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Wat is “belijdenis” doen? 
Wij geloven dat God de wereld en de mens goed heeft geschapen. 

De eerste mensen Adam en Eva leefden in het paradijs zoals God 

het leven oorspronkelijk heeft bedoeld: in verbondenheid met Hem. 

Er stond niets tussen God en de mensen in. Adam en Eva waren 

echter ongehoorzaam aan God en er kwam een breuk in de relatie 

tussen de mens en Zijn Schepper.  Sinds die tijd leven wij niet meer 

zoals God het heeft bedoeld.  We leven voor onszelf en houden 

geen rekening meer met Hem.  De bijbel gebruikt daar het woord 

“zonde” voor. De band met God moet worden hersteld en de zonde 

worden vergeven. Dat heeft God gedaan door de Heere Jezus. Hij 

kwam als mens op aarde. Jezus leefde een perfect leven (dus zonder 

zonde) hier op aarde en stierf aan een kruis. Hij onderging daar de 

straf van God voor onze zonden. Jezus is de enige weg waardoor 

het contact tussen God en de mens hersteld kan worden. Om ook 

echt gered te zijn moet je geloven, toelaten en erop vertrouwen dat 

Jezus dit voor je gedaan heeft en dat God je zo gered heeft. 

Belijdenis doen is geen prestatie, is niet iets terug willen doen. 

Belijdenis doen is getuigen en het erkennen van deze waarheid. 

Belijden dat de Heere Jezus ook  jouw persoonlijke Redder is van wie 

je in alles afhankelijk bent. De basis is gelegd bij de doop. God heeft 

toen al beloofd om dit geloof te willen geven. Daarom worden de 

leden die belijdenis doen in de dienst bij hun doopnamen genoemd. 

Het is God die mensen er toe leidt om belijdenis te doen. 

Welkom                                                                                             
Van harte welkom in deze dienst waarin Corlieke Baars en Rick & 

Lydia van Beuzekom-Baars belijdenis van het geloof zullen afleggen. 

Misschien bent u niet gewend een kerkdienst bij te wonen en is het 

allemaal vreemd voor u.  In deze liturgie  leggen wij u graag uit wat 

er in de dienst gebeurt en waarom. We hopen dat u zich hierdoor 

meer thuis zult voelen in deze dienst 

  



Vlak voordat de dienst begint komt de kerkenraad met de belijdende leden de 

kerk binnen. De kerkenraad bestaat uit de dominee, ouderlingen en diakenen.  

Mededelingen 
De ouderling van dienst heet iedereen van harte welkom en geeft een aantal 

mededelingen aan de gemeente door. 
 

Vanwege coronamaatregelen wordt, tenzij anders vermeld, het 

zingen verzorgd door twee of drie voorzangers en de eerste drie 

bezette rijen. 

Zingen: Weerklank 242 vers 1, 2 en 3 
Samen in de naam van Jezus 

heffen wij een loflied aan, 

want de Geest spreekt alle talen 

en doet ons elkaar verstaan. 

Samen bidden, samen zoeken 

naar het plan van onze Heer. 

Samen zingen en getuigen, 

samen leven tot zijn eer. 

Heel de wereld moet het weten 

dat God niet veranderd is. 

En zijn liefde als een lichtstraal 

doordringt in de duisternis 

‘t Werk van God is niet te keren, 

omdat Hij er over waakt 

En de Geest doorbreekt de grenzen 

die door mensen zijn gemaakt. 

Prijst de Heer, de weg is open 

naar de Vader, naar elkaar. 

Jezus Christus, Triomfator, 

mijn Verlosser, Middelaar 

Vader met geheven handen 



breng ik U mijn dank en eer. 

‘t Is Uw Geest die mij doet zeggen: 

Jezus Christus is de Heer! 

De ouderling van dienst geeft de dominee een symbolische hand en wenst 

hem Gods zegen. De (symbolische) handdruk wil tot uitdrukking brengen, dat 

de leiding van de dienst en de verantwoordelijkheid overgedragen worden aan 

de dominee. 

Stil gebed 
In stilte vragen we voor onszelf,  voor de dominee en voor elkaar Gods zegen 

in deze dienst. 

Votum en groet (worden als gebed uitgesproken)                                                                

Bij het Votum (Latijns woord voor belofte) spreekt de dominee uit dat we bij 

het leiden van de dienst , maar ook bij het luisteren en begrijpen afhankelijk 

zijn van God. 

Groet: Aan het begin begroet  God ons met zijn Liefde en Vrede. De groet 

wordt door de dominee uitgesproken. 

Zingen: Psalm 118 vers 12 
Dit is de dag, de roem der dagen, 

Dien Isrels God geheiligd heeft; 

Laat ons verheugd, van zorg ontslagen, 

Hem roemen, die ons blijdschap geeft. 

Och HEER, geef thans Uw zegeningen; 

Och HEER, geef heil op dezen dag; 

Och, dat men op deez' eerstelingen 

Een rijken oogst van voorspoed zag. 

Lezing van de Wet van de HEERE 
Dit is de Wet die God ons gegeven heeft. Deze laat ons onze eigen zonden en 

zondigheid zien, zodat wij ons in geloof aan Christus toevertrouwen, die alles 

voor ons volbracht heeft.  Bovendien is het een richtlijn voor een goed en 

zinvol leven, dicht bij God. Door volgens de geboden te leven kunnen we ook 

laten zien dat we dankbaar zijn voor wie God is. 



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 
In dit gebed vragen we of God ons een goede dienst wilt geven en ons wilt 

helpen om de Bijbel en de uitleg daarvan te begrijpen door de Heilige Geest. 

Schriftlezing: Handelingen 2:1-13 en 1 Korinthe 12:1-7  
De dominee leest nu een gedeelte uit de Bijbel. God gebruikt de bijbel om 

Zichzelf bekend te maken. We lezen uit de Herziene Statenvertaling. 

Vervolgens geeft de dominee aan welke tekst uit de Bijbel hij heeft uitgekozen 

als thema voor deze dienst. Die tekst staat dan centraal in de preek. 

De uitstorting van de Heilige Geest 

1 En toen de dag  van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij 

allen  eensgezind bijeen. 2 En plotseling kwam er uit de hemel een 

geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het 

huis waar zij zaten. 3 En aan hen werden tongen als van vuur gezien, 

die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. 4 En zij werden 

allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in 

andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. 5 Nu woonden 

er Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken die er 

onder de hemel zijn. 6 Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte 

samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen 

taal spreken. 7 En zij waren allen buiten zichzelf en verwonderden 

zich, en zij zeiden tegen elkaar: Zie, zijn het niet allen Galileeërs die 

daar spreken? 8 En hoe kunnen wij hen dan horen, eenieder in onze 



eigen taal, waarin wij geboren zijn? 9 Parthen, Meden en Elamieten 

en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Kappadocië, Pontus 

en Asia,10 Frygië, Pamfylië, Egypte, en de streken van Libië, dat bij 

Cyrene ligt, alsook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden 

als proselieten, 11 Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze taal 

over de grote werken van God spreken. 12 En zij waren allen buiten 

zichzelf en raakten in onzekerheid, en de één zei tegen de ander: 

Wat wil dit toch zeggen? 13 Anderen zeiden spottend: Zij zijn vol 

zoete wijn. 

Vele gaven, één Geest 

1 Wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik niet dat u 

onwetend bent. 2 U weet dat u heidenen was, weggetrokken naar de 

stomme afgoden. Zo liet u zich meevoeren. 3 Daarom maak ik u 

bekend dat niemand die door de Geest van God spreekt, zegt: Jezus 

is een vervloekte. Ook kan niemand zeggen: Jezus is Heere, dan 

door de Heilige Geest. 4 Er is verscheidenheid van genadegaven, 

maar het is dezelfde Geest. 5 Er is verscheidenheid van bedieningen, 

en het is dezelfde Heere. 6 Er is verscheidenheid van werkingen, 

maar het is dezelfde God, Die alles in allen werkt. 7 Aan ieder echter 

wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is voor de 

ander. 

Collecte  
We hebben van God veel gekregen, en van die gaven willen we ook weer 

dankbaar delen. Daarom halen we elke dienst geld op. Dit geld wordt gebruikt 

voor het in stand houden van onze gemeente, maar ook om elkaar en de 

wereld om ons heen te helpen. U kunt, in verband met de coronamaatregelen, 

uw gaven aan de uitgang uitreiken of overmaken via de website 

www.hervormdnieuwland.nl  

  

http://www.hervormdnieuwland.nl/


Zingen: Psalm 86 vers 5 en 6 
Al de heid'nen door Uw handen 

Voortgebracht in alle landen, 

Zullen tot U komen, HEER, 

Bukken voor Uw aanschijn neer, 

En Uw naam ter ere leven. 

Gij zijt groot en hoog verheven; 

Gij doet duizend wonderheen; 

Gij zijt God, ja Gij alleen. 

Leer mij naar Uw wil te hand'len, 

'k Zal dan in Uw waarheid wand'len; 

Neig mijn hart, en voeg het saâm 

Tot de vrees van Uwen naam. 

HEER, mijn God, ik zal U loven, 

Heffen 't ganse hart naar boven; 

'k Zal Uw naam en majesteit 

Eren tot in eeuwigheid. 

Preek 
Centraal in de dienst staat de preek. De dominee vertelt meer over de tekst uit 

de Bijbel die hij uitgekozen heeft. 

1 Korinthe 12:3  De Geest die leert belijden 

Zingen: Psalm 119 vers 86 
Dan vloeit mijn mond steeds over van Uw eer, 

Gelijk een bron zich uitstort op de velden; 

Wanneer ik door Uw Geest Uw wetten leer, 

Dan zal mijn tong Uw redenen vermelden; 

Want Uw geboôn zijn waarlijk recht, o HEER; 

Gij zult de vlijt van die U zoekt, vergelden. 



Gebed 
Almachtige God, Vader van alle barmhartigheid, wij danken u 

nederig en met heel ons hart vanwege uw goedheid voor ons en alle 

mensen. Wij loven U om onze schepping en bewaring en om alle 

zegeningen van dit leven, maar bovenal om uw onschatbare liefde, 

waardoor U de wereld hebt verlost. U heeft dit gedaan door onze 

Heere Jezus Christus. Wij loven U, om de wegen en middelen van 

Uw genade en om de hoop tot Uw heerlijkheid. Wek in ons hart 

echte en oprechte dankbaarheid, dat wij Uw lof mogen verkondigen, 

niet alleen met onze lippen, maar door ons gehele leven, door ons 

toe te wijden aan Uw dienst en voor U te wandelen in gerechtigheid. 

Doe dit in ons door de Heere Jezus Christus, Uw Zoon, aan wie, met 

U en de Heilige Geest alle eer en heerlijkheid zij in eeuwigheid. 

Amen. 

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. 

De nieuwe lidmaten komen naar voren  

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  

- Cornelia Baars 

- Evert Hendrik van Beuzekom 

- Lijdia Johanna van Beuzekom-Baars 

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 (samenzang, indien mogelijk staande) 
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 vleuglen dekken. 

 

  



Gedicht door en namens de belijdeniscatechisanten 
Belijdenis  

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 dra-

gen, 

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 vra-

gen, 

Vraag het in mijn Naam. 

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.

Persoonlijk woord 
De dominee spreekt de belijdende leden persoonlijk toe. 

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 
De vroeg christelijke kerk heeft deze samenvatting van het Christelijk geloof 

opgesteld. 

Zingen: Psalm 68 vers 10 
Geloofd zij God met diepst ontzag! 

Hij overlaadt ons, dag aan dag, 

Met Zijne gunstbewijzen. 

Die God is onze zaligheid; 

Wie zou die hoogste Majesteit 

Dan niet met eerbied prijzen? 

Die God is ons een God van heil; 

Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, 

Ons 't eeuwig, zalig leven; 

Hij kan, èn wil, èn zal in nood, 

Zelfs bij het naad'ren van den dood, 

Volkomen uitkomst geven. 

Dankgebed en voorbede 
Almachtige en getrouwe God , die beloofd hebt Uw kerk op aarde in 

stand te zullen houden en die in Uw liefde ook deze broeders en 

zusters hebt geroepen U te belijden en te dienen, wij bidden U; 

vermeerder hen in genade van de Heilige Geest, opdat zij mogen 



toenemen in het geloof en trouw mogen blijven in de liefde tot U. 

Heere Jezus, grote Herder, wil ook deze schapen van Uw kudde veilig 

leiden en, als zij ooit verschrikt mochten worden door verzoeking en 

vervolging, hun zwakke krachten sterken en hen bewaren, dat zij niet 

afdwalen. Behoed hen en ons allen, opdat wij eenmaal na volbrachte 

strijd mogen ingaan in de vreugde van Uw Koninkrijk, om met allen 

die Uw Naam belijden, U te loven en te dienen in heerlijkheid 

De dominee vervolgt dit gebed met dankzegging en voorbede (God iets 

vragen voor anderen te doen). Hij dankt voor wat God heeft geschonken in de 

dienst en voor de nieuwe belijdende leden. Ook danken we voor bijzondere 

(bijvoorbeeld: geboorte, huwelijk, jubilea, genezing en herstel, enzovoort) en 

alledaagse zegeningen in het leven van mensen. Ook bidden we voor de nood 

in ons persoonlijk leven en in de wereld.  

Zingen: Psalm 100 vers 1, 2, 3 en 4 (samenzang) 
Juich, aarde, juicht alom den HEER; 

Dient God met blijdschap, geeft Hem eer; 

Komt, nadert voor Zijn aangezicht; 

Zingt Hem een vrolijk lofgedicht. 

De HEER is God; erkent, dat Hij 

Ons heeft gemaakt (en geenszins wij) 

Tot schapen, die Hij voedt en weidt; 

Een volk, tot Zijnen dienst bereid. 

Gaat tot Zijn poorten in met lof, 

Met lofzang in Zijn heilig hof; 

Looft Hem aldaar met hart en stem; 

Prijst Zijnen naam, verheerlijkt Hem. 

Want goedertieren is de HEER; 

Zijn goedheid eindigt nimmermeer; 

Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht 

Tot in het laatste nageslacht. 



Heenzending en Zegen 
De gemeente gaat staan en de dominee spreekt de zegen uit: ‘’De genade 

van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de 

gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen, amen’’ (2 Korinthe 

13: 12-13). Hierin wordt ons beloofd dat wanneer we naar huis gaan, het leven 

van alledag in, God met ons zal zijn met Zijn Liefde. 

De dominee krijgt weer een hand van de ouderling van dienst, als een teken 

dat de verantwoordelijkheid voor de gemeente weer overgedragen wordt aan 

de kerkenraad. De kerkenraad en de nieuwe belijdende leden lopen naar de 

achterkant van het kerkgebouw. 

 

 

 

 

 

U heeft, bij goed weer, de gelegenheid 

om de nieuwe lidmaten buiten Gods 

zegen toe te wensen.  

 
 

 

 

 

 

Wilt u naar aanleiding van de dienst nog doorpraten of heeft u een 

vraag, dan wordt u uitgenodigd om contact met mij op te nemen. 

 

Hartelijke groet, 

Ds. A van der Stoep 
 

0183 352677 

avanderstoep@solcon.nl  
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