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In deze eredienst zal de openbare belijdenis
van het geloof worden afgelegd door:
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Inleidend Orgelspel
Welkom en afkondigingen door de ouderling van dienst
Zingen: OTH Lied 114
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 kon ons schaden
Wat van U scheiden
Liefde die ons hebt liefgehad
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden
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

Stil gebed
Votum en groet
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Zingen: Psalm 43: 3 en 4
Zend, HEER, Uw licht en waarheid neder,
En breng mij, door dien glans geleid,
Tot Uw gewijde tente weder;
Dan klimt mijn bange ziel gereder
Ten berge van Uw heiligheid,
Daar mij Uw gunst verbeidt.
Dan ga ik op tot Gods altaren,
Tot God, mijn God, de bron van vreugd;
Dan zal ik, juichend, stem en snaren
Ten roem van Zijne goedheid paren,
Die, na kortstondig ongeneugt',
Mij eindeloos verheugt.
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 143: 10
‘Leer mij, o God van zaligheden,
Mijn leven in Uw dienst besteden;
Gij zijt mijn God, vat Gij mijn hand;
Uw goede Geest bestier' mijn schreden,
En leid' mij in een effen land.
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Bijbellezingen: Romeinen 8:1-17
1 Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel,
afgezonderd tot het Evangelie van God,
2. dat Hij tevoren beloofd had door Zijn profeten, in de heilige Schriften,
3. ten aanzien van Zijn Zoon, Die wat het vlees betreft geboren is uit
het geslacht van David.
4. Wat de Geest van heiliging betreft, is met kracht bewezen dat Hij de
Zoon van God is, door Zijn opstanding uit de doden, namelijk Jezus
Christus, onze Heere.
5. Door Hem hebben wij genade en het apostelschap ontvangen tot
geloofsgehoorzaamheid onder alle heidenen, ter wille van Zijn Naam,
6. waartoe ook u behoort, geroepenen van Jezus Christus.
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7. Aan allen die in Rome zijn, geliefden van God en geroepen heiligen:
genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus
Christus.
8. Allereerst nu dank ik mijn God door Jezus Christus voor u allen,
omdat uw geloof in de hele wereld wordt verkondigd.
9. Want God, Die ik in mijn geest dien in het Evangelie van Zijn Zoon, is
mijn Getuige, hoe ik zonder ophouden aan u denk.
10. Steeds weer vraag ik in mijn gebeden of mij, zo mogelijk, door de
wil van God eens een goede gelegenheid geboden zal worden om naar
u toe te komen.
11. Want ik verlang er vurig naar u te zien, om u in enige geestelijke
genadegave te laten delen, waardoor u versterkt zou worden,
12. dat is te zeggen, om in uw midden samen bemoedigd te worden
door het onderlinge geloof, zowel dat van u als dat van mij.
13. Maar ik wil niet dat u er geen weet van hebt, broeders, dat ik
dikwijls het voornemen had naar u toe te komen om ook onder u enige
vrucht te hebben, zoals ook onder de andere heidenen. Tot nu toe was
ik echter verhinderd.
14. Ik sta in de schuld bij Grieken en niet-Grieken, bij wijzen en
onverstandigen.
15. Zo is wat in mij is, gewillig om ook u die in Rome bent, het
Evangelie te verkondigen.
16. Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het
is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de
Jood, en ook voor de Griek.
17. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit
geloof tot geloof, zoals geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het
geloof leven.

Collecten, via de button op de website of bij de uitgang
1e collecte : voor de diaconie
2e collecte : voor huisvesting en organisatie
3e collecte : voor de GZB pinstercollectie
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Zingen: Psalm 25:2 en 6
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.
Wie heeft lust den HEER te vrezen,
't Allerhoogst en eeuwig goed?
God zal Zelf zijn Leidsman wezen;
Leren, hoe hij wand'len moet.
't Goed, dat nimmermeer vergaat,
Zal hij ongestoord verwerven,
En zijn Godgeheiligd zaad
Zal 't gezegend aard'rijk erven.

Verkondiging n.a.v. Romeinen 8: 14
Zingen: OTH Lied 118
Leid mij, Heer, o machtig Heiland
door dit leven aan uw hand.
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,
wees mijn Gids in 't barre land.
Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider,
vul mij met uw Geest steeds meer,
vul mij met uw Geest steeds meer.
Laat mij zijn een Godsgetuige,
sprekend van U meer en meer.
leid mij steeds door uwe liefde,
groeiend naar uw beeld, o Heer.
Brood des levens, Brood des hemels,
voed mij dat ik groei naar U,
voed mij dat ik groei naar U.
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Laat door mij uw levend water
vloeien als een klare stroom.
O, Heer Jezus, 't wordt steeds later
dat uw Geest over allen koom’.
Machtig Heiland, mijn Verlosser,
kom, Heer Jezus, in uw kracht,
kom, Heer Jezus, in uw kracht.

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 134: 3
(staande indien mogelijk)
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.

Vermaning

De nieuwe lidmaten zingen OTH Lied 151
Ik bouw op U
Mijn schild en mijn verlosser
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan
Sterk in uw kracht gerust in uw bescherming
Ik bouw op U en ga in uwe naam
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2x

Gelovend ga ik eigen zwakheid voelen
En telkens meer moet ik uw kracht verstaan
Toch rijst in mij een lied van overwinning
Ik bouw op U en ga in uwe naam
Ik bouw op u
Mijn schild en mijn verlosser
Gij voert de strijd, de huld' is u gewijd
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan
In rust met u die mij hebt voortgeleid.

2x

2x

Persoonlijk woord van en tot de nieuwe lidmaten
Dankgebed en voorbede
Zingen: Psalm 118: 7 en 12
De HEER is mij tot hulp en sterkte;
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang;
Hij was het, die mijn heil bewerkte,
Dies loof ik Hem mijn leven lang.
Men hoort der vromen tent weergalmen
Van hulp en heil ons aangebracht;
Daar zingt men blij, met dankb're psalmen:
"Gods rechterhand doet grote kracht."
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.

Zegen
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