
Openbare belijdenis van het geloof in de Gereformeerde Kerk te Andel 

ZONDAGMORGEN  [DATUM]. 
 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
Voorzang   
 

INTREDE 
Lied    
Stil gebed / Bemoediging en Groet  
Klein Gloria 
Gebed van verootmoediging en Genadeverkondiging 
Lied    
Leefregel  
Lied      

DE HEILIGE SCHRIFT  
Gebed om ver lichting met de heilige Geest 
Schriftlezing   
Lied    
Schriftlezing  
Lied    
PREDIKING 
LIED 

BELIJDENIS VAN HET GELOOF 
 

PRESENTATIE 
De voorganger leidt het kort in en noemt ook de namen 
[NAMEN] 
 
Lied    

ONDERWIJZING 
 
Jezus Christus heeft gezegd: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle 
volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en hun te 
leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle 
dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’ 
 
De doop is het teken van het verbond van Gods genade. Als wij belijdenis doen, erkennen en eren wij de Naam van 
de drie-enige God die bij de doop over ons wordt uitgeroepen. Het is de Vader die ons tot zijn kinderen aanneemt. 
Het is Jezus Christus die ons redt en roept om zijn leerlingen en volgelingen te zijn. Het is de Geest die ons vervult en 
ons zijn gaven schenkt. 
Als wij belijdenis afleggen van het geloof, geven wij daarmee antwoord op Gods liefde voor ons. Niet wij hebben 
Hem, maar Hij heeft ons uitgekozen. Met de Kerk van alle eeuwen, met de wereldwijde Kerk, mogen wij Christus 
volgen en zo gehoor geven aan Gods roepstem. Daarom belijden wij ons geloof in het midden van zijn gemeente. Als 
gelovigen zetten wij onze gaven in voor Gods Koninkrijk. Zo geven wij rekenschap van de hoop die in ons is. Wanneer 
wij moeten lijden omwille van ons geloof, zullen we bidden om volharding en wijsheid.  
Wij mogen weten dat wij de Geest ontvangen hebben om Gods kinderen te zijn en Hem als Vader te kunnen 
aanroepen. Het is de Geest die ons in de waarheid leidt en die ons leven wil vernieuwen. 
De Heer roept ons samen rondom het Woord. Hij nodigt ons ook als zijn leerlingen aan zijn tafel, waar Christus zelf 
de Gastheer is. Een feestmaal heeft Hij voor ons bereid, waar het brood ons zal verzadigen en de wijn het hart 
verheugt. Zo zijn wij één met Hem en met elkaar. 
Verenigd met Christus zijn wij geroepen met woord en daad Hem te belijden als Heer en Heiland, Gods Koninkrijk te 
verkondigen en zijn komst te verwachten.  
 

BELIJDENIS EN GELOFTEN 
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De Apostolische Geloofsbelijdenis wordt samen  gezongen: 
 

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. 
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, 

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, vanwaar 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. 
 

1. Belijdt u te geloven in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus 
Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, en in de heilige Geest? 

 
2. Aanvaardt u de roeping om, als lid van de gemeente van Christus, de goede strijd van het geloof te strijden, 

uw Heiland altijd te volgen en zijn Naam te belijden met woord en daad? 
 

3. Wilt u, in gemeenschap met de kerk van Christus, als belijdend lid van de Protestantse Kerk in Nederland, 
trouw zijn onder de bediening van het Woord en de sacramenten, volharden in het gebed en in het lezen 
van de heilige Schrift en, met de gaven die u geschonken zijn, meewerken aan de opbouw van de gemeente 
van Christus? 

 
Wat is daarop uw antwoord? JA. 

HANDOPLEGGING 
 
 De voorganger legt hen de handen op: ”Wees gezegend met de gave van de heilige Geest.” 
Daarna leest hij ook een Bijbeltekst. 
 
Lied    
 

VERWELKOMING 
 
Op grond van uw doop en als gevolg van uw persoonlijke belijdenis verwelkomen wij u nu als belijdende lid van de 
Protestantse Kerk in Nederland in de gemeenschap van de Kerk van Christus. Wij nodigen u tot de tafel van de Heer. 
 

Hierna spreekt de predikant de zegenbede van St. Patrick: 
 

De Heer zij voor u, om u de juiste weg te wijzen, 
de Heer zij achter u, om u in de armen te sluiten en om u te beschermen tegen gevaar, 

de Heer zij onder u om u op te vangen wanneer u dreigt te vallen, 
de Heer zij in u om u te troosten als u verdriet hebt, 

de Heer zij rondom u als een beschermende muur, wanneer anderen over u heen vallen, 
de Heer zij boven u om u te zegenen, 

zo zegene u God vandaag, morgen en in der eeuwigheid, Amen. 
 

Loflied   
 
GEBEDEN EN GAVEN / ZENDING EN ZEGEN 
 
Dankzegging en Voorbede 
Inzameling van de gaven 
Slotlied    
Zegen    
Lied  


