
 

Liturgie voor de ochtenddienst  
op de 5e lijdenszondag 

 - zondag 18 maart 2012 - 
in de Grote of Andreaskerk te Hattem 

 

In deze dienst belijden  
 

Betje Hendriana Aaltje (Bettina) Dirksen, 
Jacob Johannes (Jacob) van Emst, 
George Wichert (George) Streng, 

en Teun-Christian Veltkamp 
 

hun geloof in Jezus Christus als Heer van hun leven 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Thema van deze dienst: 
 

met Christus  
verbonden 
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Hervormde Gemeente Hattem 
   wijkgemeente Stadswijk 
 
Voorganger: ds. M.L.W. Karels  
Organist: dhr. B. Gelderman 
Pianiste:  Eline van Vreeswijk 
Koster: dhr. G. van der Worp 
 
Aanvang: 10.30 uur 
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Woord van welkom 
 
Zingen:   Psalm 68: 7 

God zij geprezen met ontzag. 
Hij draagt ons leven dag aan dag, 
zijn naam is onze vrede. 
Hij is het die ons heeft gered, 
die ons in ruimte heeft gezet 
en leidt met vaste schreden. 
Hij die het licht roept in de nacht, 
Hij heeft ons heil teweeggebracht, 
dat wordt ons niet ontnomen. 
Hij droeg ons door de diepte heen, 
de HERE Here doet alleen 
ons aan de dood ontkomen. 

 
Bemoediging en Groet 
 
Zingen:  Opwekking 488 

Heer ik kom tot U, neem mijn hart verander mij 
als ik U ontmoet, vind ik rust bij U. 
Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben,  
trots en twijfel wijken, voor de kracht van Uw liefde. 
 
Refrein:  
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen 
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart 
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend 
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,  
en de kracht van Uw liefde. 
 
Heer kom dichterbij, dan kan ik Uw schoonheid zien 
en Uw liefde voelen diep in mij.  
En Heer leer mij Uw wil, zodat ik U steeds dienen kan.  
En elke dag mag leven door de kracht van Uw liefde.  
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(refrein 2x) 
 
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,  
en de kracht van Uw liefde. (2x) 
 

We bidden om Gods zegen bij het lezen van de Bijbel 
 

De kinderen gaan naar de kindernevendienst  
 

We lezen vanuit de Bijbel:  Johannes 15: 1-8 
1 ‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbou-
wer. 2 Iedere rank aan Mij die geen vrucht draagt snijdt 
Hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit Hij 
bij, opdat hij meer vruchten draagt. 3 Jullie zijn al rein 
door alles wat Ik tegen jullie gezegd heb.    4 Blijf in Mij, 
dan blijf Ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok 
blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen 
jullie geen vrucht dragen als jullie niet in Mij blijven. 5 Ik 
ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in 
Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar 
zonder Mij kun je niets doen. 6 Wie niet in Mij blijft 
wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; hij 
wordt met andere ranken 
verzameld, in het vuur 
gegooid en verbrand. 7 Als 
jullie in Mij blijven en mijn 
woorden in jullie, kun je 
vragen wat je wilt en het 
zal gebeuren. 8 De groot-
heid van mijn Vader zal 
zichtbaar worden wan-
neer jullie veel vrucht dra-
gen en mijn leerlingen zijn. 
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Zingen :   Gezang 481: 1 
O grote God die liefde zijt, 
o Vader van ons leven, 
vervul ons hart, dat wij altijd 
ons aan uw liefde geven. 
Laat ons het zout der aarde zijn, 
het licht der wereld, klaar en rein. 
Laat ons uw woord bewaren, 
uw waarheid openbaren. 

Preek  - Verbonden met Christus 
Tekst: Johannes 15: 5 –  Ik ben de wijnstok en jullie zijn 
de ranken. Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij 
veel vrucht dragen. Maar zonder Mij kun je niets doen. 
 

Zingen : Gezang 78: 1 en 2 
Laat me 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! 
 
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 moet in mij uitgestort: 
de rank die U ontvalt, verdort. 
 

Onder het naspel komen de kinderen terug van de neven-
dienst 
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We staan stil bij het Paasproject van de kinderneven-
dienst voor deze zondag 
 
We zingen het lied van het Paasproject: 
(op de melodie van: Jezus is de goede Herder) 

Jezus is de ware wijnstok,  
blijf verbonden met je Heer  
Jezus is de ware wijnstok,  
jij draagt vruchten tot Gods eer.  
 
In een wereld vol van vragen,  
in ons leven met soms pijn,  
heeft Hij alle schuld gedragen,  
wil Hij Levenskoning zijn.  
 
Jezus is de ware wijnstok,  
blijf verbonden met je Heer  
Jezus is de ware wijnstok,  
jij draagt vruchten tot Gods eer. 
 

Vanuit het formulier horen we over de betekenis van 
de openbare belijdenis van het geloof 
Gemeente van onze Here Jezus Christus, vier mensen ver-
langen ernaar om in uw midden persoonlijk en openlijk 
belijdenis van het geloof af te leggen, opdat zij mogen 
delen in de volle gemeenschap van de kerk, daardoor tot 
het heilig avondmaal worden toegelaten en medeverant-
woordelijkheid dragen voor de opbouw van de gemeente 
van Jezus Christus. 
Wij geloven en belijden dat God in Christus zijn kinderen 
verzamelt 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 beho-
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ren wij als leden van Christus' gemeente gedoopt te we-
zen en daarmee zijn merk- en veldteken te dragen.  
In het heilig Avondmaal, waar Christus ons brood en wijn 
geeft als tekenen en zegels van zijn gekruisigd lichaam en 
zijn vergoten bloed, verbindt Hij ons telkens opnieuw tot 
de ware verbondenheid met zichzelf en met elkaar. 
Aldus verenigd met Christus, zijn wij geroepen met woord 
en daad Hem te belijden als Heer en Heiland, en Gods Ko-
ninkrijk te verkondigen en te verwachten. 
De kerkenraad heeft, na gevraagd te hebben naar jullie 
geloof en kennis van de waarheid, met vertrouwen en 
blijdschap in jullie voornemen toegestemd. Daarom ver-
zoek ik jullie, die nu belijdenis van het geloof willen afleg-
gen, op te staan en in dankbare gehoorzaamheid aan de 
heilige Schrift en in de gemeenschap met de belijdenis van 
ons voorgeslacht te antwoorden op de volgende vragen: 

 
Ten eerste: belijden jullie te geloven  

 in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en 
aarde,  

 en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Here,  

 en in de heilige Geest? 
Ten tweede: aanvaarden jullie de roeping om als lidmaat 

van Christus’ gemeente, door zijn genade 

 tegen de zonde en de duivel te strijden,  

 jullie Heiland te volgen in leven en in sterven,  

 Hem te belijden voor de mensen  

 en met blijdschap je in te zetten in zijn Koninkrijk? 
Ten derde: willen jullie, in de gemeenschap van de algeme-

ne 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 
van de sacramenten,  

 volharden in het gebed en in het lezen van de heilige 
Schrift  
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 en naar de jullie geschonken gaven meewerken aan 
de opbouw van de gemeente van Christus? 

Wat is daarop jullie antwoord? 

 
Bettina, Jacob, George en Teun-Christian belijden te 
geloven in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en ze 
ontvangen de zegen van God onder handoplegging 
 
Zingen: Gezang 456: 1, 2 en 3 (staande) - vers 1 en 2 willen 
we hen (gewijzigd) toezingen; daarna zingen we vers 3 sa-
men  

 
1  Zegen hen Algoede, 
  neem hen in uw hoede 
  en verhef uw aangezicht 
  over hen en geef hen licht. 

 
2  Stort, op onze bede, 
  in hun hart uw vrede, 
  en vervul hen met de kracht 
  van uw Geest bij dag en nacht. 

 
3  Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 

 
Uit kracht van jullie doop en vanwege de belijdenis door 
jullie uitgesproken, verklaren wij jullie, in de gemeenschap 
van de kerk van Christus, tot belijdende leden van de Pro-
testantse Kerk in Nederland en nodigen jullie tot het 
avondmaal van onze Here Jezus Christus. 
‘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 eeuwig-
heid.  Amen.’ 
 
Geliefden in de Here, nu jullie door je belijdenis in alle voor-
rechten van het lidmaatschap van de kerk van Christus mag 
delen, bedenkt altijd dat jullie medeburgers van de gelovi-
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gen en huisgenoten van God zijn, gebouwd op het funda-
ment van de apostelen en de profeten, terwijl Jezus Chris-
tus zelf de hoeksteen is; in Hem worden jullie mede ge-
bouwd tot een woonplaats voor God in de Geest. 
 
Gemeente van Jezus Christus, nu u hun belijdenis gehoord 
hebt en hun toelating tot het heilig avondmaal hebt verno-
men, bevelen wij hen aan in uw liefde en zorg, als leden die 
met ons één zijn in de Here. Gedenkt de woorden van onze 
Here Jezus Christus: ‘Een nieuw gebod geef Ik u, dat u el-
kaar liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat u ook elkaar lief-
hebt. Hieraan zullen allen weten, dat u discipelen van Mij 
bent, indien u liefde hebt onder elkaar.’ 

 
“Waarom ik belijdenis heb gedaan…” 

Enkele nieuwe lidmaten vertellen waarom zij belijdenis 
van hun geloof hebben gedaan 

 

We belijden gezamenlijk ons geloof met de woorden 
van de apostolische geloofsbelijdenis  
(staande; we gaan zitten na het zingen van lied 218) 

 
Zingen:  Evang. Liedbundel 218 

Samen in de naam van Jezus 
heffen wij een loflied aan, 
want de Geest spreekt alle talen 
en doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken 
naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, 
samen leven tot zijn eer. 
 
Heel de wereld moet het weten 
dat God niet veranderd is. 
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En zijn liefde als een lichtstraal 
doordringt in de duisternis. 
't Werk van God is niet te keren 
omdat Hij er over waakt, 
en de Geest doorbreekt de grenzen 
die door mensen zijn gemaakt. 
 
Prijst de Heer, de weg is open 
naar de Vader, naar elkaar. 
Jezus Christus, Triomfator, 
mijn Verlosser, Middelaar. 
Vader, met geheven handen 
breng ik U mijn dank en eer. 
't Is uw Geest die mij doet zeggen: 
Jezus Christus is de Heer! 
 

Dankgebed en voorbede 
 
Collecte – we mogen geven van wat we zelf van onze 
hemelse Vader hebben ontvangen 

 
Zingen : Opwekking 123   

Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde 
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu. 
 
Refrein: 
Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, 

iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer aan mij betoond. 
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Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 

en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. 

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.   
 

Zegen 
 

 

De collecte aan de uitgang is bestemd voor een diaconaal 

project, namelijk het Panti Asuhan Tagari (een christelijk 

kindertehuis in Tagari in Indonesië), waaraan fam. De 

Goeijen is verbonden (zie voor verdere info de laatste 

kerkbode). 
 
 
Fijn dat u en dat jij vanmorgen in de dienst aanwezig was. 
Na de dienst is er achter in de kerk gelegenheid om de 
nieuwe lidmaten Gods zegen toe te wensen met de belij-
denis die zij hebben uitgesproken. 
 
Verder is er daar de gelegenheid om elkaar te ontmoeten, 
onder het genot van koffie, thee en frisdrank. 
 
Wanneer u naar aanleiding van deze dienst wil doorpra-
ten of anderszins een gesprek wil hebben, kunt u contact 
opnemen met ds. Karels, tel. 038-2000151;  
e-mail: mlwkarels@solcon.nl 
 
 
Vanavond hoopt in deze kerk ds. B.J.D. van Vreeswijk 
voor te gaan in een dienst die om 19.00 uur begint. 
U en jij bent van harte uitgenodigd! 
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Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 

U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 

Laat mijn hart steeds vurig zijn, 
U laat nooit alleen 

Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 

 
Abba, Vader, laat mij zijn 

slechts van u alleen 
Dat mijn wil voor eeuwig zij 

d'uwe en anders geen. 
Laat mijn hart nooit koud zijn Heer. 

Laat mij nimmer gaan. 
Abba, Vader, laat mij zijn 

slechts van U alleen. 
 

Opw. 136 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

De diensten van de hervormde ge-

meente zijn tijdens en na afloop van de 

dienst te beluisteren via de website van 

de gemeente, www.pknhattem.nl  

 

http://www.pknhattem.nl/

