
En zie, Ik ben met u al de dagen,  

tot de voleinding van de wereld.  

Amen. 
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Inleidend orgelspel 

De kerkenraad met de belijdeniscatechisanten komen binnen 

Welkom en mededelingen 

Zingen: Weerklank lied 471 vers 1, 2 en 4

Wat de toekomst brengen moge, 

mij geleidt des Heren hand, 

moedig sla ik dus de ogen, 

naar het onbekende land. 

Leer mij volgen zonder vragen, 

Vader wat Gij doet is goed. 

Leer mij slechts het heden dragen, 

met een rustig, kalme moed. 

Heer ik wil Uw liefde loven, 

al begrijpt mijn ziel U niet. 

Zalig Hij die durft geloven, 

ook wanneer het oog niet ziet. 

Schijnen mij Uw wegen duister, 

zie ik vraag U niet: waarom? 

Eenmaal zie ik al Uw luister, 

als ik in Uw hemel kom. 

Waar de weg mij brengen moge, 

aan des Vaders trouwe hand, 

loop ik met gesloten ogen, 

naar het onbekende land. 

Zingen: Weerklank lied 439 vers 1, 3 en 4 

Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta 

Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt 

U woord is het pad de weg waarop ik ga 

Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta 

Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij 

Heer, ik bid U, blijf mij nabij 

Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw 

Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart 

En niets in dit leven zal ons scheiden Heer 

Zo weet ik mij veilig, want Uw hand laat mij nooit los 

Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd 

En in Uw vergeving leef ik nu 
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Vader van het leven, ik geloof in U 

Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U 

Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht 

U die via duizend wegen ons hier samen bracht 

En op duizend wegen, zendt U ons weer uit 

Om het zaad te zijn van Gods rijk. 

Stil gebed 

Votum en groet 

Aanvangstekst: Hebreeën 10 vers 23 

Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij 

Die het beloofd heeft, is getrouw. 

Zingen: NOTH 34 vers 1, 3 en 5 

Wat hou ik van Uw huis 

Heer van de hemelse legers. 

Ik kan zo sterk verlangen naar 

de binnenpleinen van de Heer. 

Diep in mijn lijf is zo’n heimwee, 

zo’n blijvende schreeuw om de 

Levende God. 

Gelukkig wie naar U 

vol van verlangen op weg zijn, 

zelfs in het dorre bomendal 

zien zij een bron en regenval, 

gaan zij van zegen tot zegen, 

naar God die verschijnt in Zijn 

heilige stad. 

De Heer beveiligt ons, 

eer en geluk zal Hij geven 

Hij heeft Zijn liefde nooit 

ontzegd 

aan mensen, eerlijk onderweg. 

Heer van de Hemelse legers, 

gelukkig zijn zij die vertrouwen 

op U. 

Wat hou ik van Uw huis! 

 

 

Geloofsbelijdenis 
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Zingen: Psalm 68 vers 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. 

Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige 

Geest 

Schriftlezing: Mattheüs 28 vers 16 t/m 20 (De opdracht aan de 

discipelen) 

16 En de elf discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus 

hen ontboden had. 

17 En toen zij Hem zagen, aanbaden zij Hem, maar sommigen twijfelden. 

18 En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle 

macht in hemel en op aarde. 

19 Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de 

Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u 

geboden heb, in acht te nemen. 

20 En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. 

Amen. 
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Zingen: Psalm 17 vers 3 

Ik zet mijn treden in Uw spoor, 

Opdat mijn voet niet uit zou glijden; 

Wil mij voor struikelen bevrijden, 

En ga mij met Uw heillicht voor. 

Ik roep U aan, 'k blijf op U wachten, 

Omdat G', o God, mij altoos redt, 

Ai, luister dan naar mijn gebed, 

En neig Uw oren tot mijn klachten. 

Preek over Mattheüs 28 vers 20 

En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen. 

Thema: Garantie van Jezus’ aanwezigheid 

1. Wat is een garantiebewijs? 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

2. Welke garantie geeft God aan de discipelen en ons?  

……………………………………………………………………………………………………………. 

.…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………. 

3. Hoe word je een discipel van Jezus? 

……………………………………………………………………………………………………………. 

.…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………. 
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4. Wat houdt het leven met Jezus in? 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

5. Hoe lang blijft Jezus aanwezig? 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

6. Wanneer wil jij de Heere belijden als jouw God? 

…………………………………………………………………………………….……………………… 

Zingen: OTH 168 

Refrein:  Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats 

Daarom kniel ik neer bij U 

Om bij U te zijn is de grootste eer, 

Daarom buig ik mij voor U. 

Ja ik verkies nu om bij U te zijn, 

En om naar U te luisteren. 

In plaats van altijd maar weer bezig te zijn, 

Kom ik nu tot U, o Heer. 

Refrein 

Mijn hart verlangt ernaar om samen te zijn, 

Hier in een plaats van aanbidding, 

In Geest en waarheid samen één te zijn, 

In aanbidding voor U. 

Refrein 
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Zoals een vader die zijn kind omarmt, 

Ja zo omarmt U ook mij. 

U bent een Vader die vertroost en beschermt. 

En ik kom tot rust bij U. (3x) 

Openbare belijdenis van het geloof 

Gemeente van de Heere, vier zusters 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 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 (= banier). 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, 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:  
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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?  

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 in 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?  

Vraag: Wat is daarop uw antwoord? 

• Janna Curien Herngreen  

• Petronella Elisabeth van Kreuningen 

• Aaltje Meijers 

• Marije Vonk Noordegraaf 

Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven, 

waartoe u ook geroepen bent en de goede belijdenis afgelegd hebt 

voor vele getuigen. 

Ik beveel u voor God, Die alle dingen levend maakt, en voor Christus 

Jezus, Die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis afgelegd heeft, dit 

gebod onbevlekt en onberispelijk in acht te nemen, tot de verschijning 

van onze Heere Jezus Christus. 

De zalige en alleen machtige Heere, de Koning der koningen en Heere 

der heren, zal die op Zijn tijd laten zien, Hij Die als enige onsterfelijkheid 

bezit en een ontoegankelijk licht bewoont; Hem heeft geen mens 

gezien en niemand kan Hem ook zien. Hem zij eer en eeuwige kracht. 

Amen. 
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Opneming onder de belijdende leden en toelating tot het Heilig 

Avondmaal 

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 van de Heere.  

De God nu van alle genade, Die u in Jezus Christus geroepen heeft tot 

Zijn eeuwige heerlijkheid, Hij Zelf zal u volmaken, bevestigen, en 

grondvesten. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. 

Amen. 

Staande toezingen: Psalm 134 vers 3 

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. 

Korte toespraak 

Getuigenissen 

Zingen NOTH 234 

Stil, mijn ziel, wees stil, en wees niet bang, 

voor de onzekerheid van morgen. 

God omgeeft je steeds, Hij is er bij, 

in je beproevingen en zorgen. 

God, U bent mijn God en ik vertrouw op U 

en zal niet wankelen. Vredevorst, vernieuw,  

een vaste geest binnen in mij, die rust in U alleen. 

Stil, mijn ziel, wees stil en dwaal niet af, 

dwars door het dal zal Hij je leiden. 

Stil, vertrouw op hem en hef je schild, 

tegen de pijlen van verleiding. 
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God, U bent mijn God en ik vertrouw op U 

en zal niet wankelen. Vredevorst, vernieuw, 

een vaste geest binnen in mij, die rust in U alleen. 

Stil, mijn ziel, wees stil en laat nooit los, 

de waarheid die je steeds omarmd heeft. 

Wacht, wacht op de Heer; de zwartste nacht, 

verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. 

God, U bent mijn God en ik vertrouw op U 

en zal niet wankelen. Vredevorst, vernieuw, 

een vaste geest binnen in mij, die rust in U alleen. 

God, U bent mijn God en ik vertrouw op U 

en zal niet wankelen. Vredevorst, vernieuw, 

een vaste geest binnen in mij, die rust in U alleen. 

Ik rust in U alleen. Ik rust in U alleen. 

Slot van het Formulier voor de Openbare Belijdenis: 

Geliefde 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.  

Gemeente van Jezus Christus, nu u de belijdenis van deze zusters hebt 

gehoord 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, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u 

liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen 

inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt. 

Dankgebed en voorbede 
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Collecte: (1) Kerkbeheer (2) Mercy Ships. 

Er wordt in de kerk niet gecollecteerd. U kunt uw gaven voor de 1ste 

collecte overmaken op IBAN NL98 RABO 0373 7116 46 ten name van 

CvK Hervormde Gemeente Wilnis. De gaven voor de 2de collecte kunt u 

overmaken op IBAN NL17 RABO 0373 7101 94 ten name van Diaconie 

Hervormde Gemeente Wilnis.  

Zingen: OTH 137 

Zegen mij op de weg die ik moet gaan 

Zegen mij op de plek waar ik zal staan 

Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt 

O God, zegen mij alle dagen lang 

Vader, maak mij tot een zegen 

Ga mij niet voorbij 

Regen op mij met Uw Geest, Heer 

Jezus, kom tot mij 

Als de Bron van leven 

Die ontspringt, diep in mij 

Breng een stroom van zegen 

Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij 

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 
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Zegen 

Zingen: Weerklank lied 356 vers 1, 2 en 4 

Ga met God en Hij zal met je zijn 

jou nabij op al je wegen 

met Zijn raad en troost en zegen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

Ga met God en Hij zal met je zijn 

bij gevaar, in bange tijden 

over jou Zijn vleugels spreiden 

Ga met God en Hij zal met je zijn 

Ga met God en Hij zal met je zijn 

tot wij weer elkaar ontmoeten 

in Zijn naam elkaar begroeten 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

De kerkenraad gaat met de nieuw belijdende leden naar De Roeping 

Uitleidend orgelspel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gods zegen toewensen 

Er is gelegenheid om de nieuw belijdende leden te feliciteren met èn 

Gods zegen toe te wensen op hun belijdenis op het kerkplein.   
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Getuigenissen van de nieuw belijdende leden 

De belijdende leden willen kort iets laten lezen van hun motivatie om 

openbare belijdenis van het geloof in het midden van de gemeente af 

te leggen. We hopen dat dit getuigenis bij jong en oud het verlangen 

wekt om komend seizoen de belijdeniscatechese te gaan volgen. 

 

Annique Herngreen 

Als kind hebben m’n ouders me laten dopen. Zij hebben toen met hun 

ja-woord een route voor mij uitgestippeld. Al wandelend heb ik meer 

en meer leren vertrouwen en mogen ontdekken wie God is. Zijn liefde 

voor mij kan ik vandaag dan ook niet anders beantwoorden dan met 

mijn ja-woord. Ik wil deze wandeling met Hem voortzetten en lopen in 

Zijn voetsporen. ‘God van licht, wees mijn Gids, leidt mij door het 

donker, ik vertrouw op U’ 

 

Lise van Kreuningen 

Vandaag mag ik getuigenis van het geloof afleggen. Met mijn familie, 

vrienden en de gemeente om mij heen. Ik ben God dankbaar dat Hij mij 

heeft geleid in dit leven. Hij is altijd bij mij gebleven in ups en in downs. 

Bovenal ben ik Hem dankbaar voor de mensen om mij heen. Vandaag 

geef ik mijn leven over aan Hem. ‘Ik heb Hem lief, omdat Hij mij eerst 

heeft liefgehad.’ 

 

Alette Meijers 

Dankbaar voor familie en vrienden die me (ook op jonge leeftijd al) bij 

God brachten, mag ik nu na al die jaren zelf mijn ja-woord op Zijn 

roepstem geven. Niet omdat ik dit vanuit mezelf kan, maar omdat Hij 

alles voor mij gedaan heeft. Steeds weer laat God zien dat Hij er was en 

is in mijn leven en me gaf wat Hij goed voor mij vond. In vreugdevolle, 

maar ook op moeilijke momenten mag ik weten: ‘Ga met God en Hij zal 

met je zijn!’ (lied 356 uit Weerklank)  
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Marije Vonk Noordegraaf 

Ik ben opgegroeid met het geloof en heb dit altijd als de waarheid 

gezien. Juist ook toen ik uit mijn vertrouwde Christelijke bubbel kwam 

en in aanraking kwam met andere overtuigingen bleef ik zelf heel vast 

geloven. In moeilijkere momenten in mijn leven heb ik God kunnen 

ervaren en veel kracht kunnen halen uit mijn geloof. Zo heb ik ook een 

persoonlijke band met God kunnen opbouwen. Daarom doe ik vandaag 

voor God en voor de gemeente belijdenis van mijn geloof. 
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Streep de woorden weg 

 


