
 

 

 

 

Welkom 
bij de belijdenisdienst! 

22 mei 2016 

detail uit “de Schepping” van Michelangelo 

Aangeraakt door Jezus Christus 
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Zingen: Breng ons samen (van: Sela) 
 
U roept ons samen als kerk van de Heer,  
 verbonden met U en elkaar. 
 Wij brengen U lof, geven U alle eer: 
 eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 
 Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: 
 waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 
  
Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest  
 die alles gelooft en verdraagt. 
 Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 
 veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 
 Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 
 liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 
 
Breng ons samen, één in uw naam. 
 Ieder is welkom hier binnen te gaan.  
 Samen, één door de Geest; 
 verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
 
U roept ons samen voor Woord en gebed, 
 als deel van uw kerk wereldwijd. 
 Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 
 gebruiken met vreugde de maaltijd. 
 Wij breken het brood en verstaan het geheim, 
 om samen uw kerk en van Christus te zijn. 
 
Wij belijden één geloof en één Heer; 
 zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. 
 Heer, geef vrede die ons samenbindt. 
 Vader, maak ons één! 
 

Welkom & mededelingen door ouderling 

Zingen: Psalm 8 vers 1 en 3   (Uit: Liedboek voor de Kerken1973 ) 
 
HEER, onze Heer, hoe heerlijk en verheven 
 hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven - 
 machtige God, Gij die uw majesteit 
 ten hemel over ons hebt uitgebreid. 
 
Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw handen, 
 de maan, de duizend sterren die daar branden, 
 wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt, 
 het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt? 
 

Moment van stil gebed 
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Votum 
“Onze hulp is in de Naam van de HEERE, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die 
trouw blijft. Die eeuwig leeft. En Die nooit loslaat het werk dat Zijn hand begon te 
doen.” 

Groet 
“Er is genade voor u en jou, en vrede, van God onze Vader, door onze Heere Je-
zus Christus, in de gemeenschap met de Heilige Geest; de drieënige God. Amen.” 

 
 
Zingen: Psalm 98: vers 2  (Uit: Psalmberijming1773) 
 
Hij heeft gedacht aan Zijn genade, 
 Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt; 
 Dit slaan al 's aardrijks einden gade, 
 Nu onze God Zijn heil ons schenkt. 
 Juich dan den HEER met blijde galmen, 
 Gij ganse wereld, juich van vreugd; 
 Zing vrolijk in verheven psalmen 
 Het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt. 
 

Gebed om zegen over de dienst 

Zingen: 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! 
 
Refrein: 

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! 
 

Uitleg betekenis Belijdenis van Geloof 
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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. 
 Ja, 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. 
Refrein  

 
Belijdenis van het Geloof door: 

Wouter Spaans 
“Belijdenis van het geloof afleggen is voor 
mij ''ja'' zeggen tegen God en zeggen dat ik 
niet zonder Jezus kan leven. Het is voor mij 
belangrijk om dat in het openbaar te doen, 
omdat je daarmee kunt laten zien dat je bij 
Hem wil horen en dat wil delen met ande-
ren.” 

Harma Meems 
“Ik doe Belijdenis, omdat ik nog meer naar 
God wil toegroeien. Ik wil nu ja tegen God 
zeggen.” 

Johanna Tipker 
“Belijdenis is voor mij het antwoord op mijn 
doop. Ik geloof dat Jezus voor mijn zonden 
aan het kruis is gestorven. Ik wil graag bij 
Hem horen en daarom wil ik nu zelf Ja zeg-
gen tegen Hem!” 
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Zingen: Psalm 134: vers 3  (staande)   (Uit: Psalmberijming 1773) 
 
Dat 's HEEREN zegen op u daal'; 
 Zijn gunst uit Sion u bestraal'; 
 Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer; 
 Looft, looft dan aller heren HEER. 
 

Apostolische Geloofsbelijdenis  (staande) 
1. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde.  
2. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heere.  
3. Die ontvangen is van de Heilige Geest; geboren uit de maagd Maria. 
4. Die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd. Is gestorven en be-

graven, neergedaald het rijk van de dood. 
5. Op de derde dag opgestaan uit de doden;  
6. Opgevaren naar de hemel, waar Hij zit aan de rechterhand van God, de al-

machtige Vader.  
7. Vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.  
8. Ik geloof in de Heilige Geest.  
9. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heili-
gen.  
10. Vergeving van de zonden;  
11. Opstanding van het lichaam;  
12. en een eeuwig leven. Amen 
 
Zingen: Opwekking 488 
 
Ik loop de wedloop die voor mij ligt 
 door een wolk van getuigen omgeven. 
 Met mijn ogen alleen op Jezus gericht, 
 in de wedloop van het leven. 
 
refrein  

Hij is mijn hoop, mijn kracht, mijn zekerheid, 
 Hij wijst mij de weg die ik moet gaan. 
 Hij is mijn rots en geeft standvastigheid; 
 Jezus is het doel van mijn bestaan 

 
Hij geeft volharding om door te gaan 
 in de strijd die het leven ons kan geven. 
 Hij heeft zelf ook de pijn 
 en moeite doorstaan 
 in de wedloop van het leven. 
refrein  

 
En ik weet dat Hij gestorven is 
 aan het kruis om mijn zonden te vergeven. 
 Dit geloof is mijn getuigenis 
 in de wedloop van het leven. 
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U bent mijn hoop, mijn kracht, mijn zekerheid, 
 U wijst mij de weg die ik moet gaan. 
 U bent mijn rots en geeft standvastigheid. 
 Ja, U bent het doel van mijn bestaan. 
 Ja, U bent het doel van mijn bestaan. 

We lezen uit de Bijbel: Handelingen 2: 22 – 24 & 32-42 

22 Israëlitische mannen, luister naar deze woorden: Jezus de Nazarener, een 
Man Die u van Godswege aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen, 
die God in uw midden door Hem gedaan heeft, zoals u ook zelf weet, 23deze Je-
zus, Die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God 
overgegeven is, hebt u gevangengenomen en door de handen van onrechtvaar-
digen aan het kruis gespijkerd en gedood. 24God heeft Hem echter doen opstaan 
door de weeën van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat Hij 
daardoor vastgehouden zou worden. (…) 32Deze Jezus heeft God doen opstaan, 
waarvan wij allen getuigen zijn.33Hij dan, Die door de rechterhand van God ver-
hoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft 
dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. 34David is immers niet opgevaren naar de 
hemelen, maar hij zegt: De Heere heeft gesproken tot Mijn Heere: Zit aan Mijn 
rechterhand, 35totdat Ik Uw vijanden neergelegd zal hebben als een voetbank 
voor Uw voeten. 36Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God Hem tot 
een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, Die u gekruisigd 
hebt.37En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen 
Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannenbroeders? 38En 
Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam 
van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heili-
ge Geest ontvangen. 39Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor 
allen die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal. 40En met 
veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de 
woorden: Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht! 41Zij nu die zijn woord met 
vreugde aannamen, werden gedoopt; en ongeveer drieduizend zielen werden er 
op die dag aan hen toegevoegd. 42En zij volhardden in de leer van de apostelen 
en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. 

Verkondiging: “Aangeraakt door Jezus Christus” 

Zingen: Psalm 139 vers 1, 14   (Uit: Liedboek voor de Kerken 1973 ) 
 
HEER, die mij ziet zoals ik ben, 
 dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
 kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
 Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
 Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
 't ligt alles open voor uw ogen. 
 

Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt 
 toch open voor uw aangezicht. 
 Toets mij of niet een weg in mij 
 mij schaadt en leidt aan U voorbij. 
 O God, houd mij geheel omgeven, 
 en leid mij op den weg ten leven. 

Dankgebed en voorbede 

Collecte. Tijdens de collecte zingen we Opwekking 733 
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Zingen: Opwekking 733 
 
De zon komt op, maakt de morgen wakker 
 mijn dag begint met een lied voor U. 
 Heer, wat er ook gebeurt 
 en wat mij mag overkomen, 
 laat mij nog zingen als de avond valt. 
 

refrein 

Loof de Heer, o mijn ziel. 
 O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 
 Met meer passie dan ooit. 
 O mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam. 

 
Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. 
 Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 
 Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen 
 tienduizend redenen tot dankbaarheid. 
refrein 

 
En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
 mijn adem stokt en mijn einde komt, 
 zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen. 
 Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 
refrein 

 
Verheerlijk zijn heilige naam. 
 Verheerlijk zijn heilige naam 
 
 
 
Zingen: Gezang 460 vers 1, 2 (staande) (Uit: Liedboek voor de Kerken 1973 ) 
 
Loof de Koning, heel mijn wezen, 
 gij bestaat in zijn geduld, 
 want uw leven is genezen 
 en vergeven is uw schuld. 
 Loof de Koning, loof de Koning, 
 tot gij Hem ontmoeten zult. 
 

Looft Hem als uw vaadren deden, 
 eigent u zijn liefde toe, 
 want Hij bergt u in zijn vrede, 
 zegenend wordt Hij niet moe. 
 Looft uw Vader, looft uw Vader, 
 tot uw laatste adem toe. 

Zegen  (staande) 
“De genade van de Here Jezus Christus 
En de liefde van God de Vader 
En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest 
Zij met u en jullie allen. Amen” 
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Zingen: Opwekking 764 
U zult altijd voor ons strijden; 
 U hebt steeds uw trouw getoond. 
 Deze waarheid is mijn blijdschap; 
 Heer, U draagt de zegekroon, 
 U, mijn helper en beschermer, 
 U, mijn redder en mijn vriend. 
 Uw genade is mijn adem en mijn lied. 
 

Waar uw grootheid wordt bezongen, 
 wil ik knielen voor uw troon. 
 Waar U bent, verstilt de onrust, 
 want U draagt de zegekroon. 
 Vul dit huis nu met uw glorie, 
 vul ons hart met heilig vuur. 
 Uw genade is mijn adem en mijn lied. 

Refrein: 

Halleluja! Jezus overwon. Jezus overwon. 
 Halleluja! Prijs Hem, die de wereld overwon 

 
 
U zult altijd voor ons pleiten; 
 U zocht door tot U ons vond. 
 En geen macht kan U bestrijden, 
 want U draagt de zegekroon. 
 U bent Jezus, de Messias, 
 die de wereld redding biedt. 
 Uw genade is mijn adem en mijn 
lied. 
Refrein: 

 
Elke muur wordt neergehaald, 
 ieder bolwerk afgebroken. 
 U draagt de zegekroon; 
 U overwon, U overwon! (x 4) 

 
Aan het kruis leek U verslagen, 
 maar U hebt de dood onttroond; 
 zelfs het graf kon U niet houden, 
 want U draagt de zegekroon. 
 U draagt de zegekroon, halleluja!!!! 
 
Elke muur wordt neergehaald, 
 ieder bolwerk afgebroken. 
 U draagt de zegekroon; 
 U overwon, U overwon! (x 6) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na afloop van de dienst kunt u degenen die belijdenis hebben gedaan feliciteren voor in 
de kerk. Er is dan ook gelegenheid om elkaar te ontmoeten en een kop koffie/thee te 
gebruiken. U wordt hiervoor van harte uitgenodigd! 

Fijn 
dat u/jij er bij wilde zijn! 

Na de dienst is er gelegenheid om door 

te praten met de predikant. U kunt ook 

mailen: vraaghetjedominee@gmail.com 


