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Afkondigingen door ouderling van dienst 
 
Zingen: Weerklank 206 : 1 (melodie Psalm 118) 

Verhef, verhef uw lofgezangen, 
uw danklied, christen, stijg’ omhoog! 
De kerk heeft ’s Vaders Geest ontvangen, 
Hij daalde neer voor ieders oog. 
In vuurtong, wind en vreemde talen 
erkennen wij Gods grote trouw, 
daar Hij de Geest liet nederdalen, 
de Trooster, die Hij zenden zou. 
 

Stil gebed 

Votum en groet 

Voorlezen Pinksterverhaal uit ‘Bijbel voor jou’ 
 
Luisteren naar de wil van God voor een christelijk leven 
Galaten 5 : 13 - 26 
 
Zingen: Psalm 25 : 2 

HEER, ai, maak mij Uwe wegen, 
Door Uw woord en Geest bekend; 
Leer mij, hoe die zijn gelegen, 
En waarheen G' Uw treden wendt, 
Leid mij in Uw waarheid, leer 
IJv'rig mij Uw wet betrachten; 
Want Gij zijt mijn heil, o HEER, 
'k Blijf U al den dag verwachten. 

 
Gebed 
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Schriftlezing: Handelingen 2 : 1-13 en 37-47 
De uitstorting van de Heilige Geest 
1 En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren 
zij allen eensgezind bijeen. 
2 En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een 
geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij 
zaten. 
3 En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich 
verdeelden, en het zat op ieder van hen. 
4 En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en 
begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf 
uit te spreken. 
5 Nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen 
uit alle volken die er onder de hemel zijn. 
6 Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en 
raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal 
spreken. 
7 En zij waren allen buiten zichzelf en verwonderden zich, en 
zij zeiden tegen elkaar: Zie, zijn het niet allen Galileeërs die 
daar spreken? 
8 En hoe kunnen wij hen dan horen, eenieder in onze eigen 
taal, waarin wij geboren zijn? (…) 
11 (…) wij horen hen in onze taal over de grote werken van 
God spreken. 
12 En zij waren allen buiten zichzelf en raakten in 
verlegenheid, en de één zei tegen de ander: Wat wil 
dit toch zeggen? 
13 Anderen zeiden spottend: Zij zijn vol zoete wijn. 
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De eerste bekeerden 
37 En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt 
en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: Wat moeten 
wij doen, mannenbroeders? 
38 En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u 
gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving 
van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest 
ontvangen. 
39 Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen 
die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen 
zal. 
40 En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af 
en spoorde hij hen aan met de woorden: Laat u behouden uit 
dit verkeerde geslacht! 
41 Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden 
gedoopt; en ongeveer drieduizend zielen werden er op die 
dag aan hen toegevoegd. 
42 En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de 
gemeenschap, in het breken van het brood en in de 
gebeden. 
43 En er kwam vrees over iedereen;  en er werden veel 
wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. 
44 En allen die geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen 
gemeenschappelijk; 
45 en zij verkochten hun bezittingen en eigendommen en 
verdeelden die onder allen, naar dat ieder nodig had. 
46 En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel 
bijeenkomen, en terwijl zij van huis tot huis brood braken, 
namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in 
eenvoud van hart; 
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47 en zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En 
de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden, aan de 
gemeente toe. 

 
Collecten 
Eerste collecte:  Diaconale collecte voor de G.Z.B. 
Tweede collecte: Voor het werk van de kerkrentmeesters 
Derde collecte:  Voor het werk van de kerkrentmeesters 
 
Muzikaal intermezzo 
 
Verkondiging: “Volharden door de Heilige Geest”  
Hand. 2:42 En zij volhardden in de leer van de apostelen en 
in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de 
gebeden. 
 
Zingen: Weerklank lied 192 Geest van hierboven 

Geest van hierboven, leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse Vrede, deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen van grote dingen, 
als wij ontvangen al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, 
als wij herboren Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 
 
Wat kan ons schaden, wat van U scheiden, 
Liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, 
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Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde de macht aanvaarden 
en onze Koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, doet triomferen 
die naar U heten en in U weten, 
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja! 

 
 
Lezing van het formulier bij de openbare geloofsbelijdenis   

Gemeente des Heeren, een broeder heeft het verlangen om 
in uw midden persoonlijk en openlijk belijdenis van het 
geloof af te leggen, opdat hij mag delen in de volle 
gemeenschap van de kerk. Hij wordt hierdoor tot het Heilig 
Avondmaal toegelaten en draagt 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 verklaard 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.  
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De kerkenraad heeft, na gehoord te hebben over uw geloof 
en kennis van de waarheid, met vertrouwen en blijdschap in 
uw voornemen toegestemd.  
Nu u belijdenis van het geloof wilt afleggen, verzoek ik u om 
in dankbare gehoorzaamheid aan de heilige Schrift en in 
gemeenschap met de belijdenis van de vaderen, te 
antwoorden op de volgende vragen:  
 
Ten eerste: Belijd 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?  
 
Ten tweede: Aanvaard 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 in het lezen van de heilige Schrift 
en wilt u met de uw geschonken gaven meewerken aan de 
opbouw van de gemeente van Christus?  
Wat is daarop uw antwoord? 
 
Openbare belijdenis van het geloof (onder handoplegging) 
door:  

Hans (Cornelis Johannes) Bogers 
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Opneming onder de belijdende leden van de gemeente  
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 lid van de 
Protestantse Kerk in Nederland en nodigen u tot de tafel des 
Heeren.  
De God nu van alle genade, die u in Christus geroepen heeft 
tot Zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u volmaken, 
bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de heerlijkheid 
en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.  
 
Persoonlijk getuigenis van Hans Bogers 
 
Luisterlied (Belijdenislied van Sela):  
U bent de God die roept, 
mijn hart en leven zoekt, 
die mij gevonden heeft; 
het eeuwig leven geeft. 
  
Als aan U toegewijd, 
mijn hart en mond belijdt: 
Ja, Jezus is mijn Heer; 
dan kniel ik voor U neer. 
  
Ik heb jou gekozen, 
opgedragen om mijn weg te gaan. 
In Mij blijvend vrucht te dragen, 
ga dan in mijn Naam. 
  
Heer, wij zeggen ja en amen, 
brengen U daarvoor de eer. 
Wij belijden allen samen; 
Jezus onze Heer. 
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Mijn Jezus, geef mij kracht, 
als ik uw hulp verwacht; 
voltooi in mij uw werk 
en maak in zwakheid sterk. 
  
Als U mijn wegen leidt, 
in moeite en in strijd, 
houd ik gelovig stand; 
Heer, neem me bij de hand. 
  
Blijf in mijn liefde, alle dagen; 
in liefde voor elkaar. 
Wat je de Vader ook wilt vragen, 
vraag het in mijn Naam. 
  
Heer, wij zeggen ja en amen, 
brengen U daarvoor de eer. 
Wij belijden allen samen; 
Jezus onze Heer. 
Belijden onze Heer, 
Jezus onze Heer, Jezus, amen. 
 
Slot formulier  
Geliefde broeder in de Heere, nu u door uw belijdenis in alle 
voorrechten van het lidmaatschap van de Kerk van Christus 
delen mag, bedenk te allen tijde dat u medeburger van de 
heiligen bent en huisgenoot van God, gebouwd op het 
fundament van apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus 
Zelf de hoeksteen is; op Hem word u ook mede gebouwd tot 
een woning van God, in de Geest.  
 
Persoonlijk woord  
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Gemeente van Jezus Christus, nu u de belijdenis van deze 
broeder hebt gehoord en zijn toelating tot het Heilig 
Avondmaal hebt vernomen, bevelen wij hem aan in uw liefde 
en zorg, als lid, die met ons één is in de Heere. Gedenk de 
woorden van onze Heere Jezus Christus: ‘Een nieuw gebod 
geef Ik u, dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, 
moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien 
dat u discipelen van Mij bent: als u liefde onder elkaar hebt.’  
  
Dankgebed en voorbede 
 
Slotzang: Psalm 68 : 10 (staande) 
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 

Als u over deze dienst wilt doorpraten of andere vragen hebt, 
kunt u contact opnemen met ds. Vroegindeweij: 
dspv@solcon.nl / 0347-340515 / 06-14205676. 

 


