot hen
Als de bron van leven,
Die ontspringt, diep in hen.
Breng een stroom van zegen,
Waarin U zelf steeds mooier wordt voor hen.

Vers 2: Allen, aanwezigen staan
Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!
Vader, maak ons tot een zegen
Hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen
Om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede
Zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Dankgebed en voorbeden
Barmhartige, getrouwe God en Vader, Wij danken U, dat U het verbond en het werk van Uw
genade voortzet in de geslachten; en dat U ook deze zusters en broeders hebt willen roepen
om in Uw Naam te geloven en die Naam te belijden.
Wij bidden U: - wilt U het goede werk, dat U in hun bent begonnen voleindigen;- wilt U hen
door Uw Heilige Geest hoe langer hoe meer één maken met de Here Jezus Christus, opdat zij
met alle heiligen steeds meer de liefde van Christus, die alle verstand te boven gaat, mogen
kennen; - wilt U in hen de liefde tot U, tot Uw kerk, en tot alle mensen laten groeien; - wilt U

geven dat zij met een standvastig hart bij U blijven, zonder dat zij ooit overmoedig of laf
worden, dat zij volharden in het strijden tegen de zonde en de verleidingen van de boze; - wilt
U hen helpen om een goede getuige van Jezus Christus te zijn in deze wereld; - wilt U, trouwe
Herder van de schapen, hen onder Uw veilige hoede nemen, opdat zij iedere dag vol
vertrouwen U blijven volgen, zelfs in leed en verdrukking; - wilt U hen -en ons allemaal!ervoor bewaren dat wij van Uw wegen afdwalen en de Naam waarin wij geheiligd zijn
verloochenen; - wilt U geven dat wij met een opgericht hoofd uw Koninkrijk verwachten en U
met groeiende liefde en blijdschap dienen, totdat wij, met Uw kerk uit alle tijden en plaatsen,
voor Uw troon door U bijeen gebracht U eeuwig zullen aanbidden in heerlijkheid.
...En zo bidden en danken wij U....

Collecte bij uitgang
Slotlied : Lied 764 Opw
U zult altijd voor ons strijden
U hebt steeds uw trouw getoond.
Deze waarheid is mijn blijdschap
Heer, U draagt de zegekroon.
U, mijn helper en beschermer
U, mijn redder en mijn vriend.
Uw genade is mijn adem en mijn lied.
Waar uw grootheid wordt bezongen
wil ik knielen voor uw troon.
Waar U bent, verstilt de onrust,
want U draagt de zegekroon.
Vul dit huis nu met uw glorie
vul ons hart met heilig vuur.
Uw genade is mijn adem en mijn lied.
Halleluja!
Jezus overwon, Jezus overwon
Halleluja! Prijs Hem,Die de wereld overwon.
U zult altijd voor ons pleiten
U zocht door tot U ons vond.
En geen macht kan U bestrijden
want U draagt de zegekroon.
U bent Jezus, de Messias,
Die de wereld redding biedt.
Uw genade is mijn adem en mijn lied.
Halleluja!
Jezus overwon,Jezus overwon.
Halleluja! Prijs Hem,Die de wereld overwon.
Elke muur wordt neergehaald
Ieder bolwerk afgebroken

U draagt de zegekroon
U overwon, U overwon!
Aan het kruis leek U verslagen,
maar U hebt de dood onttroond.
Zelfs het graf kon U niet houden,
want U draagt de zegekroon.
Halleluja!
Jezus overwon, Jezus overwon.
Halleluja! Prijs Hem,Die de wereld overwon.
Elke muur wordt neergehaald
Ieder bolwerk afgebroken
U draagt de zegekroon
U overwon, U overwon!

Zegen
Amen
Na het Amen klinkt het lied “Oceans”.
Vertaling:
U leert me lopen op het water de oceaan is weids en diep
U vraagt me alles los te laten.Daar vind ik U en ik twijfel niet.
En als de golven overslaan dan blijf ik hopen op uw Naam.
Mijn ziel vindt rust want in de storm bent U dichtbij
Ik ben van U en U van mij.
De diepste zee is vol genade Uw sterke hand, die houdt mij vast.
En als mijn voeten zouden falen dan faalt U niet, want Uw trouw houdt stand.
En als de golven overslaan dan blijf ik hopen op uw Naam
Mijn ziel vindt rust want in de storm bent U dichtbij
Ik ben van U en U van mij
Geest van God, leer mij te gaan over de golven
In vertrouwen U te volgen
Te gaan waar U mij heen leidt
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen
Ik vertrouw op Uw genade
Want ik ben in Uw nabijheid 3x
En als de golven overslaan dan blijf ik hopen op uw Naam
Mijn ziel vindt rust want in de storm bent U dichtbij
Ik ben van U en U van mij

