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1. Voorzang Psalm 122:1 
(tijdens het zingen komen de belijdeniscatechisanten met de kerkenraad binnen) 

 
Ik ben verblijd, wanneer men mij 
Godvruchtig opwekt: "Zie wij staan 
Gereed, om naar Gods huis te gaan. 
Kom, ga met ons, en doe als wij." 
Jeruzalem, dat ik bemin; 
Wij treden uwe poorten in; 
Daar staan, o Godsstad, onze voeten. 
Jeruzalem is wel gebouwd, 
Wel saâmgevoegd: wie haar beschouwt, 
Zal haar voor 's Bouwheers kunstwerk groeten. 

 
2. Stil gebed 
 
3. Votum & Groet 
 
4. Zingen Psalm 84:1, 6  
 
  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. 
 
  Want God, de HEER', zo goed, zo mild, 
  Is 't allen tijd een zon en schild. 
  Hij zal genaad' en ere geven; 
  Hij zal hun 't goede niet in nood 
  Onthouden, zelfs niet in de dood, 
  Die in oprechtheid voor Hem leven. 
  Welzalig, HEER', die op U bouwt, 
  En zich geheel aan U vertrouwt. 

 
5. Tien Geboden 
 
6. Zingen Psalm 86:6  
 
  Leer mij naar Uw wil te hand'len, 
  'k Zal dan in Uw waarheid wand'len; 
  Neig mijn hart, en voeg het saâm, 
  Tot de vrees van Uwen Naam. 
  HEER', mijn God, ik zal U loven, 
  Heffen 't ganse hart naar boven; 



  'k Zal Uw Naam en majesteit 
  Eren tot in eeuwigheid. 

 
7. Schriftlezing 
 

Handelingen 2:1-21 
1. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. 
2. En er geschiedde haastelijk uit den hemel een geluid, gelijk als van een geweldigen, 

gedreven wind, en vervulde het gehele huis, waar zij zaten. 
3. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van 

hen. 
4. En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met 

andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. 
5.  En er waren Joden, te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van allen volken 

dergenen, die onder den hemel zijn. 
6.  En als deze stem geschied was, kwam de menigte samen, en werd beroerd, want een 

iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. 
7.  En zij ontzetten zich allen, en verwonderden zich, zeggende tot elkander: Ziet, zijn niet 

alle dezen, die daar spreken, Galileërs? 
8.  En hoe horen wij hen een iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn? 
9.  Parthers, en Meders, en Elamieten, en die inwoners zijn van Mesopotamië, en Judea, 

en Cappadocië, Pontus en Azië. 
10.  En Frygië, en Pamfylië, Egypte, en de delen van Libye, hetwelk bij Cyrene ligt, en 

uitlandse Romeinen, beiden Joden en Jodengenoten; 
11.  Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. 
12.  En zij ontzetten zich allen, en werden twijfelmoedig, zeggende, de een tegen den 

ander: Wat wil toch dit zijn? 
13.  En anderen, spottende, zeiden: Zij zijn vol zoeten wijns. 
14.  Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem, en sprak tot hen: Gij Joodse 

mannen, en gij allen, die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend, en laat mijn woorden tot 
uw oren ingaan. 

15.  Want deze zijn niet dronken, gelijk gij vermoedt; want het is eerst de derde ure van de 
dag. 

16.  Maar dit is het, wat gesproken is door den profeet Joel: 
17.  En het zal zijn in de laatste dagen, (zegt God) Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle 

vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen 
gezichten zien, en uw ouden zullen dromen dromen. 

18.  En ook op Mijn dienstknechten, en op Mijn dienstmaagden, zal Ik in die dagen van Mijn 
Geest uitstorten, en zij zullen profeteren. 

19.  En Ik zal wonderen geven in den hemel boven, en tekenen op de aarde beneden, bloed 
en vuur, en rookdamp. 

20.  De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat de grote en 
doorluchtige dag des Heeren komt. 

21.  En het zal zijn, dat een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal 
worden. 

 



8. Gebed 
 
9. Zingen Psalm 25:6 
 
  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. 

 
10. Prediking 
 
 En het zal zijn, dat een iegelijk, die de Naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal worden. 
 Handelingen 2:21 
 
11. Collecte 
 
12. Zingen Psalm 87:1, 2, 3 
 

Zijn grondslag, zijn onwrikb're vastigheden 
Heeft God gelegd op bergen, Hem gewijd; 
De HEER', die Zich in Sions heil verblijdt, 
Bemint het meer dan alle Jakobs steden. 
 
Men spreekt van u zeer herelijke dingen, 
O schone stad van Isrels Opperheer. 
'k Zie Rahab, ik zie Babel, tot Uw eer, 
Bij hen geteld, die mijne grootheid zingen. 

 
De Filistijn, de Tyrier, de Moren, 
Zijn binnen u, o Godsstad, voortgebracht; 
Van Sion zal het blijde nageslacht 
Haast zeggen: “Deez' en die is daar geboren”. 

 
13. Openbare geloofsbelijdenis 
 

Formulier voor de openbare geloofsbelijdenis. (Belijdenisvragen, ontleend aan G. Voetius) 
 

Geliefde broeder(s) en zuster(s),  
 

Gij zijt hier verschenen om voor het aangezicht van God en voor Zijn heilige gemeente 
belijdenis te doen van uw geloof.  
Na gehouden onderzoek heeft de kerkenraad u aan de gemeente voorgesteld. Nu tegen 
niemand uwer wettige bezwaren zijn ingebracht, willen wij u in de gelegenheid stellen 



belijdenis af te leggen en verzoeken wij u in dit plechtige ogenblik van uw leven voor vele 
getuigen oprecht antwoord te geven op de volgende vragen:  

 
1.  Verklaart en erkent gij dat gij de leer van onze kerken, voor zover gij die geleerd, 

gehoord en beleden hebt, houdt voor de ware en zaligmakende leer overeenkomende 
met de Heilige Schrift?  

2. Belooft gij, dat gij door Gods genade in de belijdenis van die zaligmakende leer 
standvastig zult blijven en daarin leven en sterven?  

3. Belooft gij dat gij volgens deze heilige leer uw leven altijd door Christus' hulp en 
genade, godzalig, eerbaar en onstraffelijk zult aanstellen en uw belijdenis met goede 
werken versieren?  

4. Belooft gij dat gij u wilt onderwerpen en onderdanig zult zijn aan de opwekkingen, 
bestraffingen en kerkelijke tucht, indien het kwam te gebeuren (hetwelk God 
verhoede), dat gij in leer of zeden u mocht te buiten gaan?  

 
Wat is hierop uw antwoord? 
Antwoord: Ja. 

 
(De belijdeniscatechisanten krijgen een persoonlijke tekst mee) 
 

Nu gij deze belijdenis hebt uitgesproken deelt gij als leden met alle rechten en plichten in de 
gemeenschap van de kerk.  

 
De almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heere Jezus Christus sterke en bevestige u 
door Zijn Heilige Geest! Amen.  

 
14. Persoonlijke toespraak 
 
15. De belijdeniscatechisanten zingen Psalm 17:3 
 
  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. 
 
16. De gemeente zingt de belijdeniscatechisanten staande toe Psalm 17:4 (gewijzigd) 
 
  Maak Uwe weldaan wonderbaar, 
  Gij, Die Uw kind'ren wilt behoeden. 
  Voor 's vijands macht en vrees'lijk woeden, 
  En hen beschermt in 't grootst gevaar. 
  Wil hen Uw bijstand niet onttrekken; 



  Uw zorg bewaak' hen van omhoog; 
  Bewaar z' als d' appel van het oog; 
  Wil hen met Uwe vleug'len dekken. 
 
17. Dankgebed 
 
18. Zingen Psalm 27:7 
 
  Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven 
  Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, 
  Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven? 
  Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. 
  Wacht op den HEER', godvruchte schaar, houd moed! 
  Hij is getrouw, de Bron van alle goed. 
  Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer. 
  Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den HEER'. 

 
19. Zegen 
 
 
 

Na afloop van de dienst is er gelegenheid om de nieuwe lidmaten Gods zegen te wensen. 
Daarna is er voor alle aanwezigen een kopje koffie. 

 


