Liturgie voor de samenkomst
van de Hervormde gemeente te Schalkwijk - ’t Goy,
Zondag 20 november 2022, Voorganger: Ds. M. van Duijn.
Ellen Batema doet belijdenis.
U kunt onze dienst beluisteren op: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21945
onderlinge verbondenheid
als gemeenteleden is de waarde van
een dienst op zondagmorgen in deze tijd.

Welkom en mededelingen
Intochtslied Psalm 33 vers 1 en 2
1. Komt nu met zang en roert de snaren,
gij volk, dat leeft van 's Heren recht.
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen
een lofzang in de mond gelegd.
Word' als nooit tevoren door wie Hem behoren
't feestlied ingezet!
Meldt de blijde mare bij de klank der snaren,
steekt de loftrompet.
2. Zingt al wie leeft van Gods genade,
want waarheid is al wat Hij zegt.
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden,
op liefde rust zijn heilig recht.
Die zich openbaarde overal op aarde,
alles spreekt van Hem.
Heemlen hoog verheven, vol van blinkend leven,
schiep Hij door zijn stem.

Moment van stilte, bemoediging en groet
Zingen Johannes de Heer 133 vers 1, 2 en 4
1. Hij die rustig en stil,
Zich steeds voegt naar Gods wil.
Hem in alles vertrouwt en gelooft;
Die slechts hoort naar Zijn stem.
Zich geheel geeft aan Hem,
Smaakt een vreugde die nimmer verdooft.

Refrein:
Zie slechts op Hem, Volg gehoorzaam Zijn stem;
blijf maar rustig vertrouwen. Altijd ziende op Hem.
2. Loeit de levensorkaan.
Komt er zorg op ons aan:
`t Is Zijn glimlach, die alles verdrijft.
Klagen, zuchten, geween,
Vrees en twijfel gaan heen;
Als wij rustig vertrouwen in Hem.
4. Blijf getrouw tot de dood,
Zorg in voorspoed of nood,
Dat toch nimmer het vuur in u doov !
Wat Hij zegt, moet gedaan,
Waar Hij zendt, moet gij gaan.
Geen bezwaren; vertrouw en geloof.

Leefregel Kolossenzen 3, 1-4
Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus
is, Die aan de rechterhand van de God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die
op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God.
Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem
geopenbaard worden in heerlijkheid

Zingen Psalm 86 vers 4
4. Leer mij naar uw wil te handlen,
laat mij in uw waarheid wandlen.
Voeg geheel mijn hart tezaam
tot de vrees van uwen naam.
Heer mijn God, ik zal U loven,
heffen 't ganse hart naar boven.
Ja, uw naam en majesteit
loof ik tot in eeuwigheid.

Gebed
Schriftlezing: Psalm 138. Dankzegging voor verlossing.
1 Ik zal U loven met heel mijn hart, in de tegenwoordigheid van de goden zal ik
voor U psalmen zingen.
2 Ik zal mij neerbuigen naar Uw heilig paleis en Uw Naam loven, om Uw
goedertierenheid en om Uw trouw, want om heel Uw Naam hebt U Uw belofte

groot gemaakt.
3 Op de dag dat ik riep, hebt U mij verhoord; U hebt mij versterkt met kracht in
mijn ziel.
4 Alle koningen van de aarde zullen U loven, HEERE, wanneer zij de woorden
uit Uw mond gehoord hebben.
5 Zij zullen zingen van de wegen van de HEERE, want de heerlijkheid van de
HEERE is groot.
6 Want de HEERE is verheven; toch ziet Hij om naar de nederige,
maar de hoogmoedige kent Hij van verre.
7 Als ik midden in de benauwdheid verkeer, maakt U mij levend; U strekt Uw
hand uit tegen de toorn van mijn vijanden, Uw rechterhand verlost mij.
8 De HEERE zal Zijn werk voor mij voltooien; Uw goedertierenheid, HEERE, is
voor eeuwig; laat de werken van Uw handen niet los.
Zingen Psalm 23 in de versie van J.S. Irvine (Johannes de Heer 884)
1. Mijn herder is de Here God,
in Hem is al mijn lust;
in groene weiden voert Hij mij
aan wateren der rust
2. De Heer verkwikt mijn matte ziel,
Hij doet mijn voeten gaan
in ’t spoor van zijn gerechtigheid
terwille van zijn naam.
3. En ga ’k door ’t diepe doodsravijn,
geen vrees verbijstert mij:
Uw stok en staf zijn mij tot troost,
Gijzelf zijt mij nabij.
4. Genade en goedheid volgen mij
mijn ganse levensdag,
totdat ik eens in ’s Heren huis
voor eeuwig wonen mag. Amen.

Verkondiging
Zingen Psalm 87
1. Op Sions berg sticht God zijn heilge stede.
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof.
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof:
door uwe poort zal ieder binnentreden.

2. Rahab‚ en Babel zullen u behoren.
Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer
en ieder land erkent Hem als de Heer.
O moederstad, uit u is elk geboren!
3. God zal hen zelf bevestigen en schragen
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
hen tellen, als in Isrel ingelijfd,
en doen de naam van Sions kindren dragen.
4. Zij zullen saam, de groten met de kleinen,
dansend de harpen en cymbalen slaan,
en onder fluitspel in het ronde gaan,
zingend: "In U zijn al onze fonteinen".

Openbare geloofsbelijdenis
Inleidende woorden.
Ellen leest haar ‘getuigenis’ voor.
Jezus Christus heeft gezegd: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus
op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader
en de Zoon en de heilige Geest en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik
jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de
voltooiing van deze wereld.’
De doop is het teken van het verbond van Gods genade. Als wij belijdenis doen, erkennen en
eren wij de Naam van de drie-enige God die bij de doop over ons wordt uitgeroepen. Het is
de Vader die ons tot zijn kinderen aanneemt. Het is Jezus Christus die ons redt en roept om
zijn leerlingen en volgelingen te zijn. Het is de Geest die ons vervult en ons zijn gaven
schenkt.
Als wij belijdenis afleggen van het geloof, geven wij daarmee antwoord op Gods liefde voor
ons. Niet wij hebben Hem, maar Hij heeft ons uitgekozen. Met de Kerk van alle eeuwen, met
de wereldwijde Kerk, mogen wij Christus volgen en zo gehoor geven aan Gods roepstem.
Daarom belijden wij ons geloof in het midden van zijn gemeente. Als gelovigen zetten wij
onze gaven in voor Gods Koninkrijk. Zo geven wij rekenschap van de hoop die in ons is.
Wanneer wij moeten lijden omwille van ons geloof, zullen we bidden om volharding en
wijsheid.
Wij mogen weten dat wij de Geest ontvangen hebben om Gods kinderen te zijn en Hem als
Vader te kunnen aanroepen. Het is de Geest die ons in de waarheid leidt en die ons leven wil
vernieuwen. De Heer roept ons samen rondom het Woord. Hij nodigt ons ook als zijn
leerlingen aan zijn tafel, waar Christus zelf de Gastheer is. Een feestmaal heeft Hij voor ons
bereid, waar het brood ons zal verzadigen en de wijn het hart verheugt. Zo zijn wij één met

Hem en met elkaar. Verenigd met Christus zijn wij geroepen met woord en daad Hem te
belijden als Heer en Heiland, Gods Koninkrijk te verkondigen en zijn komst te verwachten.

Belijdenis (hardop door iedereen die dat wil)
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper van de hemel en de aarde.
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here;
die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel;
op de derde dag opgestaan uit de doden;
opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;
vergeving van zonden;
opstanding van het vlees;
en een eeuwig leven.
Amen.

Geloften
Belijdt u te geloven in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de
aarde, en in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, en in de heilige Geest?
Aanvaardt u de roeping om, als lid van de gemeente van Christus, de goede strijd van het
geloof te strijden, uw Heiland altijd te volgen en zijn Naam te belijden met woord en daad?
Wilt u, in gemeenschap met de kerk van Christus, als belijdend lid van de Protestantse Kerk
in Nederland, trouw zijn onder de bediening van het Woord en de sacramenten, volharden
in het gebed en in het lezen van de heilige Schrift en, met de gaven die u geschonken zijn,
meewerken aan de opbouw van de gemeente van Christus?
Ellen Marianne Batema - Strackke: wat is daarop uw antwoord?
Knielen: Wees gezegend met de gave van de Heilige Geest.

Tekst
Welkom
Strijdt de goede strijd van het geloof, win het eeuwige leven, waartoe u geroepen bent en
waarvan u in aanwezigheid van velen een krachtig getuigenis hebt afgelegd. Uit kracht van
de doop en de belijdenis die u uitgesproken heeft, welkom als lid van de wereldwijde kerk
van Christus, welkom aan de tafel van de Heer. De God van alle genade, die u in Christus

geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u volmaken, bevestigen, sterken en
grondvesten. Hem zij de kracht in alle eeuwigheid.

Vraag aan gemeente
Gemeente van Jezus Christus, ik verzoek jullie te gaan staan.
We hebben de belijdenis van onze zuster gehoord. Daarom vraag ik jullie: willen jullie Ellen,
die met ons één is in de Heer, in uw hart en gebed dragen en met liefde en zorg omringen,
opdat wij samen met en aan elkaar mogen groeien in de liefde van God.
Wat is daarop jullie antwoord: ja, dat willen wij.

Zingen Gezang 432
1. Wat God doet, dat is welgedaan,
zijn wil is wijs en heilig.
'k Zal aan zijn hand vertrouwend gaan,
die hand geleidt mij veilig.
In nood is mij
zijn trouw nabij.
Ja Hij, de Heer der heren,
blijft eeuwig wijs regeren.
2. Wat God doet, dat is welgedaan.
Hij is mijn licht en leven.
Ik wil mijzelf van nu voortaan
blijmoedig aan Hem geven,
omdat ik weet
in vreugd en leed:
zijn vaderlijk' ontferming
blijft eeuwig mijn bescherming.
3. Wat God doet, dat is welgedaan,
daar laat ik het bij blijven.
Al moet ik door de engten gaan
waar mij de dood zal drijven –
als God mij leidt
kan ik de tijd
van duisternis verdragen:
ik zal zijn licht zien dagen.

Dankgebed en voorbede

Slotlied Johannes de Heer nr. 7
1. Als g' in nood gezeten,
geen uitkomst ziet,
wil dan nooit vergeten,
God verlaat u niet.
Vrees toch geen nood,
's Heren trouw is groot,
en op 't nacht'lijk duister,
volgt het morgenrood.
Schoon stormen woeden,
ducht toch geen kwaad;
God zal u behoeden,
uw toeverlaat.
2. God blijft voor u zorgen,
goed is de Heer,
en met elke morgen,
keert zijn goedheid weer.
Schoon g' in 't verdriet,
nergens uitkomst ziet,
groter dan de helper,
is de nood toch niet.
Wat ons ontviele,
Redder in nood,
red slechts onze ziele,
uit zond' en dood.

Zegen
Muziek: ‘The Holy City’
De Diaconie collecte is bestemd voor de eigen Evangelisatiecommissie.
Indien gewenst, kunt u uw bijdragen voor de collecten overmaken naar de volgende
nummers:
Diaconie:
Bankrekening nr is : NL39 RABO 0357 5011 95,
Kerkvoogdij:
Bankrekening nr is: NL79 RABO 0357 5021 24,

tnv Diaconie, Schalkwijk
tnv Kerkvoogdij, Schalkwijk

