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Inleidend orgelspel 

 

Stil gebed 

 

Votum en groet 

 

Zingen: Psalm 84 vers 1 

 

 Hoe lief’lijk, hoe vol heilgenot, 

 O HEER’ der legerscharen God, 

 Zijn mij Uw huis en tempelzangen. 

 Hoe branden mijn genegenheên, 

 Om ‘s HEEREN voorhof in te treên! 

 Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen; 

 Mijn hart roept uit tot God, Die leeft, 

 En aan mijn ziel het leven geeft. 

 

Geloofsbelijdenis van Nicea 

 

Ik geloof in één God, de almachtige Vader, Schepper van de hemel en 

van de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. 

En in één Heere Jezus Christus, de eniggeboren zoon van God, geboren 

uit de Vader vóór alle eeuwen; God uit God, Licht uit Licht, waarachtig 

God uit waarachtig God; geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met 

de Vader, door Wie alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om 

onze zaligheid, is neergekomen uit de hemel, en vlees is geworden van 

de Heilige Geest uit de maagd Maria, en een mens geworden is; ook voor 

ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft, en begraven is; en 

op de derde dag opgestaan is naar de Schriften, en opgevaren is naar de 

hemel; zit aan de rechterhand van de Vader, en zal weerkomen met heer-

lijkheid, om te oordelen de levenden en de doden; wiens rijk geen einde 

zal hebben. 

En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader 

en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en 

verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de Profeten. 

En één, heilige, algemene en Apostolische Kerk. 

Ik beleid één Doop tot vergeving van de zonden, verwacht de opstanding 

van de doden, en het leven in de toekomende eeuw. Amen. 



Zingen: Psalm 85 vers 1 

  

 Gij hebt Uw land, o HEER’, die gunst betoond, 

 Dat Jakobs zaad opnieuw in vrijheid woont. 

 De schuld Uws volks hebt G’ uit Uw boek gedaan; 

 Ook ziet Gij geen van hunne zonden aan; 

 Gij vindt in gunst, en niet in wraak, Uw lust; 

 De hitte van Uw gramschap is geblust. 

 O heilrijk God, weer verder ons verdriet, 

 Keer af Uw wraak, en doe Uw toorn te niet. 

 

Gebed 

 

Schriftlezing: Johannes 20 vers 19 – 31   

 

19. Als het dan avond was, op dezelfde eerste dag van de week, en als 

de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de 

vrees voor de Joden, kwam Jezus en stond in het midden, en zeide tot 

hen: Vrede zij u!  

20. En dit gezegd hebbend, toonde Hij hun Zijn handen en Zijn zijde. 

De discipelen dan werden verblijd, als zij de Heere zagen.  

21. Jezus dan zeide wederom tot hen: Vrede zij u, gelijk Mij de Vader 

gezonden heeft, zend Ik ook u.  

22. En als Hij dit gezegd had, blies Hij op hen, en zeide tot hen: 

Ontvangt de Heilige Geest.  

23. Zo gij iemands zonden vergeeft, aan die worden zij vergeven; zo gij 

iemands zonden houdt, aan die zijn zij gehouden.  

24. En Thomas, een van de twaalf, gezegd Didymus, was met hen niet, 

toen Jezus daar kwam.  

25. De andere discipelen dan zeiden tot hem: Wij hebben de Heere 

gezien. Doch hij zeide tot hen: Indien ik in Zijn handen niet zie het 

teken van de nagelen, en mijn vinger steke in het teken van de nagelen, 

en steke mijn hand in Zijn zijde, ik zal geenszins geloven.  

26. En na acht dagen waren Zijn discipelen wederom binnen, en 

Thomas met hen; en Jezus kwam, als de deuren gesloten waren, en 

stond in het midden, en zeide: Vrede zij u!  



27. Daarna zeide Hij tot Thomas: Breng uw vinger hier, en zie Mijn 

handen, en breng uw hand, en steek ze in Mijn zijde; en wees niet 

ongelovig, maar gelovig.  

28. En Thomas antwoordde en zeide tot Hem: Mijn Heere en mijn 

God!  

29. Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt, Thomas, zo hebt 

gij geloofd; zalig zijn zij, die niet zullen gezien hebben, en nochtans 

zullen geloofd hebben.  

30. Jezus dan heeft nog wel veel andere tekenen in de 

tegenwoordigheid van Zijn discipelen gedaan, die niet zijn geschreven 

in dit boek;  

31. Maar deze zijn geschreven, opdat u gelooft, dat Jezus is de 

Christus, de Zoon van God; en opdat gij, gelovende, het leven hebt in 

Zijn Naam.  

 

Gebed uit het formulier 

 

Almachtige God, Vader van alle barmhartigheid, wij danken U ootmoe-

dig en van ganser harte voor uw goedheid aan ons en alle mensen bewe-

zen. Wij loven U om onze schepping en bewaring en om alle zegeningen 

van dit leven, maar bovenal om uw onschatbare liefde, waardoor U de 

wereld hebt verlost in onze Heere Jezus Christus, om de wegen en mid-

delen van uw genade en de hoop op Uw heerlijkheid. Wek in ons hart 

waarachtige dankbaarheid, dat wij Uw lof mogen verkondigen, niet al-

leen met onze lippen, maar door ons gehele leven, door ons toe te wijden 

aan Uw dienst en voor U te wandelen in gerechtigheid – door onze Heere 

Jezus Christus, Uw Zoon, aan wie met U en de Heilige Geest alle eer en 

heerlijkheid zij in eeuwigheid. Amen.  

 

Formulier voor de openbare geloofsbelijdenis 

 

Gemeente des Heeren, enige broeders en zusters verlangen nu in uw mid-

den persoonlijk en openlijk belijdenis van het geloof af te leggen, opdat 

zij mogen delen in de volle gemeenschap van de kerk. Zij worden hier-

door tot het Heilig Avondmaal toegelaten en dragen medeverantwoorde-

lijkheid 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 op-

nieuw tot de waarachtige gemeenschap met Zichzelf en met elkaar. Zo 

verenigd met Christus, zijn wij geroepen met woord en daad Hem te be-

lijden 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 toege-

stemd. 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 gemeenschap met de belijdenis van de vaderen 

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 helemaal bedorven en daarom strafwaar-

dig bent voor God, en dat u de Heere Jezus Christus nodig hebt als uw 

enige Zaligmaker en dierbaarheid in Hem ziet, en dat u een hartelijk 

voornemen hebt, door de genade van God, de zonde en de wereld te ver-

laten en Christus in leven en sterven te volgen, zoals Zijn ware belijders 

betaamt? 

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

de gemeente, te volharden in de leer der godzaligheid, in het gebed en in 

het lezen van de Heilige Schrift, en naar de u geschonken gaven in de 

gemeenschap van de kerk der vaderen mee te werken aan de opbouw van 

het Koninkrijk van God, in het bijzonder als de plaatselijke gemeente op 

u een beroep doet, en u te onderwerpen aan het kerkelijk opzicht, indien 

u zich mocht ontgaan? Wat is daarop uw antwoord? 

De belijdeniscatechisanten geven hun antwoord voor God en Zijn ge-

meente. 



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 Hervormde Gemeente Oosterwolde-

Noordeinde in de Protestantse Kerk in Nederland, en bent u genodigd tot 

de tafel des Heeren.  

De God nu aller genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heer-

lijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijds zullen geleden heb-

ben, Dezelve volmake, bevestige, versterke en fundere u. Hem zij de 

heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. (1 Petrus 5 vers 10 

en 11). 

 

Persoonlijk woord aan de nieuwe lidmaten en gemeente waarna er 

gezongen wordt: Psalm 121 vers 1 (nieuwe lidmaten samen met de 

gemeente) en vers 2 (gemeente): 

 

1. ’k Sla d’ ogen naar ‘t gebergte heen, 

 Vanwaar ik dag en nacht 

Des Hoogste bijstand wacht. 

Mijn hulp is van den HEER’ alleen, 

Die hemel, zee en aarde, 

Eerst schiep, en sinds bewaarde. 

 

2. Hij is al treft u ‘t felst verdriet,      

       Uw Wachter, die uw voet                

       Voor wankelen behoedt;                

       Hij, Isrels Wachter, sluimert niet;       

       Geen kwaad zal u genaken                 

       De HEER’ zal u bewaken.                 

 

Vervolg van het 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 te allen tijde dat u medeburgers van de heiligen bent en huisge-

noten 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 [Éfeze 2 vers 19 – 22]. 



Gemeente van Jezus Christus, nu u de belijdenis van deze broeders en 

zusters hebt gehoord (en getuige geweest bent van de doop) en hun toe-

lating 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 elkaar [Johannes 13 vers 34 & 45]. 

Belijden wij het christelijk geloof: Ik geloof in God de Vader, de Al-

machtige, Schepper van de hemel en de aarde.  

En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere; die ontvangen 

is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft 

onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nederge-

daald ter helle; ten derden dage wederom opgestaan van de doden; opge-

varen ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, de almachtige Vader; 

van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. 

Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke 

Kerk, de gemeenschap van de heiligen; vergeving van de zonden; we-

deropstanding van het vlees; en een eeuwig leven. Amen. 

 

Dankgebed uit het formulier: 

 

Almachtige en getrouwe God, die beloofd hebt Uw kerk op aarde in 

stand te zullen houden en die in Uw liefde ook deze broeders en zusters 

hebt geroepen U te belijden en te dienen, wij bidden U: vermeerder in 

hen de genade van de Heilige Geest, opdat zij mogen toenemen in het 

geloof en trouw mogen blijven in de liefde tot U. 

Heere Jezus, grote Herder, wil ook deze schapen van Uw kudde veilig 

leiden en, als zij ooit verschrikt mochten worden door verzoeking en ver-

volging, hun zwakke krachten sterken en hen bewaren, dat zij niet af-

dwalen. 

Behoed hen en ons allen, opdat wij eenmaal na volbrachte strijd mogen 

ingaan in de vreugde van Uw Koninkrijk, om met allen die Uw Naam 

belijden, U te loven en te dienen in heerlijkheid. 

Onze Vader, Die in de hemelen zijt, Uw Naam worde geheiligd. Uw Ko-

ninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op de 

aarde. 



Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, ge-

lijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, 

maar verlos ons van de boze. Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, 

en de heerlijkheid, tot in der eeuwigheid. Amen 

 

Zingen: Psalm 98 vers 2 

  

 Hij heeft gedacht aan Zijn genade, 

 Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt. 

 Dit slaan al ‘s aardrijks einden gade, 

 Nu onze God Zijn heil om schenkt. 

 Juich dan den HEER’ met blijde galmen, 

 Gij ganse wereld, juich van vreugd. 

 Zing vrolijk in verheven psalmen 

 Het heil, dat d’ aard’ in ‘t rond verheugt. 

 

Prediking vanuit Johannes 20 vers 27b:  

en wees niet ongelovig, maar gelovig.  

 

Zingen: Psalm 100 vers 2 

 

 De HEER’ is God; erkent, dat Hij 

 Ons heeft gemaakt (en geenszins wij), 

 Tot schapen, die Hij voedt en weidt; 

 Een volk, tot Zijnen dienst bereid. 

 

Dankgebed 

 

Zingen: Psalm 133 vers 3  

 

 Waar liefde woont, gebiedt de HEER’ den zegen: 

 Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen, 

 En ‘t leven tot in eeuwigheid. 

Zegenbede 

 

Na de dienst is er gelegenheid de nieuwe lidmaten Gods zegen toe te 

wensen. 


