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Belijdenis wordt afgelegd door: 

 Willeke Baars 

 Adrie en Corine de Groot-den Besten 

 Rick van der Linden 

 Piet en Joke Stek- de Groot 

 Rik en Esther Zijderveld-van Mourik 

 Rick en Daniëlle Kruiswijk-Timmer 

Rick Kruiswijk zal ook gedoopt worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorganger: ds. A. van der Stoep 

Organist: dhr. P. van Wijk 

Voorzangers: Eveliene Broere en Carolina van der Stoep 

 

Vanwege de geldende coronamaatregelen wordt het zingen van de 

Psalmen verzorgd door de voorzangers. U wordt uitgenodigd om de 

teksten in uw hart mee te zingen en de melodie mee te neuriën.  
 

 

 



 

Welkom en mededelingen 

 

Voorzang: Psalm 103 vers 2 

 

Loof Hem, die u, al wat gij hebt misdreven, 

Hoeveel het zij, genadig wil vergeven; 

Uw krankheên kent en liefderijk geneest; 

Die van 't verderf uw leven wil verschonen, 

Met goedheid en barmhartigheên u kronen; 

Die in den nood uw redder is geweest. 

 

Stil gebed 

 

Votum en Groet 

 

Afkondiging van overlijden van een gemeentelid (staande) 

 

Moment van stilte (staande) 

 

Zingen: Psalm 103 vers 8 en 9 (staande) 

 

Gelijk het gras is ons kortstondig leven, 

Gelijk een bloem, die op het veld verheven, 

Wel sierlijk pronkt, maar kracht'loos is en teêr; 

Wanneer de wind zich over 't land laat horen, 

Dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren; 

Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. 

 

Maar 's HEEREN gunst zal over die Hem vrezen, 

In eeuwigheid altoos dezelfde wezen; 

Zijn trouw rust zelfs op 't late nageslacht, 

Dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden, 

Noch van Zijn wet afkerig d' oren wenden, 

Maar die, naar eis van Gods verbond, betracht. 

 



 

Lezing van de Wet van de HEERE 

 

Zingen: Psalm 25 vers 2 

 

HEER, ai, maak mij Uwe wegen, 

Door Uw woord en Geest bekend; 

Leer mij, hoe die zijn gelegen, 

En waarheen G' Uw treden wendt, 

Leid mij in Uw waarheid, leer 

IJv'rig mij Uw wet betrachten; 

Want Gij zijt mijn heil, o HEER, 

'k Blijf U al den dag verwachten. 

 

Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige 

Geest 

 

Schriftlezing: 2 Timotheüs 2 : 1 – 13 

Strijd en lijden 

1 U dan, mijn zoon, word gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. 

2. En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe 

aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen. 

3. Lijd verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus Christus. 

4. Niemand die in het leger dient, wordt verwikkeld in de zaken van het 

levensonderhoud, opdat hij hem kan behagen die hem voor de krijgsdienst 

aangenomen heeft. 

5. En ook als iemand aan een wedstrijd deelneemt, krijgt hij geen krans als 

hij de spelregels niet in acht heeft genomen. 

6. De landbouwer die zware arbeid verricht, moet als eerste in de vruchten 

delen. 

7. Denk na over wat ik zeg, maar laat de Heere u inzicht geven in alle 

dingen. 

8. Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, uit het 

nageslacht van David, overeenkomstig mijn Evangelie. 

9. Daarvoor lijd ik verdrukkingen en draag zelfs boeien als een misdadiger. 

Maar het Woord van God is niet gebonden. 



 

10. Daarom verdraag ik alles ter wille van de uitverkorenen, opdat ook zij 

de zaligheid in Christus Jezus zouden verkrijgen, met eeuwige heerlijkheid. 

11. Dit is een betrouwbaar woord. Want als wij met Hem gestorven zijn, 

zullen wij ook met Hem leven. 

12. Als wij volharden, zullen wij ook met Hem regeren. Als wij Hem 

verloochenen, zal Hij ons ook verloochenen. 

13. Als wij ontrouw zijn, blijft Hij getrouw. Hij kan Zichzelf niet 

verloochenen. 

 

 

Inzameling van de gaven – u kunt uw gaven via de website 

www.hervormdnieuwland.nl of via de bank overmaken.  

 

 

Zingen: Psalm 42 vers 1 en 5 

 

't Hijgend hert, der jacht ontkomen, Maar de HEER zal uitkomst geven, 

Schreeuwt niet sterker naar ’t genot Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt; 

Van de frisse waterstromen,  'k Zal in dit vertrouwen leven, 

Dan mijn ziel verlangt naar God. En dat melden in mijn lied; 

Ja, mijn ziel dorst naar den HEER; 'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht 

God des levens, ach, wanneer  Zingen, daar ik Hem verwacht; 

Zal ik naad'ren voor Uw ogen,  En mijn hart, wat mij moog' treffen, 

In Uw huis Uw naam verhogen? Tot den God mijns levens heffen. 

 

 

Verkondiging; tekst: 2 Timotheüs 2 : 11 – 13 

Thema: Onvoorwaardelijk belijden 

1) Uit Christus 

2) Met inzet 

3) Onder spanning 

4) In zekerheid 

 

 

 

about:blank


 

Zingen: Psalm 138 vers 4 

 

Als ik, omringd door tegenspoed, 

Bezwijken moet, schenkt Gij mij leven; 

Is 't, dat mijns vijands gramschap brandt, 

Uw rechterhand zal redding geven. 

De HEER is zo getrouw, als sterk; 

Hij zal Zijn werk voor mij volen - den, 

Verlaat niet wat Uw hand begon, 

O Levensbron, wil bijstand zenden. 

 

Gebed 

 

Formulier voor de openbare geloofsbelijdenis  

Onderwijs over de openbare geloofsbelijdenis 

Gemeente des Heeren, 

enige broeders en zusters 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. Daarom behoren wij als leden van 

Christus' gemeente gedoopt te wezen. 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. 

 
 



 

Belijdenisvragen 

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 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: 

In de eerste plaats: 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? 

In de tweede plaats: 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? 

In de derde plaats: Wilt u, in de gemeenschap van de Protestantse Kerk in 

Nederland en onder haar opzicht, getrouw zijn onder de bediening van het 

Woord en van de sacramenten, volharden in het gebed en in het lezen van 

de Heilige Schrift en wilt u met de u geschonken gaven meewerken aan de 

opbouw van de gemeente van Christus? 

 

Openbare geloofsbelijdenis en handoplegging  

- Gijsbertje Willempje Baars 

- Adriaan de Groot 

- Cornelia de Groot-den Besten 

- Hendrik van der Linden 

- Pieter Marinus Stek 

- Johanna Maria Stek-de Groot 

- Arie Frederik Zijderveld 

- Elisabeth Pieternella Zijderveld-van Mourik 

- Danique Joëlle Kruiswijk-Timmer 

- Rick Kruiswijk (tevens bediening Heilige Doop) 

 

 
 



 

Opneming onder de belijdende leden 
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 heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. 

 

Toezingen:  Psalm 17 vers 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 hen Uw bijstand niet onttrekken; 

Uw zorg bewaak' hen van omhoog; 

Bewaar z' als d' appel van het oog; 

Wil hen met Uwe vleuglen dekken. 

 

Gedicht door en namens de belijdeniscatechisanten 

 ‘Lied van belijden’ 

 

Persoonlijk woord 

 

Tot de nieuwe lidmaten 

Geliefde broeders en zusters 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 Christus Jezus Zelf de hoeksteen is; in Hem wordt u ook 

mede gebouwd tot een woonstede van God in de Geest.  

 

 



 

Tot de gemeente 

Gemeente van Jezus Christus, nu u de belijdenis van deze broeders en 

zusters 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, 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.’ 

 

Apostolische geloofsbelijdenis 

 

Dankgebed 

 

Zingen: Psalm 116 vers 1 en 11 

 

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. 

 

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! 

 

Heenzending en Zegen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lied van belijden 

 

In onze tijd klinkt nog Gods Woord; 

wij hebben door Zijn Geest gehoord 

dat Hij ons uit het duister trekt, 

in Jezus’ Naam tot leven wekt. 

 

O grote Christus, ga dan voor; 

open ons dagelijks het oor, 

dan volgen wij waar U ook gaat, 

al dragen wij om Uw naam smaad. 

 

Wij mogen weten, trouwe Heer’, 

wie achter U gaat, telkens weer, 

wie zo het leven in U kiest, 

zijn eigen leven slechts verliest. 

 

Dit is de dag die U ons geeft; 

wij loven U, Die eeuwig leeft. 

Uw grote Naam belijden wij: 

Wie U vertrouwt, die maakt Gij vrij.  
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