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Inleidend Orgelspel 
 
Welkom en afkondigingen door de ouderling van dienst 
 
Zingen: Psalm 92: 1 en 7 
Laat ons den rustdag wijden 
Met psalmen tot Gods eer. 
't Is goed, o Opperheer, 
Dat w' ons in U verblijden; 
't Zij d' ochtendstond, vol zoetheid, 
Ons stelt Uw gunst in 't licht, 
't Zij ons de nacht bericht 
Van Uwe trouw en goedheid. 
 
't Rechtvaardig volk zal bloeien, 
Gelijk op Libanon, 
Bij 't koest'ren van de zon, 
De palm en ceder groeien. 
Zij, die in 't huis des HEEREN, 
In 't voorhof zijn geplant, 
Zien door des Hoogsten hand 
Hun wasdom steeds vermeêren. 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen: Psalm 118: 1 en 12 
Laat ieder 's HEEREN goedheid loven; 
Want goed is d' Oppermajesteit; 
Zijn goedheid gaat het al te boven; 
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid. 
Laat Isrel nu Gods goedheid loven, 
En zeggen: "Roemt Gods majesteit; 
Zijn goedheid gaat het al te boven; 
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!" 
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Dit is de dag, de roem der dagen, 
Dien Isrels God geheiligd heeft; 
Laat ons verheugd, van zorg ontslagen, 
Hem roemen, die ons blijdschap geeft. 
Och HEER, geef thans Uw zegeningen; 
Och HEER, geef heil op dezen dag; 
Och, dat men op deez' eerstelingen 
Een rijken oogst van voorspoed zag. 
 
Geloofsbelijdenis  
 
Zingen: Psalm 67: 2 
De volken zullen U belijden, 
O God, U loven al te zaâm. 
De landen zullen zich verblijden, 
En juichen over Uwen naam. 
Volken zult Gij rechten, 
Hunne zaak beslechten, 
In rechtmatigheid; 
Volken op deez' aarde, 
Die Uw arm vergaarde, 
Die Gij veilig leidt. 
 
 
Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
 
Bijbellezing: : Johannes 15:1-8 
1 Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Wijngaardenier. 
2. Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke 
rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt. 
3. U bent al rein vanwege het woord dat Ik tot u gesproken heb. 
4. Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit 
zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in 
Mij blijft. 
5. Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, 
die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen. 
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6. Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de 
rank, en verdort, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur, en 
zij worden verbrand. 
7. Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar 
wilt en het zal u ten deel vallen. 
8. Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en 
Mijn discipelen bent. 
 
 
Kindermoment (vanaf de kansel) 
 
 
Kinderlied OTH 389 
Als je gelooft in de Here Jezus,  
dan komt er vrede in je hart.  
Als je gelooft in de Here Jezus,  
dan komt er vrede in je hart. 
Vrede voor jou en iedereen,  
en voor de wereld om ons heen.  
Vrede voor jou en iedereen,  
en voor de wereld om ons heen. 
 
 
Collecten, via de button op de website of bij de uitgang 
1e collecte :  voor de GZB 
2e collecte :  voor het onderhoud van de gebouwen 
3e collecte :  voor het Pastoraat 

 
 

Zingen: OTH Lied 231: 1, 2 en 3 
Laat m' in U blijven, groeien, bloeien, 
o Heiland, die de wijnstok zijt! 
Uw kracht moet in mij overvloeien, 
of 'k ben een wis verderf gewijd. 
Doorstroom, beziel en zegen mij, 
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij. 
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Ik kan mijzelf geen wasdom geven: 
niets kan ik zonder U, o Heer. 
In uw gemeenschap kiemt er leven 
en levensvolheid meer en meer. 
Uw Geest zij in mij uitgestort; 
de rank, die U ontvalt, verdort. 
 
Neen, Heer, ik wil van U niet scheiden, 
'k blijf d' uw' altijd, blijf Gij de mijn'! 
Uw liefde moet alom mij leiden, 
uw leven moet mijn leven zijn, 
uw licht moet schijnen in mijn huis 
bij kruis naar kracht, en kracht naar kruis. 

 
Verkondiging n.a.v. Johannes 15:5 
 
Zingen: OTH Lied: 237: 1, 2 en 3 
O Vader, die de Landman zijt 
die zelf uw wijngaard toebereidt, 
doe in uw hof de vruchten groeien. 
Maak wilde ranken klein en kort, 
neem weg wat dood is en verdord 
kom om wat vrucht draagt te besnoeien. 
O Vader, kom, betreed uw hof 
opdat wij bloeien tot uw lof. 
 
O Christus, die de wijnstok zijt, 
de plant waaraan de rank gedijt, 
in U, o Heer, zijn wij geborgen. 
De Landman, die de ranken kent, 
heeft ons de wijnstok ingeënt. 
Hij zelf zal voor de vruchten zorgen. 
Door U, o Christus, door uw bloed, 
zijn onze vruchten groot en goed. 
 
O Geest, van wie de vruchten zijn, 
de druiven en de rode wijn, 
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doe mij omhoog, naar boven groeien. 
Want deze wijnstok die mij draagt, 
het groene hout dat God behaagt, 
dat doet de liefde openbloeien. 
Gij Landman, die de vruchten leest, 
pluk zelf de vruchten van de Geest! 
 
Lezen van het formulier voor de Openbare belijdenis van het 
geloof 
 
Belijdenisvragen waarop ieder persoonlijk antwoordt en 
onder handoplegging een Bijbeltekst ontvangt 

Opnemen onder de belijdende leden en toelating tot het 
Heilig Avondmaal 
 
Gemeente zingt de nieuwe lidmaten toe:  Psalm 121: 4 
(staande indien mogelijk) 
 
De HEER zal u steeds gadeslaan, 
Opdat Hij in gevaar, 
Uw ziel voor ramp bewaar'; 
De HEER, 't zij g' in of uit moogt gaan, 
En waar g' u heen moogt spoeden, 
Zal eeuwig u behoeden. 
 
Vermaning 
 
De nieuwe lidmaten zingen Lied 63 OTH “Familie” 
Hoe mooi en hoe heerlijk 
als wij als familie, 
als broers en als zussen, 
om elkaar geven 
en open en eerlijk 
met elkaar omgaan, 
de vrede bewaren 
en eensgezind leven. 
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En het mooiste geschenk 
wordt ons gegeven: 
de zegen van God, 
een eindeloos leven. 
 
 
Persoonlijk woord van en tot de nieuwe lidmaten 
 
Dankgebed en voorbede 
 
Zingen: Zingen: Psalm 108: 1 en 2 (staande indien mogelijk) 
Mijn hart, o Hemelmajesteit, 
Is tot Uw dienst en lof bereid. 
'k Zal zingen voor den Opperheer; 
'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer. 
Gij, zachte harp, gij schelle luit, 
Waakt op; dat niets uw klanken stuit'; 
'k Zal in den dageraad ontwaken, 
En met gezang mijn God genaken. 
 
Ik zal, o HEER, Uw wonderdaân, 
Uw roem den volken doen verstaan; 
Want Uwe goedertierenheid 
Is tot de heem'len uitgebreid; 
Uw waarheid heeft noch paal noch perk, 
Maar streeft tot aan het hoogste zwerk. 
Verhef U boven 's hemels kringen, 
En leer al d' aard' Uw grootheid zingen. 
 
  
Zegen 
 


