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Orgelspel 
 

Welkom en mededelingen 
 

Zingen -- Psalm 143: 10 
 

10 Leer mij, o God van zaligheden, 

Mijn leven in Uw dienst besteden; 

Gij zijt mijn God, vat Gij mijn hand; 

Uw goede Geest bestier' mijn schreden, 

En leid' mij in een effen land. 
 

Stil gebed 
(in stilte bidden we God om Zijn tegenwoordigheid en zegen) 

 

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

 

Zingen -- Psalm 108 (Weerklank): 1, 2 
 

1 Mijn hart is, Heer, in U gerust. 

Uw lof te zingen is mijn lust. 

Maak, harp en luit, de Here groot. 

Mijn lied begroet het morgenrood. 

Ik breng mijn lof, o HEER, U toe 

onder de volken en ik doe 

in ieder land mijn psalm weerklinken, 

daar ‘k hemelhoog uw trouw zie blinken. 
 

2 Ja, hoger dan het hemels blauw 

is, Heer, uw goedheid en uw trouw. 

Verhef U, dat uw aangezicht 

de hemel met zijn glans verlicht. 

Op aarde blink’ uw heerlijkheid. 

Gord uw geliefden tot de strijd. 

Ten zege zij uw hand geheven, 

hoor mij, o Heer, wil antwoord geven. 
 

Geloofsbelijdenis 
(we belijden ons geloof in God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest – we weten ons in dit geloof 

verbonden met alle christenen, ver weg en dichtbij, vroeger en vandaag) 

 

Zingen -- Lied 366 (Weerklank): 1, 2 
 

1 Ik heb slechts één houvast in leven en in dood: 

Mijn trouwe Heiland die zijn kostbaar bloed vergoot, 

heeft heel de prijs betaald voor al mijn schuld en zonden, 

Hij heeft mij vrijgekocht, uit satans strik ontbonden; 

ik heb de zeggenschap over mijzelf verloren, 

Met lichaam en met ziel mag ik Hem toebehoren. 
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2 Nu ik van Hem mag zijn, word ik door Hem bewaard: 

zonder mijn Vader valt geen haar van mij ter aard’ 

en wat mij overkomt, werkt aan mijn redding mede. 

Zijn Geest doet mij met vreugd Hem dienen in dit heden 

en Hij getuigt in mij, is mij tot pand gegeven: 

Hij geeft mij heden reeds het eeuwig, zalig leven. 
 

Gebed om de opening van het Woord 
(we bidden God dat de Bijbel voor ons écht zal opengaan) 

 

Lezing uit de Bijbel -- Hebreeën 11:8-13,23-27 en 12:1-3   
 

Geloofsgetuigen 

11:8 Door het geloof is Abraham, toen hij geroe-

pen werd, gehoorzaam geweest om weg te 

gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel 

ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder 

te weten waar hij komen zou. 

9 Door het geloof is hij een inwoner geweest 

in het land van de belofte als in een vreemd 

land en heeft hij in tenten gewoond, met Izak 

en Jakob, die mede-erfgenamen waren van 

dezelfde belofte. 

10 Want hij verwachtte de stad die fundamen-

ten heeft, waarvan God de Bouwer en Ont-

werper is. 

11 Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht 

ontvangen om zwanger te worden en een 

kind te baren, ondanks haar hoge ouderdom, 

omdat zij Hem getrouw heeft geacht Die het 

beloofd had. 

12 Daarom zijn er zelfs uit één man en dat uit 

iemand wiens kracht al gestorven was, zove-

len geboren als de sterren van de hemel in 

menigte en als het zand op het strand van de 

zee, dat niet te tellen is. 

13 Deze allen zijn in het geloof gestorven. Zij 

hebben de vervulling van de beloften niet 

verkregen, maar hebben die vanuit de verte 

gezien en geloofd en begroet, en zij hebben 

beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners 

op de aarde waren. 

 
[…..] 

23 Door het geloof werd Mozes, toen hij gebo-

ren was, drie maanden lang door zijn ouders 

verborgen, omdat zij zagen dat het een heel 

bijzonder kindje was. En zij waren niet be-

vreesd voor het bevel van de koning. 

24 Door het geloof heeft Mozes, toen hij groot 

geworden was, geweigerd een zoon van de 

dochter van de farao genoemd te worden. 

25 Hij koos ervoor liever met het volk van God 

slecht behandeld te worden dan voor een 

ogenblik het genot van de zonde te hebben. 

26 Hij beschouwde de smaad van Christus als 

grotere rijkdom dan de schatten in Egypte, 

want hij had het loon voor ogen. 

27 Door het geloof heeft hij Egypte verlaten 

zonder bevreesd te zijn voor de toorn van de 

koning. Want hij bleef standvastig, als zag 

hij de Onzichtbare. 

 
[…..] 

 

Met volharding lopen 

12:1 Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n 

menigte van getuigen omringd worden, af-

leggen alle last en de zonde, die ons zo ge-

makkelijk verstrikt. En laten wij met volhar-

ding de wedloop lopen die voor ons ligt, 

2 terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, 

de Leidsman en Voleinder van het geloof. 

Hij heeft om de vreugde die Hem in het 

vooruitzicht was gesteld, het kruis verdra-

gen en de schande veracht en zit nu aan de 

rechterhand van de troon van God. 

3 Want let toch scherp op Hem Die zo'n tegen-

spraak van de zondaars tegen Zich heeft ver-

dragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in 

uw zielen. 
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Zingen -- Lied 65 (Weerklank): 

1 (allen), 2 (vrouwen), 3 (mannen), 4 (allen), 5 (vrouwen), 6 (mannen), 7(allen), 8 (allen) 
 

1(a) Laat ons nu de loopbaan lopen, 

gaan de weg die voor ons ligt, 

lopen met de ogen open, 

lopen met de kroon in zicht. 
 

2(v) Zij die lopen gaan in hope, 

want slechts één ontvangt de prijs; 

laat ons met die hartstocht lopen 

tot het einde van de reis. 

3(m) In de wedloop van het leven 

blijft verborgen hoeveel tijd 

ons van boven wordt gegeven 

tot de grens der eeuwigheid. 
 

4(a) Maar hoelang het moge duren, 

zie, reeds komt het eind in zicht; 

hoor Hem die u aan wil vuren, 

houd het oog op Hem gericht! 

5(v) Hoort gij niet rondom u zingen: 

Geef niet op, houd goede moed!? 

Die hun weg al vóór ons gingen 

komen straks ons tegemoet. 
 

6(m) Hoeveel hindernissen wachten, 

hoeveel horden, hoog of laag, 

gij ontvangt voldoende krachten 

voor de moeiten van vandaag. 

7(a) Als de strijd straks is gestreden 

zal God uit zijn paradijs 

ons een kroon van bloemen geven – 

blijdschap is de ereprijs. 
 

8(a) Laat ons dan de wedloop lopen 

in geloof van meet af aan 

dat wie deze loopbaan lopen 

pure vreugde binnengaan! 

Prediking over Hebreeën 12:1-2a
 

“Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleg-

gen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de 

wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman 

en Voleinder van het geloof.” 
 

Zingen -- Psalm 25: 2, 6 
 

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. 
 

6 Wie heeft lust den HEER' te vrezen, 

't allerhoogst en eeuwig goed? 

God zal Zelf zijn leidsman wezen, 

Leren, hoe hij wand’len moet. 

't Goed, dat nimmermeer vergaat, 

Zal hij ongestoord verwerven, 

En zijn Godgeheiligd zaad 

Zal 't gezegend aardrijk erven. 

Lezing van het formulier voor de openbare belijdenis van het geloof 
Gemeente van Jezus Christus, vijf jonge mensen 

verlangen 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 toe-

gelaten en dragen medeverantwoordelijkheid voor 

de opbouw van de gemeente van Christus. Wij ge-

loven en belijden dat God in Christus Zijn kin-

deren vergadert uit alle volken en talen en hen 

verenigt tot één lichaam, waarvan Jezus Christus 

het hoofd is en wij de leden zijn. In de Heilige 

Doop wordt ons verklaard en verzegeld, dat wij in 

Gods genadeverbond opgenomen zijn. Daarom 

behoren wij als leden van Christus’ gemeente ge-

doopt te zijn. De Heilige Doop is Zijn teken. In het 

Heilig Avondmaal, waar Christus ons brood en 

wijn geeft als tekenen en zegels van Zijn gekrui-

sigd lichaam en Zijn vergoten bloed, verbindt Hij 
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ons steeds opnieuw tot de waarachtige gemeen-

schap 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. 
 

De belijdenisvragen 
De kerkenraad heeft, na gevraagd te hebben naar 

jullie geloof en kennis van de waarheid, met ver-

trouwen en blijdschap in jullie voornemen toege-

stemd. Daarom verzoek ik jullie, die nu belijdenis 

van het geloof wilt afleggen, in dankbare gehoor-

zaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeen-

schap met de belijdenis van de vaderen te ant-

woorden op de volgende vragen: 

 

Ten eerste: Belijd je 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: Aanvaard je 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, je Heiland 

te volgen in leven en sterven, Hem te belijden voor 

de mensen en met blijdschap te arbeiden in Zijn 

Koninkrijk? 

 

Ten derde: Wil je, in de gemeenschap van de Pro-

testantse Kerk in Nederland en onder haar opzicht, 

trouw zijn onder de bediening van het Woord en 

de sacramenten, volharden in het gebed en het le-

zen van de Heilige Schrift, en wil je met de jou 

geschonken gaven meewerken aan de opbouw van 

de gemeente van Christus? 

 

Belijdenis en handoplegging 
 

Lukas Nathanaël (Lukas) Blankenstijn 

“Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven.”   

[Romeinen 6:8] 

Anna Grace (Grace) den Butter 

“Wees mij tot een rots om daarin te wonen, om voortdurend daarin te gaan, […..] want U bent 

mijn hoop, Heere HEERE, mijn vertrouwen vanaf mijn jeugd.” [Psalm 71:3a,5] 
 

Eelke Daniël (Eelke) van Dam 

“God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem.” [1 Johannes 4:16b] 
 

Jacoba Cornelia (Jacoline) Pols-Vlot 

“U, die Ik gegrepen heb van de einden der aarde, Ik heb u verkozen, Ik heb u niet verworpen. 

Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God.”  

[Jesaja 41:9-10] 

Geerten (Geerten) Pols 

“Vraag naar de HEERE en Zijn kracht, zoek Zijn aangezicht voortdurend. Denk aan Zijn 

wonderen, die Hij gedaan heeft. […..] Hij is de HEERE, onze God …” [Psalm 105:4,5a,7a] 
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Opneming onder de belijdende leden 
Uit kracht van jullie doop en als gevolg van jullie 

persoonlijke belijdenis van het geloof, verklaren 

wij jullie, in de gemeenschap van de Kerk van 

Christus, tot belijdende leden van de Protestantse 

Kerk in Nederland en nodigen jullie tot de tafel 

des Heeren. 

De God van alle genade, die u in Christus geroe-

pen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u 

volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. 

Hem zij de kracht in alle eeuwigheid. Amen. 

 

De nieuwe lidmaten zingen – Lied 445 (Weerklank): 1, 2 
 

1 Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser. 

Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. 

Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. 

Ik bouw op U en ga in uwe naam. 

Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. 

Ik bouw op U en ga in uwe naam. 
 

2 Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend. 

En telkens weer moet ik uw kracht verstaan. 

Toch rijst in mij een lied van overwinning. 

Ik bouw op U en ga in uwe naam. 

Toch rijst in mij een lied van overwinning. 

Ik bouw op U en ga in uwe naam. 
 

Toezingen -- Psalm 84 vers 6 (wij staan) 
 

6 Want God, de HEER', zo goed, zo mild, 

Is 't allen tijd een zon en schild. 

Hij zal genaad' en ere geven; 

Hij zal hun 't goede niet in nood 

Onthouden, zelfs niet in de dood, 

Die in oprechtheid voor Hem leven. 

Welzalig, HEER', die op U bouwt, 

En zich geheel aan U vertrouwt. 
 

Persoonlijk woord door de nieuwe lidmaten 
 

Vervolg formulier 
Geliefden in de Heere Jezus Christus, nu jullie 

door jullie belijdenis in alle voorrechten van het 

lidmaatschap van de Kerk van Christus delen mo-

gen, bedenk te allen tijd dat u – zoals de Bijbel 

zegt - medeburgers van de heiligen bent en huis-

genoten van God, gebouwd op het fundament van 

de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus 

zelf de hoeksteen is; in Hem wordt ook u mede 

gebouwd tot een woning van God, in de Geest. 

 

Gemeente van Jezus Christus, nu u de belijdenis 

van deze jonge mensen hebt gehoord en hun toe-

lating 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 woor-

den van onze Heere Jezus Christus: ‘Een nieuw 

gebod geef Ik u dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u 

liefgehad heb, moet ook u elkaar liefhebben. Hier-

door zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: 

als u liefde onder elkaar hebt.’ 

 

  



-6- 

 

Dankgebed en voorbede 
(we danken God voor deze dienst en bidden voor de wereld, de kerk en elkaar) 

 

Aankondiging collecten (bij de uitgang of digitaal) 
 

1. Missionair werk 

2. Predikantsplaatsen 

 

Zingen -- Lied 427 (Weerklank): 1, 3 
 

1 Ere zij aan God, de Vader, 

ere zij aan God, de Zoon, 

eer de Heil’ge Geest, de Trooster, 

de Drie-een’ge in zijn troon. 

Halleluja, halleluja, 

de Drie-een’ge in zijn troon! 
 

3 Ere zij de Heer der eng'len, 

ere zij de Heer der kerk, 

ere aan de Heer der volken; 

aard' en hemel looft uw werk! 

Halleluja, halleluja, 

loof de koning, heel zijn kerk! 

Zegen 
(de Heere God belooft ons Zijn nabijheid en vrede) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de dienst is er gelegenheid om de nieuwe lidmaten achter de kansel te feliciteren 

(we geven geen hand) en om met elkaar koffie te drinken. 
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Wie doen er belijdenis, en wat betekent het voor hen om belijdenis te doen? 

 

 

 

 

Lukas Blankenstijn 
“Door mijn leven heen heeft God Zijn aanwezigheid steeds weer laten merken. 

Op moeilijke momenten kwam God door alle twijfel heen en mocht ik weten 

dat Zijn weg de juiste is. God is groot en goed en Hem wil ik volgen. Ik ben 

dankbaar dat ik mag weten dat ik een kind van God mag zijn en dat Hij mij 

het hele leven door zal dragen. Ik mag erop vertrouwen dat God mij na mijn 

belijdenis kracht zal geven op de weg die ik zal gaan. Met mijn belijdenis leg 

ik mijn leven in Gods handen, daar waar het veilig is.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

Grace den Butter 
“Ik doe belijdenis omdat ik wil laten zien dat ik voor God kies en dat ik Hem 

nodig heb keer op keer. ” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eelke van Dam 
“Ik, Eelke van Dam, wil vandaag ja zeggen omdat, zoals in 1 Johannes 4 staat, 

Hij ons eerst liefgehad. Ik wil daar met volle overtuiging op antwoorden door 

vandaag mijn ja aan Hem te geven.” 
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Jacoline Pols 
“Vandaag mag ik belijdenis van het geloof doen. Ik vind het erg mooi en fijn 

dat ik ten overstaan van de gemeente, familie en vrienden aan God mag belij-

den dat ik in Hem geloof en ik mijn leven wil leiden tot eer van Hem. In de 

periode waarin we gewerkt hebben naar deze dienst toe heb ik veel mogen 

leren over de liefde en genade van God. Het doen van belijdenis betekent voor 

mij dan ook dat ik vanuit deze liefde en genade wil leven en dat ik dit wil 

uitdragen naar de mensen om mij heen.” 
 

 

 

 

 

 

 

Geerten Pols 
“Bij mij heerst een gevoel van dankbaarheid dat ik vandaag tegen God mag 

zeggen dat ik in Hem geloof en dat ik dit geloof mag delen met de mensen om 

mij heen. Ik heb ervaren dat God altijd in mijn leven is geweest en mij onder 

Zijn hoede nam, ook op de momenten dat ik dit zelf minder ervaarde. Dit 

maakt dat ik nu volmondig ja kan en wil zeggen. Ook wil ik door het doen van 

belijdenis uitdragen naar onze dochter Evi hoe belangrijk en waardevol het is 

dat wij mogen geloven in een liefdevolle en trouwe God.” 


