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Welkom in de dienst van De Fontein! 
Zondag 7 juli 2019 

 

Voorganger is ds. Alfons van Vliet. Organist is Henk Visser. Ouderling van dienst is Guus Yska. Diaken van dienst is 
Harold de Haan. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor Kerk in Actie / Binnenlands 
Diaconaat en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion).  

We wensen u een goede dienst toe! 
 

Liturgie 
Zingen voor de dienst: Jezus Overwinnaar en Lied 818 
(Opw.) (filmpjes) en met het orgel: Lied 381 (LvdK)    
Welkom, mededelingen en stil gebed  
Aanvangslied: Ps. 145: 3 en 5  
Bemoediging en groet    
Zingen: Lied 259: 2 (LvdK) 
Gebed van verootmoediging en toewijding     
Genadeverkondiging en Leefregels: Psalm 103: 8-13                                           
Zingen: Ps. 111: 1 en 2 
Gebed om het licht van Gods Geest      
Lied met de kinderen: God heeft een plan met je leven 
(filmpje) 
Schriftlezing: Romeinen 8: 31-39   
Zingen: Lied 641: 2 en 3 (LB) 
Lezing gedeelte Dordtse Leerregels (5e hoofdstuk, Art 6-8)  
Verkondiging  
Zingen: Lied 599 (Opw., filmpje)  
Moment van persoonlijk gebed en overdenking 
Zingen: Gez. 451 (LvdK) 
De kinderen komen terug    
Gebeden  
Inzameling van onze gaven       
Slotlied: Lied 117a (LB) 
Zegen, gevolgd door 3x Amen 
 

Algemene berichten 
Koffiedrinken 
De komende weken is er op de woensdagochtend geen 
koffiedrinken. Vanaf woensdag 4 september bent u 
weer van harte welkom voor koffie of thee en een 
gezellig samenzijn. 
 

Dordtse Leerregels 
Artikel 6 Want God, die rijk is in barmhartigheid, neemt 
naar het onveranderlijk voornemen van de verkiezing 
de Heilige Geest niet geheel van de zijnen weg, zelfs als 
zij op droevige wijze vallen. Ook laat Hij ze niet zo diep 
vallen, dat ze uit de genade van de aanneming en uit de 
staat van de rechtvaardiging vallen of dat ze zondigen 

tot de dood of tegen de Heilige Geest en, geheel door 
Hem verlaten, zichzelf in het eeuwig verderf storten.  
 

Artikel 7 Want ten eerste bewaart Hij in hen bij zulk 
vallen nog zijn onverderfelijk zaad waaruit zij 
wedergeboren zijn, opdat het niet vergaat of 
weggeworpen wordt. Ten tweede vernieuwt Hij hen op 
zekere en krachtige wijze door zijn Woord en Geest tot 
bekering, opdat ze over de bedreven zonden van harte 
en naar Gods wil bedroefd zijn; door het geloof, met 
een verbroken hart smeken om de vergeving in het 
bloed van de Middelaar en die verkrijgen; de genade 
van God, die nu met hen verzoend is, weer gevoelen; 
zijn ontfermingen en trouw aanbidden en voortaan des 
te naarstiger met hun zaligheid in vrees en beven 
werkzaam zijn. 
Artikel 8 Zo verkrijgen zij dan, niet door hun 
verdiensten of krachten, maar uit de genadige 
barmhartigheid van God, dat zij noch geheel van het 
geloof en de genade afvallen, noch tot het einde toe in 
hun val blijven of verloren gaan. Hetgeen, voor zover 
het van hen zou afhangen, niet alleen gemakkelijk kan, 
maar ook ongetwijfeld zal gebeuren. Maar wat God 
betreft kan dit in het geheel niet gebeuren, omdat noch 
zijn raad veranderd, noch zijn belofte gebroken, noch 
de roeping naar zijn voornemen herroepen, noch de 
verdienste, voorbede en bewaring van Christus 
krachteloos gemaakt, noch de verzegeling met de 
Heilige Geest verijdeld of vernietigd kan worden.  
 
Oproep 
In De Fontein is het een goede gewoonte dat 
gemeenteleden en gasten bij de deur welkom worden 
geheten door gastheren en gastvrouwen. Deze 
medewerkers doen ongeveer één keer in de vijf weken 
dienst via een opgesteld rooster. Per oktober wordt er 
een nieuw rooster opgesteld en het zou fijn zijn dat daar 
in ieder geval één nieuwe naam in vermeld kan worden. 
Wanneer er meer mensen zich aanmelden zou dat alleen 
maar mooi zijn natuurlijk. Dus, wilt u zo nu en dan 
gastheer of gastvrouw zijn, meldt u zich dan aan bij 
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Reinouw Jellema. Het is niet veel werk en het is een 
leuke manier om in contact te komen met andere 
gemeenteleden. Reinouw Jellema 
 
Vorming & Toerusting      
Op 22 september starten we weer een nieuw seizoen 
met allerlei activiteiten. De taakgroep Vorming & 
Toerusting zou graag suggesties van u/jou vernemen 
wat u/jij graag het komende seizoen eens als thema zo 
willen behandelen. Dat kan een cursus zijn, een thema-
avond, een gespreksgroep enz. Riekje Steen of Germen 
L. van IJs van de Taakgroep Vorming & Toerusting horen 
dit graag van u. Spreek ons gerust eens aan na de 
dienst, of zet je bericht op: 
vormingentoerusting@defontein058.nl.  
 
Doppen sparen voor Internationale Kinderhulp 
Nederland (IKN) 
Stichting IKN is op 3 mei 1994 opgericht. De stichting 
heeft ten doel het entameren van liefdadigheids-
activiteiten voor de opvang van kinderen, inclusief het 
verstrekken van financiële ondersteuning, het geven 
van faciliteiten en het opzetten en bijhouden van 
programma's voor de opvang van kinderen.  
Met inbegrip van weeshuizen in verschillende delen 
van de wereld, het organiseren en uitvoeren van 
adoptieprogramma's en dienstverlening. De missie van 
de stichting is: wees- en verlaten kinderen kansen en 
mogelijkheden bieden op een menswaardig bestaan.  
IKN werft fondsen voor het International Children’s 
Care (ICC), een internationale stichting die zorgt voor 
een duizendtal wees- en verlaten kinderen.  
Het ICC programma heeft als belangrijkste speerpunten 
het leven in familieverband, goed onderwijs, opvoeding 
van christelijke waarden en normen, stimuleren van 
zelfredzaamheid en de individuele ontwikkeling van het 
kind. Hier sparen wij als gemeente doppen voor, 
gemiddeld twee vuilniszakken per week. De opbrengst 
hiervan (recycling) komt ten goede aan het IKN. Een 

prachtig initiatief waar we ook nog eens meehelpen 
aan een plasticvrij milieu. Blijf vooral doorsparen!  
Coördinator Germen L. van IJs 
 
Uit de boekenkast 
Al enige tijd geleden hebben we meerdere 
opbouwende en leerzame boeken voor u op de kast 
gelegd.  
Doordat er een storing met de wand was, lagen ze 
echter niet zo in het zicht. Daarom nu nieuwe 
aandacht voor,  
Lichtval, geschreven door Marianne Grandia. Het gaat 
over een stel dat na 14 jaar wil scheiden. Bij de 
mediator volgen gesprekken en een terugblik op hun 
huwelijk. Het leidt tot inzicht over herstel en genade. 
Aan de rand van bitter water, door Derek Prince. Hij 
schrijft over teleurstellende en moeilijke ervaringen 
die juist door God gebruikt kunnen worden.  
Dat geldt ook voor: Het doel van beproeving,  Als je 
het beste wilt van God  en Overgave, alle drie van 
Derek Prince en helpen ons om geestelijk te groeien. 
Van Rick Warren staat er Waarom ben ik hier op 
aarde? 
En van Watchman Nee zochten wij voor u uit Het 
overwinnende leven. Hij roept op tot een leven waarin 
Christus centraal staat. Voor ons westerlingen is dit 
laatste boek misschien iets te radicaal, maar het geeft 
wel een richting aan.    
 

Kerkdiensten 
Zondag 14 juli, 9.30 uur, ds. D. Lof uit Leeuwarden. De 
tweede collecte is voor het Nederlands 
Bijbelgenootschap. 
Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt de Bijbel 
dichtbij, al 200 jaar. Samen met leden en donateurs 
maakt het NBG het mogelijk dat mensen in binnen- en 
buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven 
voor volgende generaties, in andere talen en in 
nieuwe vormen. 
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Bijlage bij de zondagsbrief van 7 juli 2019 
 
 

Dordtse leerregels 
Het vijfde hoofdstuk van deze leer (over de volharding der heiligen)  
 
Artikel 1 Hen die God naar zijn voornemen tot de gemeenschap van zijn Zoon, onze Here Jezus Christus roept en door 
de Heilige Geest doet wedergeboren worden, verlost Hij wel van de heerschappij en slavernij van de zonde, maar Hij 
verlost ze in dit leven niet volkomen van het vlees en het lichaam van de zonde.  
 
Artikel 2 Hieruit komen de dagelijkse zonden van zwakheid voort en ook aan de allerbeste werken van de heiligen 
kleven gebreken. Dit geeft hun voortdurend reden om zich voor God te verootmoedigen, hun toevlucht tot de 
gekruisigde Christus te nemen, het vlees hoe langer hoe meer door de Geest van het gebed en heilige oefeningen in 
godsvrucht te doden en naar het einddoel, de volmaaktheid te hunkeren, totdat zij van dit lichaam van de dood verlost 
zijn en met het Lam Gods in de hemelen zullen regeren.  
 
Artikel 3 Vanwege deze overblijfselen van de zonde die in hen woont en ook vanwege de aanvechtingen van de wereld 
en de satan, zouden de bekeerden niet kunnen volharden in de genade, als zij aan hun eigen krachten werden 
overgelaten. Maar God is getrouw, die hen in de genade die hun eenmaal gegeven is, door zijn barmhartigheid bevestigt 
en tot het einde toe met kracht bewaart.   
 
Artikel 4 En hoewel de macht van God, waardoor Hij de ware gelovigen in de genade bevestigt en bewaart, groter is dan 
dat zij door het vlees kan worden overwonnen, worden de bekeerden toch niet altijd zo door God geleid en bewogen, 
dat zij in bepaalde daden door eigen schuld niet van de leiding van de genade zouden kunnen afwijken en door de 
begeerten van het vlees verleid worden en daaraan gehoor geven. Daarom moeten zij voortdurend waken en bidden, 
dat ze niet in verzoekingen geleid worden. Indien zij dit niet doen, dan kunnen zij niet alleen door het vlees, de wereld 
en de satan in zware en ook gruwelijke zonden meegesleept worden, maar worden zij inderdaad onder Gods 
rechtvaardige toelating soms daarin meegesleept. Dit bewijst ons de droevige val van David, Petrus en  
andere heiligen, die ons in de Schrift beschreven is.  
 
Artikel 5 Met zulke grove zonden vertoornen zij God zeer, vervallen in doodschuld, bedroeven de Heilige Geest, 
verbreken voor een tijd de beoefening van het geloof; zij verwonden ernstig hun geweten en verliezen soms voor een 
tijd het gevoelen van de genade, totdat Gods vaderlijk aangezicht opnieuw over hen gaat lichten, wanneer zij door 
ernstig berouw op de weg terugkeren.  
 
Artikel 6 Want God, die rijk is in barmhartigheid, neemt naar het onveranderlijk voornemen van de verkiezing de Heilige 
Geest niet geheel van de zijnen weg, zelfs als zij op droevige wijze vallen. Ook laat Hij ze niet zo diep vallen, dat ze uit de 
genade van de aanneming en uit de staat van de rechtvaardiging vallen of dat ze zondigen tot de dood of tegen de 
Heilige Geest en, geheel door Hem verlaten, zichzelf in het eeuwig verderf storten.  
 
Artikel 7 Want ten eerste bewaart Hij in hen bij zulk vallen nog zijn onverderfelijk zaad waaruit zij wedergeboren zijn, 
opdat het niet vergaat of weggeworpen wordt. Ten tweede vernieuwt Hij hen op zekere en krachtige wijze door zijn 
Woord en Geest tot bekering, opdat ze over de bedreven zonden van harte en naar Gods wil bedroefd zijn; door het 
geloof, met een verbroken hart smeken om de vergeving in het bloed van de Middelaar en die verkrijgen; de genade van 
God, die nu met hen verzoend is, weer gevoelen; zijn ontfermingen en trouw aanbidden en voortaan des te naarstiger 
met hun zaligheid in vrees en beven werkzaam zijn. 
 
Artikel 8 Zo verkrijgen zij dan, niet door hun verdiensten of krachten, maar uit de genadige barmhartigheid van God, dat 
zij noch geheel van het geloof en de genade afvallen, noch tot het einde toe in hun val blijven of verloren gaan. Hetgeen, 
voor zover het van hen zou afhangen, niet alleen gemakkelijk kan, maar ook ongetwijfeld zal gebeuren. Maar wat God 
betreft kan dit in het geheel niet gebeuren, omdat noch zijn raad veranderd, noch zijn belofte gebroken, noch de 
roeping naar zijn voornemen herroepen, noch de verdienste, voorbede en bewaring van Christus krachteloos gemaakt, 
noch de verzegeling met de Heilige Geest verijdeld of vernietigd kan worden.  
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Artikel 9 Van deze bewaring van de uitverkorenen tot de zaligheid en van de volharding van de ware gelovigen in het 
geloof kunnen de gelovigen zelf verzekerd zijn en dat zijn zij ook naar mate zij vast geloven, dat zij ware en levende 
leden van de kerk zijn en altijd zullen blijven, dat zij vergeving van zonden en het eeuwige leven hebben.  
 
Artikel 10 En daarom vloeit deze verzekerdheid niet voort uit een of andere bijzondere openbaring, die geschiedt 
zonder het Woord of buiten haar om, maar uit het geloof in de beloften van God, die Hij in zijn Woord zeer overvloedig 
tot onze troost heeft geopenbaard; en uit het getuigenis van de Heilige Geest, die met onze geest getuigt dat wij 
kinderen en erfgenamen van God zijn; en ten slotte uit het ernstige en heilige ijveren voor een goed geweten en voor 
goede werken. En indien Gods uitverkorenen in deze wereld verstoken waren van de vaste troost dat zij de overwinning 
zullen behalen en van het onbedrieglijke pand der eeuwige heerlijkheid, dan zouden zij de ellendigsten van alle mensen 
zijn.  
 
Artikel 11 Intussen getuigt de Schrift dat de gelovigen in dit leven tegen allerlei twijfelingen van het vlees strijden en als 
zij in zware aanvechting verkeren dit volle geloofsvertrouwen en deze zekerheid van de volharding niet altijd gevoelen. 
Maar God, de Vader van alle vertroosting, laat hen niet boven hun vermogen verzocht worden, maar geeft met de 
verzoeking ook de uitkomst en wekt in hen opnieuw de zekerheid van de volharding door de Heilige Geest.  
 
Artikel 12 Het is echter bepaald niet zo, dat deze verzekerdheid van de volharding de ware gelovigen hoogmoedig en 
zorgeloos zou maken; zij moet integendeel een ware wortel zijn van nederigheid, kinderlijke eerbied, ware godzaligheid, 
volharding in alle strijd, vurige gebeden, standvastigheid in het kruisdragen en in de belijdenis van de waarheid en van 
bestendige blijdschap in God. De overdenking van die weldaad is voor hen een prikkel tot het ernstig en voortdurend 
beoefenen van dankbaarheid en het doen van goede werken, zoals uit de getuigenissen van de Schrift en de 
voorbeelden van de heiligen blijkt.  
 
Artikel 13 Wanneer ook het vertrouwen van de volharding herleeft in degenen die uit hun val weer opgericht worden, 
dan brengt dat in hen geen lichtzinnigheid of veronachtzaming van de godzaligheid voort, maar juist een veel grotere 
zorg om de wegen des Heren met ijver in acht te nemen; deze zijn van te voren gebaand, opdat zij door daarin te 
wandelen de zekerheid van hun volharding zouden mogen behouden en opdat het aangezicht van God, die met hen 
verzoend is (de aanschouwing hiervan is voor de godvruchtigen zoeter dan het leven en de verberging hiervan bitterder 
dan de dood) niet meer van hen wordt afgewend wegens het misbruik van zijn vaderlijke goedheid, waardoor zij in 
zwaardere gemoedskwellingen zouden vervallen.  
 
Artikel 14 Zoals het nu God behaagd heeft zijn werk van de genade door de prediking van het Evangelie in ons te 
beginnen, zo bewaart, onderhoudt en volbrengt Hij het ook door het horen, lezen en overdenken ervan en ook door 
vermaningen, dreigingen, beloften en het gebruik van de heilige sacramenten.  
 
Artikel 15 Deze leer van de volharding van de ware gelovigen en heiligen en van de zekerheid daarvan, die God tot eer 
van zijn naam en tot troost van de godvruchtige zielen in zijn Woord zeer overvloedig geopenbaard heeft en in de 
harten van de gelovigen inprent, wordt weliswaar door het vlees niet begrepen en door de satan gehaat, door de 
wereld bespot, door de onervarenen en huichelaars misbruikt en door dwaalgeesten bestreden, maar de bruid van 
Christus heeft haar altijd als een onwaardeerbare schat innig liefgehad en standvastig verdedigd. God, tegen wie geen 
plan standhoudt en geen enkel geweld iets vermag, zal er voor zorgen dat zij dat ook blijft doen. Deze enige God, Vader, 
Zoon en Heilige Geest zij eer en heerlijkheid in eeuwigheid.  
Amen.  
 


