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Orde van dienst  

 

In deze dienst doet ds. W.P. Emaus, intrede als predikant van de 

Hervormde gemeente te Oud Beijerland 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

op zondag 2 april 2023, om 14.30 uur 
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Inleidend orgelspel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Welkom door oud. J.E. Terdu en afkondigingen 

 

Zingen: Psalm 122: 1 en 3 

 

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 wèl gebouwd, 

wél saâmgevoegd: wie haar beschouwt, 

zal haar voor ’s Bouwheers kunstwerk groeten. 

 

Dat vreed’, en aangename rust 

en milde zegen u verblij’. 

Dat welvaart in uw vesting zij, 

in uw paleizen vreugd’ en lust. 

Om vriend en broed’ren spreek ik nu: 

De vrede zij en blijv’ in u, 

nooit moet haar nijd of twist verkloeken. 

Om ’s HEEREN huis in u gebouwd, 

waar onze God Zijn woning houdt, 

zal ik het goede voor u zoeken. 
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Stil gebed 
 

Votum en Groet 

 

Psalm 40: 3 en 4 
 

Mijn God, Gij hebt Uw wond’ren groot gemaakt. 

Wie is ’t, die 't onbepaald getal 

van Uw gedachten melden zal, 

wat geest zo vlug, wat tong zo welbespraakt ? 

Geen slachtvee, geen altaren 

vol spijs ten offer, waren 

het voorwerp van Uw lust. 

Gij hebt mij naar Uw woord 

mijn oren doorgeboord, 

en ’t lichaam toegerust. 

 

Brandofferen, noch offer voor de schuld 

voldeden aan Uw eis, noch eer. 

Toen zeid’ ik: "Zie, ik kom, o HEER’, 

de rol des boeks is met Mijn naam vervuld. 

Mijn ziel, U opgedragen, 

wil U alleen behagen, 

Mijn liefd’ en ijver brandt: 

Ik draag Uw heil’ge wet, 

die Gij den sterv’ling zet, 

in ’t binnenst’ ingewand." 
 

 

Geloofsbelijdenis – met de Dordtse leerregels 
  

Hoofdstuk 1, artikel 3 

En opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God in Zijn 

goedertierenheid verkondigers van deze zeer blijde boodschap tot wie 

Hij wil en wanneer Hij wil. Door hun dienst worden de mensen 

geroepen tot bekering en het geloof in Christus de Gekruisigde. Want 

hoe zullen zij in Hem geloven van Wie zij niet gehoord hebben? En 

hoe zullen zij horen zonde iemand die predikt? En hoe zullen zij 

prediken, als zij niet gezonden worden? (Rom. 10:14-15) 
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Hoofdstuk 2, artikel 5 

De belofte van het Evangelie is voorts dat een ieder die in de 

gekruisigde Christus gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwige 

leven heeft. Deze belofte moet aan alle volken en mensen tot wie God  

in Zijn welbehagen Zijn Evangelie zendt, zonder onderscheid 

verkondigd en voorgehouden worden, met bevel van bekering en 

geloof. 

 

Hoofdstuk 3/4, artikel 8 

 

Zovelen als er door het Evangelie geroepen worden, die worden in alle 

ernst geroepen. Want God toont ernstig en waarachtig in Zijn Woord 

wat Hem aangenaam is, namelijk dat diegenen die geroepen worden, 

tot Hem komen. Hij belooft ook met ernst allen die tot Hem komen en 

geloven, de rust van de ziel en het eeuwige leven. 

 

Zingen: Psalm 40 : 5 

Uw heilleer wordt door mij alom verbreid: 

’k bedwing mijn tong en lippen niet. 

Gij weet het, HEER’, Die alles ziet: 

mijn hart verbergt nooit Uw gerechtigheid. 

Uw waarheid doe ik horen, 

Uw heil, den mens beschoren, 

vloeit daag’lijks uit mijn mond. 

Uw gunst, Uw trouw, Uw woord 

en Godsgeheimen hoort 

Uw talrijk volk in ’t rond. 

Gebed om de opening van het woord 

Schriftlezing: 2 Korinthe 5 vers 11 t/m 2 t/m Korinthe 6 vers 10 

11 Nu wij dus deze vrees voor de Heere kennen, bewegen 

wij de mensen tot het geloof; en voor God zijn wij openbaar 

geworden, maar ik hoop ook voor uw gewetens openbaar te zijn.  

12 Want wij bevelen onszelf niet opnieuw bij u aan, maar wij geven 

u een aanleiding tot roem over ons, opdat u iets te zeggen zou 

hebben tegen hen die in het uiterlijke roemen en niet in wat er 

in het hart leeft. 

13 Want wanneer wij buiten onszelf zijn, dan is dat voor God; en 

wanneer wij bij ons verstand zijn, dan is dat voor u. 
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14 Want de liefde van Christus dringt ons, die tot dit oordeel 

gekomen zijn: als Eén voor allen gestorven is, dan zijn zij allen  

gestorven.  

15 En Hij is voor allen gestorven,  opdat zij die leven, niet meer voor 

zichzelf zouden leven, maar voor Hem Die voor hen gestorven en 

opgewekt is. 

16 Zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees; en al hebben wij 

Christus naar het vlees gekend, dan kennen wij Hem nu zo niet 

meer. 

17 Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping:  

het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. 

18 En dit alles is uit God,  Die ons met Zichzelf verzoend heeft door 

Jezus Christus, en ons de bediening van de verzoening gegeven 

heeft. 

19 God was het namelijk Die in Christus de wereld met Zichzelf 

verzoende, en aan hen hun overtredingen niet toerekende; en Hij 

heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. 

20 Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God Zelf door ons 

smeekt. Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen. 

21 Want Hem Die geen zonde gekend heeft,  heeft Hij voor 

ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid 

van God in Hem.  

- - - - 

1 En als medearbeiders van God roepen wij u er ook toe op  de 

genade van God niet tevergeefs ontvangen te hebben. 

2 Want Hij zegt: In de tijd van het welbehagen heb Ik U verhoord, 

en op de dag van het heil heb Ik U geholpen. Zie, nu is het de tijd 

van het welbehagen, zie, nu is het de dag van het heil! 

3 Wij geven in geen enkel opzicht enige aanstoot, opdat de 

bediening niet gelasterd wordt. 

4 Maar in alles bewijzen wij onszelf als dienaars van God, in veel 

volharding: in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden, 

5 in slagen, in gevangenissen, in oproer, in ingespannen arbeid, in 

nachten zonder slaap, in vasten, 

6 in reinheid, in kennis, in geduld, in vriendelijkheid, in de Heilige 

Geest, in ongeveinsde liefde. 
 

 

Inzameling van de gaven 

 



- 6 - 

 

 

Zingen: Psalm 65 : 2 en 3   
 

Een stroom van ongerechtigheden 

had d’ overhand op mij; 

maar ons weerspannig overtreden 

verzoent en zuivert Gij. 

Welzalig, dien Gij hebt verkoren, 

dien G’ uit al ’t aards gedruis 

doet naad’ren, en Uw heilstem horen, 

ja, wonen in Uw huis. 
 

Daar zal ons ’t goede van Uw woning 

verzaden, reis op reis, 

en ’t heilig deel, o grote Koning, 

van Uw geducht paleis! 

Gij, Gij zult vreselijke dingen 

ons, in gerechtigheid 

doen horen, en ons blij doen zingen 

van ’t heil, voor ons bereid. 
 

Prediking: n.a.v. 2 Korinthe 5 vers 20 en 21 
 

” Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof 

God Zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij: laat 

u met God verzoenen. 

Want Hem Die geen zonde gekend heeft,  heeft Hij voor 

ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden 

gerechtigheid van God in Hem. ” 
 

Thema: vredesaanbod van boven! 
 

Zingen: Psalm 85 : 1 
 

Gij hebt Uw land, o HEER’, die gunst betoond, 

dat Jacobs zaad opnieuw in vrijheid woont, 

De schuld Uws volks hebt G’ uit Uw boek gedaan, 

ook ziet Gij geen van hunne zonden aan. 

Gij vindt in gunst en niet in wraak, Uw lust, 

de hitte van Uw gramschap is geblust. 

O heilrijk God, weer verder ons verdriet, 

keer af Uw wraak en doe Uw toorn te niet. 
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Toespraak door ds. W.P. Emaus 

 

Toespraken tot ds. Emaus: 

- Wethouder P. Boogaard, namens de burgerlijke gemeente 

- ds. A.P. Pors, namens de werkgemeenschap Hoeksche Waard 

- Ouderling J. Verkade, namens de kerkenraad 

 

Toezingen:  Psalm: 135:1 en 3 

 

Prijst den naam van uwen God, 

’s HEEREN knechten, hier vergaârd! 

Prijst Zijn naam en wijs gebod, 

daar g’ in ’t voorhof staat geschaard, 

en uw ambt bekleedt met eer 

in het huis van onzen HEER’. 

 

God is groot. Ik weet dat Hij 

hoger is dan alle goôn. 

Onze God voert heerschappij, 

Hij beheerst van Zijnen troon 

hemel, afgrond, zee en aard’: 

God is aller hulde waard. 

 

Dankgebed en voorbede  

 

Zingen: Psalm 85 : 3 

 

Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft! 

Hij spreekt gewis tot elk, die voor Hem leeft, 

Zijn gunstgenoot, van blijden troost en vreê, 

mits hij niet weer op ’t spoor der dwaasheid treê. 

Voorwaar, Gods heil is reeds nabij ’t geslacht, 

hetwelk Hem vreest en Zijne hulp verwacht, 

opdat er eer in onzen lande woon’ 

en zich aldaar op ’t luisterrijkst vertoon’. 

 

Zegen 
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Uitleidend orgelspel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de genodigden wordt verzocht na afloop van de dienst direct naar 

Kerkelijk Centrum ”Maranatha” te gaan. Daar is gelegenheid om iets te 

drinken en om de fam. Emaus te ontmoeten. 

 

Gemeenteleden en andere aanwezigen worden uitgenodigd direct na de 

dienst fam. Emaus de hand te drukken, bij de uitgang onder het orgel. 

 

Mocht u naar aanleiding van deze dienst vragen of opmerkingen hebben, 

dan kunt u contact opnemen met ds. Emaus (06–49687326/ Zinkweg 119, 

3262 BE Oud-Beijerland / predikantwest@hervormdoudbeijerland.nl).  

 

 

 

 

 

 

Wilt u de liturgie meenemen? 

 

mailto:predikantwest@hervormdoudbeijerland.nl

