
Welkom bij de belijdenisdienst 
in de Grote Kerk van Papendrecht 

 
12 september 2021 

 
Belijdenis van het geloof wordt afgelegd door: 

 
Rebekka Bijl 

Nienke de Heer 
Margreet Nugteren 
Lennard Nugteren 
Hannah van Veluw 

 
Voorganger: Ds. C.H. Bijl 

Ouderling van dienst: Dhr. K.N. van Dalen 
Organist: Dhr. M.C. Jabaaij 

Koster: Dhr. J. Verhaar 



Inleidend orgelspel 
 

Afkondigingen 
 

Zingen: Psalm 119 vers 53 
 

Uw woord is mij een lamp voor mijnen voet, 
Mijn pad ten licht, om 't donker op te klaren. 

Ik zwoer, en zal dit met een blij gemoed 
Bevestigen, in al mijn levensjaren, 

Dat ik Uw wet, die heilig is en goed, 
Door Uw genâ bestendig zal bewaren. 

 
De “handdruk”  1 

 
Stil gebed 2 

 
Votum en groet 3 

 
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 en wil en zal in nood, 

Zelfs bij het naad'ren van den dood, 
Volkomen uitkomst geven. 

                                                 
1 de ouderling van dienst wenst de predikant Gods zegen toe 
2
 een ieder bidt in stilte om een zegen voor deze kerkdienst 

3
 votum betekent “wijding”. De dienst wordt aan God gewijd. De dominee vraagt of God onze Hulp  

 wil zijn. In de groet worden wij door God Zelf gegroet 



Lezing van de Wet des Heeren 4 
 

Zingen: Psalm 103 vers 2 en 7 
 

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. 
` 

Geen vader sloeg met groter mededogen 
Op teder kroost ooit zijn ontfermend' ogen, 
Dan Isrels HEER´ op ieder, die Hem vreest; 

Hij weet, wat van Zijn maaksel zij te wachten, 
Hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten, 

En dat wij stof van jongs af zijn geweest. 
 
 

Gebed 5 

 
Schriftlezing: Kolossenzen 3: 1-17 6 

 
 

Zoeken wat boven is 
1 Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven 

zijn,  waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. 
2 Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, 

3 want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. 
4 Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult 

ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid. 
 

                                                 
4
 de Tien geboden staan in het Bijbelboek Exodus. Iedere zondagmorgen wordt ons zo een spiegel  

voorgehouden,  waardoor we ontdekt worden aan onze zonden voor God. Tevens vormen de geboden 
de regels om naar te leven 
5
 We bidden om de hulp van de Heilige Geest bij het lezen van de Bijbel en voor de preek. Ook doen we  

voorbede voor de nieuwe lidmaten, de zieken, degenen die het moeilijk hebben enz 
6
  een gedeelte uit de Bijbel wordt nu gelezen 



De oude en de nieuwe mens 
5 Dood dan uw leden die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid,  

hartstocht, kwade begeerte, en de hebzucht, die afgoderij is. 
6 Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. 

7 In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld, toen u in die dingen 
leefde. 

8 Maar nu, legt ook u dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, 
laster, en schandelijke taal uit uw mond. 

9 Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden 
uitgetrokken hebt, 

10 en u met de nieuwe mens bekleed hebt, die vernieuwd wordt tot 
kennis, overeenkomstig het beeld van Hem Die hem geschapen heeft. 

11 Daarbij is niet Griek en Jood van belang, besnedene en onbesnedene, 
barbaar en Scyth, slaaf en vrije, maar Christus is alles en in allen. 

12 Bekleed u dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met 
innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, 

zachtmoedigheid, geduld.  
13 Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen 

iemand anders een klacht heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, 
zo moet ook u doen. 

14 En doe boven dit alles de liefde aan, die de band van de volmaaktheid 
is. 

15 En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één 
lichaam geroepen bent; en wees dankbaar. 

16 Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; 
onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en 

geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. 
17 En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de 
Naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem. 

 
 
 

I.v.m. COVID-19 wordt er tijdens de dienst niet gecollecteerd. U kunt uw 
bijdrage overmaken op rekeningnr. NL 66 RABO 0373 7031 04 t.a.v. 

Hervormde Gemeente Papendrecht o.v.v. collecte. De bijdrage zal over 
de diverse bekend gemaakte doelen en de zendingswerkers d.m.v. een 

verdeelsleutel worden verdeeld.  



Zingen: Psalm 89 vers 7 en 8 
 

Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort! 
Zij wand'len, HEER´, in 't licht van 't Godd'lijk aanschijn voort; 

Zij zullen in Uw naam zich al den dag verblijden; 
Uw goedheid straalt hun toe; Uw macht schraagt hen in 't lijden; 

Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen, 
Maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord verhogen. 

 
Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht; 

Uw vrije gunst alleen wordt d' ere toegebracht; 
Wij steken 't hoofd omhoog en zullen d' eerkroon dragen, 

Door U, door U alleen, om 't eeuwig welbehagen; 
Want God is ons ten schild in 't strijdperk van dit leven, 

En onze Koning is van Isrels God gegeven. 
 
 
 

Preek 7 over: Kolossenzen 3:1 
 Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn,  

waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. 
 
 

 Amen 8 
 
 
 

                                                 
7 In onze diensten staat de preek centraal. Het is uitleg en toepassing van het gelezen Bijbelgedeelte, 
zodat het Woord van God ook klinkt in onze tijd en we eraan gehoor zullen geven 
8
 In deze dienst klinkt steeds het woord “amen”. Het betekent: het is vast en zeker. Met dit woord 

 betuigt de gemeente instemming met wat haar van God gezegd wordt: het is waar, laten we er gehoor  
aan geven. 
 



Zingen: 86 vers 6 
 

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. 

 
Lezen van het formulier voor de openbare geloofsbelijdenis 

 
Gemeente des Heeren, een broeder en enige 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 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. 
 



Beantwoording 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 zusters, 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 Hervormde Gemeente, die 
deel uitmaakt 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? 
 
 

Wat is daarop uw antwoord? 
 

Rebekka Maria Bijl (Mattheüs 6:31-33) 
Catharineke Hendrika de Heer (Openbaring 1:17b, 18a)  
Margaretha Neeltje Theodora Nugteren (Efeze 3:18, 19)  
Leendert Herman Theodoor Nugteren (Psalm 111:10, 11)  
Johanna Wilhelmina Dorothea van Veluw (Jakobus 1:5). 

 
 

Antwoord: Ja. 
 



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 des Heeren. 
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 en 11) 
 
 

Zingen door de nieuwe lidmaten: 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. 

 
 

Toezingen (staande): Psalm 121 vers 4 
 

De HEER´ zal u steeds gadeslaan, 
Opdat Hij in gevaar, 

Uw ziel voor ramp bewaar'; 
De HEER´, 't zij g' in of uit moogt gaan, 

En waar g' u heen moogt spoeden, 
Zal eeuwig u behoeden. 

 
 

Toespraak 
 
 
 



Lezen van het slot van het formulier 
 

Geliefde broeder 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 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 
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, 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 en 45) 

 
 

Belijden van ons christelijk geloof: 
 

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der 
aarde. En 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, nedergedaald ter helle; ten derden dage wederom opgestaan 
van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des 
almachtigen Vaders; van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden 

en de doden. 
Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke 

Kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving der zonden; 
wederopstanding des vleses; en een eeuwig leven. Amen. 

 



Dankgebed 
 

Almachtige en getrouwe God, Die beloofd hebt Uw kerk op aarde in 
stand te zullen houden en Die in Uw liefde ook deze broeder en zusters 
hebt geroepen U te belijden en te dienen, wij bidden U: vermeerder in 
hen de 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. 

 
Onze Vader, Die in de hemelen zijt! 

Uw Naam worde geheiligd. 
Uw Koninkrijk kome. 

Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 

En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze 
schuldenaren. 

En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het Koninkrijk, 

en de kracht, en de heerlijkheid, 
in eeuwigheid. Amen. 

 



Slotzang (staande): Psalm 43 vers 4 
 

Dan ga ik op tot Gods altaren, 
Tot God, mijn God, de bron van vreugd; 

Dan zal ik, juichend, stem en snaren 
Ten roem van Zijne goedheid paren, 

Die, na kortstondig ongeneugt', 
Mij eindeloos verheugt. 

 
Zegenbede 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na de dienst: 
U/jij krijgt de gelegenheid om de nieuwe lidmaten, die zich voor de 

preekstoel zullen opstellen, te feliciteren en Gods Zegen toe te wensen. 
 
 
 
 

                                                 
9 De predikant geeft ons namens God de zegen mee. Deze bede is een vaste wens en belofte van God, 
Die geloofd wil worden: Hij gaat met ons mee. 



 


