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‘Vandaag doe ik belijdenis van mijn geloof omdat ik in God geloof en geloof 
wat er in de Bijbel staat. Door belijdenis te doen geef ik antwoord op Gods 
teken dat ik bij de doop heb mogen ontvangen. We mogen op Hem 
vertrouwen en Hij zal ons nooit in de steek laten. Belijdenis doen is voor mij 
een bewuste keuze. Door het doen van belijdenis wil ik aan God en de 
gemeente laten zien dat ik geloof en dat ik daarvoor uit wil komen. Het 
betekent zeker niet dat het altijd makkelijk zal zijn, maar ik mag erop 
vertrouwen dat God onze levens in Zijn hand heeft en bestuurt en dat God 
voor mij en ons wil zorgen’ 

 
Maries de Bruin 

 
 
‘Vandaag doe ik belijdenis van mijn geloof. Ik ben ontzettend dankbaar dat 
ik gedoopt ben en zeg vandaag amen op het verbond dat God toen al met 
mij begonnen is. Ik geloof dat Hij mij heeft vastgehouden en mij nog steeds 
vasthoudt. God is altijd dezelfde, hoe mijn gevoel of geloof ook kan 
schommelen. Ik ben van God afhankelijk en juist dat geeft mij rust voor nu 
en hoop voor de toekomst. Ik kijk uit naar mijn (eeuwige) leven met Hem! 
‘Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet 
opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.' 
(Romeinen 8:18)’ 
 

Eva Hakkesteeg  



Inleidend lied: Ik verlang naar Jezus 
 
Begroeting en mededelingen door de ouderling van dienst 
 
Zingen: Jezus leven van ons leven 
1. Jezus, leven van ons leven,  
Jezus, dood van onze dood,  
Gij hebt U voor ons gegeven,  
Gij neemt op U angst en nood,  
Gij moet sterven aan uw lijden  
om ons leven te bevrijden.  
Duizend, duizendmaal, o Heer,  
zij U daarvoor dank en eer.  
 
2. Gij die alles hebt gedragen  
al de haat en al de hoon,  
die beschimpt wordt en geslagen,  
Gij rechtvaardig, Gij Gods Zoon,  
als de minste mens gebonden,  
aangeklaagd om onze zonde.  
Duizend, duizendmaal, o Heer,  
zij U daarvoor dank en eer.  
 
6. Dank zij U, o Heer des levens,  
die de dood zijt doorgegaan,  
die Uzelf ons hebt gegeven  
ons in alles bijgestaan,  
dank voor wat Gij hebt geleden,  
in uw kruis is onze vrede.  
Voor uw angst en diepe pijn  
wil ik eeuwig dankbaar zijn.   
 
Stil gebed 

(In stilte bereiden we ons persoonlijk voor op de dienst door te 
bidden om Gods aanwezigheid en zegen.) 

 
 



Votum en groet 
(We erkennen onze afhankelijkheid van God, onze Schepper, en Hij 
groet ons met genade en vrede.) 

 
Zingen: Heer, U doorgrondt en kent mij 
1. Heer U doorgrondt en kent mij; 
mijn zitten en mijn staan 
en U kent mijn gedachten, 
mijn liggen en mijn gaan. 
De woorden van mijn mond, o Heer, 
die zijn voor U bekend 
en waar ik ook naar toe zou gaan, 
ik weet dat U daar bent. 
 
(refrein) 
Heer, U bent altijd bij mij, 
U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij 
en naast mij 
en om mij heen. 
Heer, U bent altijd bij mij, 
U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij 
en naast mij 
en om mij heen, 
elke dag. 
 
2. Heer, U doorgrondt en kent mij, 
want in de moederschoot 
ben ik door U geweven; 
U bent oneindig groot. 
Ik dank U voor dit wonder, Heer, 
dat U mijn leven kent 
en wat er ook gebeuren zal, 
dat U steeds bij mij bent. 
 
(refrein) 



Gebed om de opening van het Woord 
(We bidden God dat de Bijbel voor ons écht open zal gaan.) 

 
Schriftlezing: Psalm 22:23-32 
23 Ik zal Uw Naam mijn broeders vertellen, in het midden van de 
gemeente zal ik U loven.  
24 U die de HEERE vreest, loof Hem; alle nakomelingen van Jakob, vereer 
Hem; wees bevreesd voor Hem, alle nakomelingen van Israël. 
25 Want Hij heeft de ellendige in zijn ellende niet veracht en niet 
verafschuwd; 
Hij heeft Zijn aangezicht niet voor hem verborgen, maar Hij heeft gehoord, 
toen hij tot Hem riep. 
26 Van U zal mijn lof zijn in een grote gemeente, mijn geloften zal ik 
nakomen in bijzijn van wie Hem vrezen.  
27 De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden; wie de HEERE 
zoeken, zullen Hem loven. Uw hart zal voor eeuwig leven. 
28 Alle einden der aarde zullen eraan denken en zich tot de HEERE 
bekeren: alle geslachten van de heidenvolken zullen zich voor Uw 
aangezicht neerbuigen.  
29 Want het koningschap is van de HEERE, Hij heerst over de 
heidenvolken. 
30 Alle groten der aarde zullen eten en zich neerbuigen. Allen die in het 
stof neerdalen en hun ziel niet in het leven kunnen behouden, zullen voor 
Zijn aangezicht neerbukken.  
31 Het nageslacht zal Hem dienen, en aan de Heere toegeschreven worden 
tot in generaties.  
32 Zij zullen komen en Zijn gerechtigheid verkondigen aan het volk dat 
geboren zal worden, want Hij heeft het gedaan. 
 
Zingen: Psalm 136: 1, 3 en 21 
1. Loof de HEER, want Hij is goed, 
loof Hem met een blij gemoed, 
want Zijn goedertierenheid 
zal bestaan in eeuwigheid. 
 
3. God alleen heeft in zijn kracht 
wonderen tot stand gebracht, 



want Zijn goedertierenheid 
zal bestaan in eeuwigheid. 
 
21 Breng de God des hemels eer, 
prijs zijn grootheid, loof de HEER, 
want Zijn goedertierenheid 
zal bestaan in eeuwigheid. 
 
Verkondiging bij Psalm 22:32b ‘Hij heeft het gedaan’ 
Thema: Ik belijd – Hij heeft het gedaan 

1. Samen loven 
2. Samen eten 
3. Samen getuigen 

 
Zingen: Psalm 116: 1, 10 en 11 
1. God heb ik lief, want die getrouwe HEER’ 
hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen. 
Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen. 
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer. 
 
10. Ik zal Uw naam met dankerkentenis 
verheffen, U al mijn geloften brengen. 
'k Zal liefd' en lof voor U ten offer mengen 
in 't heiligdom, waar 't volk vergaderd is. 
 
11. Ik zal met vreugd in 't huis des HEEREN gaan, 
om daar met lof Uw groten naam te danken. 
Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken: 
elk heff' met mij den lof des HEEREN aan! 
 
Lezen van het formulier voor de openbare geloofsbelijdenis 
Gemeente van de Heere, een broeder en zuster verlangen nu in uw midden 
persoonlijk en openlijk belijdenis van het geloof af te leggen, opdat zij 
mogen delen in de volle gemeenschap van de kerk. Zij worden hierdoor tot 
het Heilig Avondmaal toegelaten en dragen medeverantwoordelijkheid 
voor de opbouw van de gemeente van Christus. 



Wij geloven en belijden dat God in Christus Zijn kinderen vergadert 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. Daarmee dragen wij Zijn merk- en 
veldteken. In het Heilig Avondmaal, waar Christus ons brood en wijn geeft 
als tekenen en zegelen van Zijn gekruisigd lichaam en Zijn vergoten bloed, 
verbindt Hij ons telkens opnieuw tot de waarachtige gemeenschap met 
Zichzelf en met elkaar. 
Zo verenigd met Christus, zijn wij geroepen met woord en daad Hem te 
belijden als Heere en Heiland, en Gods Koninkrijk te verkondigen en te 
verwachten. 
 
Zingen: Psalm 105: 5 
5. God zal Zijn waarheid nimmer krenken, 
maar eeuwig Zijn verbond gedenken. 
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht 
tot in het duizendste geslacht. 
't Verbond met Abraham, Zijn vrind, 
bevestigt Hij van kind tot kind. 
 
Stellen van de vragen 
De kerkenraad heeft, na gevraagd te hebben naar uw geloof en kennis van 
de waarheid, met vertrouwen en blijdschap in uw voornemen toegestemd. 
Daarom verzoek ik u, broeder en zuster, die nu belijdenis van het geloof wilt 
afleggen, op te staan en in dankbare gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift 
en in gemeenschap met de belijdenis van de vaderen te antwoorden op de 
volgende vragen: 
Ten eerste: Belijdt u te geloven in God, de Vader, de Almachtige, Schepper 
van hemel en aarde, en in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze 
Heere, en in de Heilige Geest? 
Ten tweede: Aanvaardt u de roeping om, als lid van de gemeente, die God 
Zich in Christus tot het eeuwige leven verkoren heeft, door zijn genade 
tegen de zonde en de duivel te strijden, uw Heiland te volgen in leven en 
sterven, Hem te belijden voor de mensen en met blijdschap te arbeiden in 
Zijn Koninkrijk? 



Ten derde: Wilt u, in de gemeenschap van de Protestantse Kerk in 
Nederland en onder haar opzicht, getrouw zijn onder de bediening van het 
Woord en de sacramenten, volharden in het gebed en het lezen van de 
Heilige Schrift, en wilt u met de u geschonken gaven meewerken aan de 
opbouw van de gemeente van Christus? 
 
Ja-woord en handoplegging 
 
Marius Arie de Bruin 

‘Wees sterk en moedig, wees niet bevreesd en schrik niet voor hen 
terug, want het is de HEERE, uw God, Die met u meegaat. Hij zal u 
niet loslaten en u niet verlaten.’ (Deuteronomium 31:6) 

 
Elisabeth Anne Hakkesteeg 

‘Want Ik ben de HEERE, uw God, Die uw rechterhand vastgrijpt en 
tegen u zegt: Wees niet bevreesd, Ik help u.’ (Jesaja 41:13) 

 
Opneming onder de belijdende leden van de gemeente 
Uit kracht van uw doop en als gevolg van uw persoonlijke belijdenis van het 
geloof, verklaren wij u, in de gemeenschap van de Kerk van Christus, tot 
belijdende leden van de Protestantse Kerk in Nederland en nodigen u tot de 
tafel van de Heere. 
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. Amen. (1 Petrus 5:10-11) 
 
Persoonlijk woord van de voorganger 
 
Slot van het formulier 
Geliefde broeder en zuster in de Heere, nu u door uw belijdenis in alle 
voorrechten van het lidmaatschap van de Kerk van Christus delen mag, 
bedenkt te allen tijde dat u medeburgers van de heiligen bent en 
huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en 
profeten, terwijl Jezus Christus Zelf de hoeksteen is; in Hem wordt ook u 
mede gebouwd tot een woonstede van God in de Geest (Efeze 2:19-22). 
Gemeente van Jezus Christus, nu u de belijdenis van deze broeder en zuster 
hebt gehoord en hun toelating tot het Heilig Avondmaal hebt vernomen, 



bevelen wij hen aan in uw liefde en zorg, als leden, die met ons één zijn in 
de Heere. Gedenk de woorden van onze Heere Jezus Christus: ‘Een nieuw 
gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet 
u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen 
bent: als u liefde onder elkaar hebt’ (Johannes 13:34-35). 
 
Gemeente zingt biddend voor de nieuwe belijdende leden:  
Wij willen God, Uw naam belijden (wijs: Psalm 118) 
5. Gedenk aan onze nieuwe leden, 
die door ’t belijden van uw naam, 
met ons nu in gemeenschap treden: 
o Vader, heilig z’in uw naam! 
Laat niets hun geestdrift ooit verdoven, 
uw liefd’, uw waarheid blijv’ hun bij, 
geef dat z’oprecht in U geloven, 
hun keus voor U van harte zijn. 
 
6. Bewaar, o God, hun ziel en zinnen, 
dat, hoe de wereld hen ook trekt, 
zij boven alles U beminnen, 
hun hart zich steeds naar U uitstrekt. 
Dan richten zij vol moed hun schreden 
in Jezus’ spoor, hoe zwaar ’t ook schijnt 
en zal op ’t geen zij hier beleden 
hun wandel ’t sprekendst ‘amen’ zijn. 
 
De nieuwe belijdende leden gaan ons voor in de geloofsbelijdenis 
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de 
aarde. 
En ik geloof in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere; 
Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria’ 
Die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en 
begraven, neergedaald tot in de hel; 
Die op de derde dag weer is opgestaan van de doden; 
Die is opgevaren naar de hemel, waar Hij 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 van de 
heiligen. 
Ik geloof de vergeving van de zonden. 
Ik geloof de wederopstanding van het lichaam; 
en ik geloof een eeuwig leven. 
Amen. 
 
Zingen: U bent de God die roept 
U bent de God die roept, 
mijn hart en leven zoekt, 
die mij gevonden heeft; 
het eeuwig leven geeft. 
Als aan U toegewijd, 
mijn hart en mond belijdt: 
Ja, Jezus is mijn Heer, 
dan kniel ik voor U neer. 
 
Ik heb jou gekozen,  
opgedragen om mijn weg te gaan. 
In Mij blijvend vrucht te dragen, 
ga dan in mijn Naam. 
 
Heer, wij zeggen ja en amen, 
brengen U daarvoor de eer. 
Wij belijden allen samen; 
Jezus onze Heer. 
 
Mijn Jezus, geef mij kracht, 
als ik Uw hulp verwacht; 
voltooi in mij uw werk 
en maak in zwakheid sterk. 
Als U mijn wegen leidt, 
in moeite en in strijd, 
houd ik gelovig stand; 
Heer, neem me bij de hand. 
Blijf in mijn liefde, alle dagen; 



in liefde voor elkaar. 
Wat je de Vader ook wilt vragen, 
vraag het in mijn Naam. 
 
Heer, wij zeggen ja en amen, 
brengen U daarvoor de eer. 
Wij belijden allen samen; 
Jezus onze Heer. 
 
Heer, wij zeggen ja en amen, 
brengen U daarvoor de eer. 
Wij belijden allen samen; 
Jezus onze Heer. 
 
Belijden onze Heer, 
Jezus onze Heer. 
Jezus, amen. 
 
Dankgebed en voorbede 

(We danken God voor deze dienst en bidden voor de wereld, de 
kerk en voor elkaar.) 

 
Zingen: Psalm 17: 3 en 4 
3. Ik zet mijn treden in Uw spoor, 
opdat mijn voet niet uit zou glijden. 
Wil mij voor struikelen bevrijden, 
en ga mij met Uw heillicht voor. 
Ik roep U aan, 'k blijf op U wachten, 
omdat G', o God, mij altoos redt. 
Ai, luister dan naar mijn gebed 
en neig Uw oren tot mijn klachten! 
 
  



4. Maak Uwe weldaân wonderbaar, 
Gij, die Uw kind'ren wilt behoeden 
voor 's vijands macht en vrees'lijk woeden 
en hen beschermt in 't grootst gevaar. 
Wil mij Uw bijstand niet onttrekken; 
Uw zorg bewaak' mij van omhoog. 
Bewaar m' als d' appel van het oog, 
wil mij met Uwe vleug’len dekken. 
 
Zegen 

(De Heere God belooft ons Zijn nabijheid en vrede.) 
 
Uitleidend lied: Ooit komt er een dag 
 
 
Collecte bij de uitgang: noodhulp aan vluchtelingen in kamp Moria op 
Lesbos 
of: Diaconie Herv. Gem. Molenaarsgraaf rekening  
NL12 RABO 0342 7558 38 o.v.v. 20 september 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na afloop van de dienst is er gelegenheid Maries en Eva te feliciteren en hen 
Gods zegen toe te wensen. 
 
Als u vragen heeft naar aanleiding van deze dienst of er verder over door 
wilt spreken, kunt u contact opnemen met ds. Van der Knijff: 
dsrvdknijff@gmail.com of 0184-641424. 
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