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Onder het lied ‘Jezus’ liefde voor mij’ komen de belijdeniscatechisanten
binnen
Psalm 100: Ik wil juichen (Opwekking 589)
Ik wil juichen voor U mijn Heer met blijdschap in mijn hart.
Ik wil jubelen voor U Heer mijn hart is vol ontzag.
Ik erken u Heer bent God en ik behoor U toe.
Mijn aanbidding is slechts voor U, wat ik ook denk of voel.
En ik ga door de poorten met een loflied want ik wil U ontmoeten deze dag
en ik zing U alle lof toe, hef mijn handen naar U op.
Ik prijs Uw naam God van de eeuwigheid! (Hele vers 2 keer)
Want de Heer is goed zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid, amen!!
Ja de heer is goed zijn liefde en zijn trouw zijn tot in eeuwigheid, amen!!
En ik ga door de poorten met een loflied want ik wil U ontmoeten deze dag.(2x)
En ik zing U alle lof toe 'k hef mijn handen naar U op.
Ik prijs Uw naam (3x) God van de eeuwigheid!
Welkom
Voorganger:

Onze hulp is in de naam van de HEER,
die Hemel en aarde gemaakt heeft.
Genade voor u/jou en vrede
van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus.

Allen zeggen:

Amen

Eén doel (Opwekking 771)
Wij zijn gekomen voor een ontmoeting met U
en wij verlangen met heel ons hart naar meer van U.
Wat geweldig dat U hier bent! Heer, ons loflied is Uw troon.
Heel ons wezen is alleen op U gericht.
Voor de troon van Uw genade mogen wij als kinderen zijn.
Daarom vieren wij het leven in Uw licht!
Heer, wij zingen en aanbidden om Uw goedheid en Uw trouw.
Onze dank en onze liefde zijn voor U.
En er is geen andere reden waarom wij hier samen zijn.
Wij komen hier voor één doel: dat bent U! (Vers en refrein 2x)
Heer, wij zingen en aanbidden om Uw goedheid en Uw trouw.
Onze dank en onze liefde zijn voor U.
En er is geen andere reden waarom wij hier samen zijn.
Wij komen hier voor één doel: dat bent U! (2x)

Gebed
Matteüs 16:13-17 (Jurrian Deuzeman)
Toen Jezus in het gebied van Caesarea Filippi kwam, vroeg hij zijn leerlingen:
‘Wie zeggen de mensen dat de Mensenzoon is?’ 14Ze antwoordden: ‘Sommigen
zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de
andere profeten.’ 15Toen vroeg hij hun: ‘En wie ben ik volgens jullie?’ 16‘U bent
de messias, de Zoon van de levende God,’ antwoordde Simon Petrus. 17Daarop
zei Jezus tegen hem: ‘Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door
mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel.
U bent sterker
Zoals een sprankje licht het duister breekt, U bent sterker.
Mijn angst verstilt wanneer uw liefde spreekt, U bent sterker.
Licht dat altijd schijnt, liefde zonder eind
En moet ik door een dal van lijden gaan, U bent sterker.
en als ik val en niet meer op kan staan, U bent sterker.
Licht dat altijd schijnt, liefde zonder eind
Jezus U bent meer dan genoeg voor mij
Jezus U blijft mijn God in eeuwigheid
En als het leven hier ten einde loopt, U bent sterker.
Want aan de horizon gloort nieuwe hoop, U bent sterker.
Jezus, U bent meer dan genoeg voor mij
Jezus, U blijft mijn God in eeuwigheid (Dit refrein 2x)
Licht dat altijd schijnt liefde zonder eind

Belijdenis
Je staat hier voor God en zijn gemeente om je geloof te belijden. Ik verzoek je
eerlijk antwoord te geven op de volgende vragen:
Geloof je in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en aarde, en in
Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, en in de heilige Geest, de drie-enige God
van je doop?
Erken je dat je zondig en schuldig ter wereld bent gekomen en dat je van
nature niet kunt doen wat goed is in Gods ogen? Besef je dat je daarom
blootstaat aan Gods toorn? Beken je dat je de geboden van de Heer vaak hebt
overtreden met zondige gedachten, woorden en daden? Heb je daar berouw
over?
Geloof je dat Jezus Christus jou als je redder is gegeven en dat je door de kracht
van de heilige Geest een deel bent van zijn lichaam, de kerk? Geloof je dat God
je door Christus’ bloed al je zonden vergeeft?
Belijd je dat de leer van het Oude en Nieuwe Testament die in de Apostolische
Geloofsbelijdenis samengevat is en in deze gemeente verkondigd wordt, de
echte en volkomen leer van je redding is? Zul je, zolang je leeft, bij je belijdenis
blijven en alles verwerpen wat tegen de Bijbel ingaat?
Erken je dat je geloof in Christus zichtbaar moet zijn in hoe je leeft? Verlang je
ernaar God en je naaste lief te hebben en met de wereld van de zonde te
breken? Beloof je je in te zetten voor de gemeente, trouw met haar de
kerkdiensten bij te wonen en deel te nemen aan het avondmaal? Zul je alle
christelijke waarschuwingen ter harte nemen?
Een voor een antwoorden Jurrian Deuzeman, Edwin van Dijk, Jorian Geertsma,
Ruben Schiphorst, Lars Veurink, Annemarijn Visser, Jarno Vogelzang en Rémon
Volkerink.

In mijn leven weet ik mij gekend
en geliefd door God. Omdat Hij
van mij houdt en om mij geeft,
heeft hij Zijn Zoon naar de aarde gezonden om mij te bevrijden. Zijn
Geest werkt in mij en helpt mij in het dagelijks leven. Ik ben dankbaar
dat God mij heeft uitgekozen om bij Zijn verbond te horen. Dit wil ik
vandaag dan ook voor zijn gemeente uitspreken door belijdenis van
mijn geloof te doen.

Vandaag doe ik belijdenis en zeg ik ja tegen
God en tegen mijn doop. Ik ben blij dat ik bij
God mag horen en dat ik van hem heb
mogen horen en leren. Mede door mijn
ouders die dit beloofd hebben bij mijn
doop.

Edwin van Dijk

Mijn naam is Edwin van Dijk. Ik ben dit jaar
geslaagd voor mijn opleiding chemisch
fysisch analist. Momenteel ben ik op zoek
naar werk en door de week werk ik bij het
installatiebedrijf van mijn vader. In mijn
vrije tijd vis ik veel, kweek ik wat planten
(lees groente/koffieplanten) en houd ik
honingbijen.

Jurrian Deuzeman

Mijn naam is Jurrian Deuzeman en
ik ben 20 jaar oud. De meeste tijd
verblijf ik in Enschede, waar ik
elektrotechniek studeer aan de
universiteit Twente. Naast mijn
studie geef ik onderwijsbegeleiding
aan scholieren.

Blijf strijden voor het geloof! Zorg dat je het eeuwige leven krijgt, waarvoor God
je uitgekozen heeft. Denk aan wat je beloofd hebt: dat je alles overhebt voor
het geloof. Alle christenen waren erbij toen je dat hardop beloofde. (1Tim. 6: 12,
Bijbel in gewone taal)

Jorian Geertsma

Hallo,
Mijn naam is Jorian Geertsma en ik ben 20 jaar.
Ik heb afgelopen jaar de studie Persoonlijk
begeleider gehandicaptenzorg afgerond. Ik ben
nu aan het werk op een woonvorm als
ondersteuner voor mensen met een
verstandelijke beperking en doe mijn werk met
veel plezier en enthousiasme. Dit zijn ook
eigenschappen waar ik voor sta. Ik vind het
belangrijk dat er een gezellig sfeer hangt in een
groep en dat iedereen erbij betrokken wordt.
In de afgelopen jaren ben ik steeds meer met het geloof bezig gegaan.
Ik heb vrienden gekregen waar ik ook mijn geloof mee kan delen en waardoor
mijn geloof ook sterker is geworden.
Samen met de groep hebben we veel meegemaakt, waaronder de reizen naar
Oekraïne. Hierin heeft God laten zien aan mij dat het belangrijk is dat wij er
voor onze naasten zijn. Ik zag vaak niet hoe het leven ook anders kon gaan. Ik
heb geleerd om blij te zijn met de kleine dingen die je hebt, in plaats van altijd
maar weer bezig te zijn om de beste te zijn en om er bij te horen.
Ik wil ja zeggen tegen God, omdat ik aan de gemeente en tegen God wil zeggen
dat ik een kind van God wil zijn.
Some friendships feel like spring to our hearts.
Because they bring the joy of God’s love to life.

Ruben Schiphorst

(Sommige vriendschappen voelen als lente in ons hart.
Omdat ze de vreugde van Gods liefde tot leven brengen.)

Lieve gemeente, ik ben Ruben
Schiphorst, 18 jaar oud. Ik
studeer sociale geografie en
planologie aan de UvA in
Amsterdam en zit nu in mijn
eerste jaar. Daarnaast voetbal
ik graag en ga ik regelmatig een
stuk mountainbiken.

Ongeveer 2 jaar geleden heb ik meegedaan aan een Alphacursus en
sindsdien heb ik hele mooie mensen mogen leren kennen met en met hun
mag ik nog steeds bouwen en groeien in het geloof. We hebben vele
mooie gesprekken gehad over het geloof, gevallen en weer opgestaan, we
mochten ook voor anderen (en elkaar) het geloof versterken in Oekraïne,
het starten en helpen in verschillende projecten binnen en buiten de kerk.
Ik ben heel dankbaar voor wat God mij daarin heeft gegeven en dat wil ik
graag beantwoorden door vandaag "Ja" te zeggen tegenover God en zijn
gemeente.

Ik doe vandaag belijdenis van mijn geloof
omdat ik dat een mooie mogelijkheid vind
om te laten zien dat ik voor God kies in mijn
leven. Ik wil daar ook in het openbaar voor
uit komen. Ik doe dat juist nu omdat ik denk
dat ik voldoende over het geloof weet om
daar een keuze voor te kunnen maken. Ik
zeg ook ja tegen God. Ik wil bij Hem horen.

Vandaag doe ik belijdenis van mijn geloof
omdat ik heb gemerkt in mijn leven dat God
steeds bij mij was en mij gedragen heeft.
Juist ook in de verdrietige momenten heeft
hij mij kracht gegeven om door te gaan. Dat
gaf en geeft mij hoop en zekerheid
waardoor ik nu ja wil zeggen tegen Hem.
´In tijden van vreugde maar ook van verdriet, ben ik bij U veilig, U die
mij ziet´
Ik zal er zijn - Sela

Annemarijn Visser

Hoihoi! Ik ben Annemarijn Visser, 18 jaar
oud en ben net in september begonnen aan
de studie Onderwijswetenschappen aan de
Universiteit Utrecht. In mijn vrije tijd maak
ik muziek en fiets ik af en toe rond op de
mountainbike of racefiets door Ommen en
omstreken.

Lars Veurink

Hoi, ik ben Lars Veurink, 20 jaar oud en
studeer Electrical Engineering aan de
Universiteit Twente. In het dagelijks leven
vermaak ik mij door te voetballen bij OZC,
rondjes te fietsen op een mountainbike en
rond te hangen met m’n vrienden.

Jarno Vogelzang

“Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft. (…)
Als iemand mijn woord bewaart zal hij de dood nooit zien.” (Johannes 8)
Ik ben Jarno Vogelzang. Ik ben niet wat ik heb, ik
ben niet wat ik doe, ik ben niet wat anderen over
mij zeggen. Ik ben een geliefd kind van God. Dat is
de tekst die mij leert dat mijn ware identiteit
slechts te vinden is in wat Jezus Christus voor mij
gedaan heeft en niet wat ik doe.
In het dagelijks leven bouw ik software met mijn
bedrijf Bitween. Daarnaast speel ik graag
elektrische gitaar (zo ook vandaag). Ook kun je me
doordeweeks vinden in de sportschool. Ik doe vandaag belijdenis, omdat ik het
ware leven gevonden heb in Jezus Christus.
Een lange tijd was ik mijn levende zoekende naar het ware geluk. Ik probeerde het
te vinden in afgoden. Zo was er een tijd dat ik 70 uur per werk aan mijn
onderneming werkte, om maar succesvol te zijn volgens wereldse maatstaven. Het
bracht me niets. Ook probeerde ik het geluk te vinden in het bouwen van een
perfect lichaam. Ook dat bracht me niets.

Rémon Volkerink

Dit jaar riep God me opnieuw terug naar Hem en Hij liet me zien dat het ware geluk en het
ware leven slechts te vinden is in Hem. Zoals Johannes 8 het mooi verteld: Wie mij volgt
(Wie Jezus aanneemt als zijn volkomen verlosser en bron van geluk) loopt nooit meer in de
duisternis (is niet meer bezig met de eindeloze zoektocht naar geluk buiten God), maar heeft
licht dat leven geeft (innerlijke rust die slechts door Jezus te geven is).

Hallo allemaal,
Ik ben Remon Volkerink, ik ben 21 jaar en ik werk
op zorgboerderij “de Meulenhorst”, hier
onderhoud ik samen met collega’s de bossen voor
natuurmonumenten. Verder doe ik nog allerlei
andere werkzaamheden rondom de boerderij.
Hier ga ik met veel plezier naar toe, omdat het een
prachtige plek is, dus echt de moeite waard om
eens een kijkje te nemen, al is het alleen al om het
lekkere ijs wat ze zelf maken.
Mijn hobby’s zijn tuinen onderhouden (zoals de
tuin van de kerk), helpen in het beamteam, fietsen,
terrasje nemen en lekker op vakantie gaan.
Ik doe belijdenis, omdat ik geloof dat mijn Vader in de hemel altijd voor
mij zorgt en dat Jezus ook voor mijn zonden is gestorven.

Wees mijn verlangen (Opwekking 520)
Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart,
Leer mij U kennen in vreugde en smart.
Laat mijn gedachten op U zijn gericht;
wakend of slapend, vervuld van uw licht.
Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer,
dat ik in U blijf en U in mij Heer,
U als mijn Vader en ik als uw kind
dat in uw armen geborgenheid vindt,
Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd,
maak mij tot machtige daden bereid.
Wees als een burcht, als een toren van kracht,
wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht.
Wat baat mij rijkdom of eer van een mens:
bij U te wonen is al wat ik wens,
met als beloning dat ik op U lijk;
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk.
Hemelse Koning, die het kwaad overwon,
als ik daar kom in het licht van uw zon,
stralend van vreugde, getooid als een bruid,
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit. (laatste 2 regels 2x)
Jesaja 55:1-3b (Ruben Schiphorst)
Hierheen! Hier is water,
voor ieder die dorst heeft.
Kom, ook al heb je geen geld.
Koop hier je voedsel en eet.
Kom, koop voedsel zonder geld,
koop wijn en melk zonder betaling.
2
Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is,
je loon besteden aan wat niet verzadigen kan?
Luister aandachtig naar mij,
en je zult ruimschoots te eten hebben
en genieten van een overvloedig maal.
3
Leen mij je oor en kom bij mij,
luister, en je zult leven.

1 Petrus 1:3-6 en 1:22-2:3 (Edwin van Dijk)
Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote
barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de
opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. 4-5Er
wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd omdat u gelooft, in de hemel
een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding
tegemoet, die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden.
6
Verheug u hierover, ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei
beproevingen verduren. … 22Nu u gehoorzaam bent aan de waarheid, is uw hart
gelouterd en kunt u oprecht van uw broeders en zusters houden; heb elkaar
dan ook onvoorwaardelijk lief, met een zuiver hart, 23als mensen die opnieuw
zijn geboren, niet uit vergankelijk maar uit onvergankelijk zaad, door Gods
levende en altijd blijvende woord. 24‘De mens is als gras en zijn schoonheid als
een bloem in het veld: het gras verdort en de bloem valt af, 25maar het woord
van de Heer blijft eeuwig bestaan.’ Dit woord is het evangelie dat u verkondigd
is. 2:1Ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en huichelarij, alle
afgunst en kwaadsprekerij, 2en verlang als pasgeboren zuigelingen naar de
zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. 3U
hebt toch ondervonden hoe goed de Heer is?
Preek over 1 Petrus 2:1-3
Mag ik jou tot zegen zijn
Mag ik jou tot zegen zijn, naast je lopen op de reis?
Samen achter Jezus aan, gaan waar Hij ons wijst.
Laat ons delen in zijn liefde, voor elkaar de minste zijn.
Met elkaar het leven vieren, uitzien naar het koninkrijk.
Mag ik jou tot zegen zijn, jou aanvaarden zoals Hij?
Zoeken naar verbondenheid, dwars door alle strijd.
Laat ons wijze woorden spreken, zwijgen als dat nodig is.
Met elkaar een voorbeeld geven, leven als getuigenis.
Laten wij tot zegen zijn voor de mensen om ons heen.
Vol van liefde zoals Hij, open en gastvrij.
Laat ons delen, laat ons geven, geven wat de ander mist.
Elke stap is vol van leven, omdat Jezus bij ons is. (Laatste 2 regels 2x)

Apostolische geloofsbelijdenis
(door Lars Veurink, alle aanwezigen zijn uitgenodigd het mee te spreken)
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; vandaar zal Hij komen om te
oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk,
de gemeenschap der heiligen; vergeving van de zonden; opstanding van het
vlees; en een eeuwig leven.
Jezus overwinnaar (Opwekking 832)
Waar U verschijnt wordt alles nieuw
Want U bevrijdt en geeft leven
Elke storm verstilt door de kracht van Uw stem
Alles buigt voor Koning Jezus
U bent de held die voor ons strijdt
U baant de weg van overwinning
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer
Naam boven alle namen, Hoogste Heer
Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam
Jezus, Overwinnaar
De duisternis licht op door U
De duivel is door U verslagen
Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven!
De schepping knielt in diep ontzag
De hemel juicht voor onze Koning
En de machten van de hel weten wie er regeert
Naam boven alle namen, Hoogste Heer
Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam
Jezus, Overwinnaar (Laatste refrein 2x)

Gebed, afgesloten met het Onzevader gesproken door alle aanwezigen
Collecten
Ik zal er zijn (Opwekking 770)
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. (laatste regel 2x)
Zegen
Voorganger:

De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God
en de eenheid met de Heilige Geest zij met u/jullie allemaal.

Allen zeggen:

Amen

Felicitaties en overhandiging belijdenisgeschenken namens de gemeente
De nieuwe belijdende leden gaan naar het plein voor de kerk waar ze
gefeliciteerd kunnen worden

