
Openbare belijdenis, 26 september 2021, Brugkerk. 
Organist/pianist: Arjen Hagels 
Lector: Frieda Brinkman 
Ouderl.: Jannie Gelderman 
Koster: Gé Dingerink 

 
Welkom 
 
Bemoediging en groet 
 
Lied 84a. Wat hou ik van uw huis, Heer van de hemelse legers  
(door Rosan De Velde, begeleid met piano) 
!! laatste couplet door allen, met aansluitend de liedregel: ‘Wat hou ik van Uw huis’) 
 
Gebed 
 
Lied 675, “Geest van hierboven” 
 
Voetstappen in het zand (met zacht pianospel eronder)  
(door Frieda Brinkman en Arjen Hagels - piano) 
 
Ik droomde eens en zie 
Ik liep aan 't strand bij lage tij. 
Ik was daar niet alleen, 
Want ook de Heer liep aan mijn zij. 
We liepen samen het leven door, 
En lieten in het zand, 
Een spoor van stappen; twee aan twee, 
De Heer liep aan mijn hand. 
Ik stopte en keek achter mij, 
En zag mijn levensloop, 
In tijden van geluk en vreugde, 
Van diepe smart en hoop. 
Maar als ik het spoor goed bekeek, 
Zag ik langs heel de baan, 
Daar waar het juist het moeilijkst was, 
Maar één paar stappen staan. 
Ik zei toen "Heer waarom dan toch? 
Juist toen ik U nodig had, 
Juist toen ik zelf geen uitkomst zag, 
Op het zwaarste deel van mijn pad..." 
De Heer keek toen vol liefde mij aan, 
En antwoordde op mijn vragen; 
"Mijn lieve kind, toen het moeilijk was, 
Toen heb ik jou gedragen..." 
 
Hold on to me, Lauren Daigle (luisterlied) 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=R1EwKwayzLM 

https://www.youtube.com/watch?v=R1EwKwayzLM


 
Kindermoment  
 
Bijbellezing Psalm 84: 1-8.  
Pelgrimslied, gericht op Jeruzalem, Gods huis als oriëntatiepunt te midden van mensen. 
Psalm 84: 6,  Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken,  

met in hun hart de wegen naar u. 
 
Overdenking 

- Inleiding 
- Lied 912: 1, 5 Neem mijn leven, laat het, Heer 
- Verdere overdenking 

 
Na de preek: Lied 791: 1, 2, 3, 4 Liefde, eenmaal uitgesproken 
 
Openbare belijdenis (de volgende tekst hoeft niet op beamer – is m.n. voor mediateam en 

organist) – de liederen tussendoor wel op de beamer 😉 
 
Onze Heer Jezus Christus, 
die zich zelf heeft laten dopen 
om te delen in ons leven en onze dood, 
en die uit de dood is opgestaan 
om ons te doen delen in zijn leven, 
heeft vóór zijn hemelvaart 
de opdracht gegeven: 
 
“Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen 
door hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest 
en hen 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.” (naar Mat. 28: 19-20) 
 
Tot onze vreugde hebben enkele van onze geloofsleerlingen de wens uitgesproken openlijk van 
hun geloof te getuigen en hun doop te beamen. 
 
Wij noemen hun namen  
waarmee zij zich gekend mogen weten bij God en de mensen:  
Linda Assink 
Else van den Bosch 
Lieke van den Bosch 
 
Zij weten zich geroepen om Jezus te volgen  
en met heel de kerk te belijden  
dat Hij de weg is, de waarheid en het leven. 
Zij willen hun aandeel hebben  
in de gemeenschap van de dienst rondom Schrift en Tafel. 
Opdat degene die belijdenis van het geloof zullen afleggen, 
zich gedragen weten door het geloof van de hele gemeente, 
zullen we nu met hart en mond ons geloof belijden door te zingen de apostolische 
geloofsbelijdenis. (allen staan) 
 
Lied 340b: Apostolische geloofsbelijdenis (gezongen) 
 



(allen gaan zitten; geloofsleerlingen blijven staan) 
 
Wil jij de HEER jouw God dienen en naar zijn stem alleen horen? 
Wil jij je verzetten tegen alle machten  
die over ons willen heersen? 
Wil jij ieder slavenjuk afwerpen 
en leven in de vrijheid van Gods kinderen? 
Willen jullie je aandeel hebben 
in de gemeenschap die samengeroepen is 
rond de Schriften en de Tafel 
met lofzang en gebed; 
en wil je je ontfermen 
over elke levende ziel die God tot je zendt? 
 
Linda, wat is daarop jouw antwoord? / Ja, dat wil ik. 
Else, wat is daarop jouw antwoord? / Ja, dat wil ik. 
Lieke, wat is daarop jouw antwoord? / Ja, dat wil ik. 
 
Wil je zo je doop beamen 
en je geloof belijden? 
 

Persoonlijke belijdenissen 
 
Laat ons bidden, … 
Eeuwige, onze God, schenk hen die uw naam belijden 
en hun doop beamen de gaven van uw heilige Geest, 
opdat zij veel vrucht dragen. 
U komt de heerlijkheid toe, Vader, Zoon en heilige Geest, 
nu en in eeuwigheid. 
Amen. 
 
Wil je dan knielen om de zegen van de Heer te ontvangen. (zeg daar Amen op) 
 
Linda, /Else, /Lieke, 
 
Wees gezegend 
met de gave van de heilige Geest. 

 
Linda/Else/Lieke:  Amen     
 

Opw. 710: Zegen hen op de weg die zij nu gaan (door Klara van den Bosch en Henk Assink) 
(begeleid met piano) 
 

Zegen hen, op de weg die zij straks gaan.  
Zegen hen op de plek waar zij gaan staan.  
Zegen hen in alles, wat U van hen verlangt.  
O God, zegen hen, alle dagen lang! 
 
Vader maak hen tot een zegen; ga hen niet voorbij  
Regen op hen met Uw Geest, Heer, Jezus, raak hen aan  
Als een Bron van leven, die ontspringt diep in hen.  
Breng een stroom van zegen,  
waarin U zelf steeds mooier wordt voor hen. 
 
(samenzang) 



Zegen ons waar we in geloof voor leven 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven 
Zegen om de ander tot zegen te zijn 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid 
 
Vader, maak ons tot een zegen 
Hier in de woestijn 
Wachtend op uw milde regen 
Om zelf een bron te zijn 
Met een hart vol vrede 
Zijn wij zegenend nabij 
Van uw liefde delend 
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn 

 
Met een hart vol vrede 
Zijn wij zegenend nabij 
Van uw liefde delend 
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn 

 
Afkondiiging overlijden 

 
Gebeden 
… Onze Vader 
 
Collecte 
1e diaconie en eredienst; 2e Vredeswerk in het land Israël 
 
Lied 146c: 1, 7, Alles wat adem heeft love de Here 
 
Zegen 
 
 


