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Inleidend orgelspel 

De kerkenraad met de belijdeniscatechisanten komen binnen 

Welkom en mededelingen 

Zingen: Weerklank lied 471 vers 1, 2 en 4

Wat de toekomst brengen moge, 

mij geleidt des Heren hand, 

moedig sla ik dus de ogen, 

naar het onbekende land. 

Leer mij volgen zonder vragen, 

Vader wat Gij doet is goed. 

Leer mij slechts het heden dragen, 

met een rustig, kalme moed. 

Heer ik wil Uw liefde loven, 

al begrijpt mijn ziel U niet. 

Zalig Hij die durft geloven, 

ook wanneer het oog niet ziet. 

Schijnen mij Uw wegen duister, 

zie ik vraag U niet: waarom? 

Eenmaal zie ik al Uw luister, 

als ik in Uw hemel kom. 

Waar de weg mij brengen moge, 

aan des Vaders trouwe hand, 

loop ik met gesloten ogen, 

naar het onbekende land. 

Zingen: Weerklank lied 432 

Groot is Uw trouw, o Heer mijn God en Vader 

Er is geen schaduw van omkeer bij U 

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde 

die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu 

Groot is Uw trouw, o Heer, groot is Uw trouw, o Heer 

iedere morgen aan mij weer betoond. 

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven 

Groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond 

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden 

en Uw nabijheid, die sterkt en die leidt 

Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst 

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 

Groot is Uw trouw, o Heer, groot is Uw trouw, o Heer 

iedere morgen aan mij weer betoond. 

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven 

Groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 
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Stil gebed 

Votum en groet 

Aanvangstekst: Romeinen 10 vers 9 en 10 

Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem 

uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men 

tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid. 

Zingen: Psalm 42 vers 1, 3 en 5 

't Hijgend hert, der jacht ontkomen, 

Schreeuwt niet sterker naar 't genot 

Van de frisse waterstromen, 

Dan mijn ziel verlangt naar God. 

Ja, mijn ziel dorst naar den HEER; 

God des levens, ach, wanneer 

Zal ik naad'ren voor Uw ogen, 

In Uw huis Uw naam verhogen? 

O mijn ziel, wat buigt g' u neder? 

Waartoe zijt g' in mij ontrust? 

Voed het oud vertrouwen weder; 

Zoek in 's Hoogsten lof uw lust; 

Want Gods goedheid zal uw druk 

Eens verwiss'len in geluk. 

Hoop op God, sla 't oog naar boven; 

Want ik zal Zijn naam nog loven. 

Maar de HEER zal uitkomst geven, 

Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt; 

'k Zal in dit vertrouwen leven, 

En dat melden in mijn lied; 

'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht 

Zingen, daar ik Hem verwacht; 

En mijn hart, wat mij moog' treffen, 

Tot den God mijns levens heffen. 

Geloofsbelijdenis 

Zingen: Psalm 17 vers 3 

Ik zet mijn treden in Uw spoor, 

Opdat mijn voet niet uit zou glijden; 

Wil mij voor struikelen bevrijden, 

En ga mij met Uw heillicht voor. 

Ik roep U aan, 'k blijf op U wachten, 

Omdat G', o God, mij altoos redt, 

Ai, luister dan naar mijn gebed, 

En neig Uw oren tot mijn klachten. 

Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest 
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Schriftlezing: Johannes 3 vers 22 t/m 36 (De Bruidegom en Zijn vriend) 

22 Daarna ging Jezus met Zijn discipelen naar het Judese land en verbleef daar met 

hen en doopte. 
23 Maar ook Johannes doopte in Enon bij Salim, omdat daar veel water was; en de 

mensen kwamen daar en werden gedoopt, 
24 want Johannes was nog niet in de gevangenis geworpen. 
25 Er ontstond dan een woordenstrijd vanuit de discipelen van Johannes 

met de Joden over de reiniging. 
26 En zij gingen naar Johannes en zeiden tegen hem: Rabbi, Hij Die bij u was aan de 

overkant van de Jordaan, van Wie u getuigenis gaf, zie, Hij doopt en allen komen 

bij Hem. 
27 Johannes antwoordde en zei: Een mens kan niets aannemen, als het hem niet 

uit de hemel gegeven is. 
28 U bent zelf mijn getuigen dat ik gezegd heb: Ik ben de Christus niet, maar ik ben 

voor Hem heen uitgezonden. 
29 Wie de bruid heeft, is de Bruidegom, maar de vriend van de Bruidegom, die 

erbij staat en hem hoort, verblijdt zich zeer over de stem van de Bruidegom. Deze 

blijdschap van mij nu is volkomen geworden. 
30 Hij moet meer worden, maar ik minder. 
31 Wie van boven komt, is boven allen; wie uit de aarde is, is uit de aarde en 

spreekt uit de aarde. Wie uit de hemel komt, is boven allen. 
32 En wat Hij gezien en gehoord heeft, dat getuigt Hij, en Zijn getuigenis neemt 

niemand aan. 
33 Wie Zijn getuigenis aangenomen heeft, die heeft daarmee bezegeld dat God 

waarachtig is. 
34 Want Hij Die God gezonden heeft, spreekt de woorden van God, want God 

geeft Hem de Geest zonder maat. 
35 De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle dingen in Zijn hand gegeven. 
36 Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam 

is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem. 
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Zingen: Weerklank lied 445 vers 1 en 2 

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 

Gelovend ga ik eigen zwakheid voelend 

en telkens meer 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 

Preek over Johannes 3 vers 30 

Hij moet meer worden, maar ik minder. 

Thema: Geloven is minder èn volkomen worden 

1. Wat betekent belijdenis van het geloof afleggen? 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Op welke manier is geloven minder worden?  

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

.……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Hoe kunnen wij minder worden in ons dagelijkse leven? 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

.……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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4. Wat houdt het volkomen worden in? 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. Welke belofte geeft de Heere op het geloof? 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. Wanneer wil jij de Heere belijden als jouw God? 

……………………………………………………………………………………………………….……………………… 

Zingen: Psalm 68 vers 10 en 16 

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. 

Gij koninkrijken, zingt Gods lof; 

Heft psalmen op naar 't hemelhof, 

Van ouds Zijn troon en woning; 

Waar Hij, bekleed met eer en macht, 

Zijn sterke stem verheft met kracht, 

En heerst als Sions Koning. 

Geeft sterkt' aan onzen God en HEER; 

Hij heeft in Israël Zijn eer 

En hoogheid willen tonen. 

Erkent dien God; Hij is geducht; 

Hij doet Zijn sterkte boven lucht 

En boven wolken wonen. 

Openbare belijdenis van het geloof 

Gemeente van de Heere, één broeder en één zuster 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.  
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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 genade-

verbond opgenomen zijn. Daarom behoren wij als leden van Christus' Gemeente 

gedoopt te zijn. Daarmee dragen wij Zijn merk- en veldteken (= banier). 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 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 zuster, 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 in sterven, Hem te 

belijden voor de mensen en met blijdschap te arbeiden in Zijn Koninkrijk? 

Ten derde: Wilt u, in de gemeenschap van de algemene christelijke kerk, waarvan 

ook de Protestantse Kerk in Nederland een gestalte is, 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?  

Vraag: Wat is daarop uw antwoord? 

• Dirk Jacobus van der Wilt 

• Marijke Hendrika Johanna Seeleman 

Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven, waartoe u ook 

geroepen bent en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. 
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Ik beveel u voor God, Die alle dingen levend maakt, en voor Christus Jezus, Die 

onder Pontius Pilatus de goede belijdenis afgelegd heeft, dit gebod onbevlekt en 

onberispelijk in acht te nemen, tot de verschijning van onze Heere Jezus Christus. 

De zalige en alleen machtige Heere, de Koning der koningen en Heere der heren, 

zal die op Zijn tijd laten zien, Hij Die als enige onsterfelijkheid bezit en een 

ontoegankelijk licht bewoont; Hem heeft geen mens gezien en niemand kan Hem 

ook zien. Hem zij eer en eeuwige kracht. Amen. 

Opneming onder de belijdende leden en toelating tot het Heilig Avondmaal 

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 nu van alle genade, Die u in Jezus Christus geroepen heeft tot Zijn 

eeuwige heerlijkheid, Hij Zelf zal u volmaken, bevestigen, en grondvesten. Hem zij 

de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. 

Staande toezingen: Psalm 134 vers 3 

Dat 's HEEREN zegen op u daal'; 

Zijn gunst uit Sion u bestraal'; 

Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer; 

Looft, looft dan aller heren HEER. 

Korte toespraak 

Gedicht: Als ik zeg dat ik een christen ben (© Carol Wimmer) 

Als ik zeg dat ik een christen ben, 

dan roep ik niet: “Ik ben gered!” 

Ik fluister: “Ik ben verdwaald! 

Daarom kies ik deze weg.” 

Als ik zeg dat ik een christen ben, 

dan spreek ik niet met persoonlijke trots; 

Ik beken dat ik struikel 

en heb God nodig om mij te leiden. 

Als ik zeg dat ik christen ben, 

dan probeer ik niet om sterk te zijn; 

Ik laat zien dat ik zwak ben 

en bid om kracht om vol te houden. 

Als ik zeg dat ik christen ben, 

dan beroem ik me niet op succes; 

Ik erken dat ik tekort schiet 

en nooit de schuld kan afbetalen. 

Als ik zeg dat ik een christen ben, 

dan denk ik niet dat ik het beter weet; 

Ik geef toe aan mijn verwarring 

en vraag ootmoedig om onderricht. 

Als ik zeg dat ik een christen ben, 

dan beweer ik niet onberispelijk te zijn; 

Mijn gebreken zijn maar al te zichtbaar, 

maar God gelooft dat ik het waard ben. 
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Als ik zeg dat ik een christen ben, 

dan voel ik steeds de pijnscheut; 

Ik heb mijn deel aan hartezeer, 

daarom zoek ik ook Zijn Naam. 

Als ik zeg dat ik een christen ben, 

dan wens ik niet te oordelen; 

Ik heb geen recht van spreken, 

ik weet alleen dat ik geliefd ben. 

Slot van het Formulier voor de Openbare Belijdenis: 

Geliefde zuster en broeder 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.  

Gemeente van Jezus Christus, nu u de belijdenis van deze broeder en zuster 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. 

Dankgebed en voorbede 

Collecte: (1) Kerkbeheer (2) Diaconie 

Er wordt in de kerk niet gecollecteerd. U kunt uw gaven voor de 1ste collecte 

overmaken op IBAN NL98 RABO 0373 7116 46 ten name van CvK Hervormde 

Gemeente Wilnis. De gaven voor de 2de collecte kunt u overmaken op IBAN NL17 

RABO 0373 7101 94 ten name van Diaconie Hervormde Gemeente Wilnis.  

Zingen: Psalm 87 vers 4 en 5 

God zal ze Zelf bevestigen en schragen, 

En op Zijn rol, waar Hij de volken schrijft, 

Hen tellen, als in Isrel ingelijfd, 

En doen den naam van Sions kind'ren dragen. 

Dan wordt mijn naam met lofgejuich geprezen; 

Dan zullen daar de blijde zangers staan, 

De speelliên op de harp en cimbel slaan, 

En binnen u al mijn fonteinen wezen. 

Zegen 
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Zingen: Weerklank lied 441: Heer, wijs mij Uw weg 

Heer, wijs mij Uw weg en leid mij als een kind 

dat heel de levensweg slechts in U richting vindt.  

Als mij de moed ontbreekt, om door te gaan, 

troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan. 

Heer, leer mij Uw weg, die zuiver is en goed. 

Uw woord is onderweg als een lamp voor mijn voet. 

Als mij het zicht ontbreekt, het donker is, 

leid mij dan op Uw weg, de weg die eeuwig is. 

Heer, leer mij uw wil aanvaarden als een kind 

dat blindelings en stil U vertrouwt, vrede vindt. 

Als mij de wil ontbreekt, Uw weg te gaan, 

spreek door uw Woord en Geest mijn hart en leven aan. 

Heer toon mij Uw plan; maak door Uw Geest bekend 

hoe ik U dienen kan en waarheen U mij zendt. 

Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef, 

toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft. 

toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft. 

De kerkenraad gaat met de nieuw belijdende leden naar De Roeping 

Uitleidend orgelspel 

 

 

 

 

 

 

 

Gods zegen toewensen 

Er is gelegenheid om de nieuw belijdende leden te feliciteren met èn Gods zegen 

toe te wensen op hun belijdenis op het kerkplein. In verband met de Corona 

maatregelen doen we dat op 1½ meter afstand. 
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Getuigenissen van de nieuw belijdende leden 

De belijdende leden willen kort iets laten lezen van hun motivatie om openbare 

belijdenis van het geloof in het midden van de gemeente af te leggen. We hopen 

dat dit getuigenis bij jong en oud het verlangen wekt om komend seizoen de 

belijdeniscatechese te gaan volgen. 

 

Mariëlle Seeleman 

Dankbaar ben ik voor het gelovige en liefdevolle gezin waarin ik ben opgegroeid. 

God is met mij begonnen, dat heeft Hij in ieder facet van mijn leven laten zien. Hij 

gaf me niet altijd wat ik vroeg, maar Hij gaf me wat ik nodig had. En dat blijft Hij 

doen. Ik kan niet zonder Hem. Ik hoop en bid dat God mij door mijn belijdenis dag 

op dag zal blijven herinneren: “Uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel 

genade op genade” (Johannes 1:16). 

 

Dirk-Jan van der Wilt 

Waarom ik vandaag ja heb gezegd tegen God. Ik ben de afgelopen twee jaren veel 

gegroeid in mijn geloof. Vorig jaar had ik ervoor gekozen om uiteindelijk geen 

belijdenis te doen, omdat ik vond dat ik er nog niet klaar voor was. Maar doordat 

de Heilige Geest mij geloof geeft, vind ik dat ik er klaar voor ben om de volgende 

stap te zetten. Ik ben meer met het geloof bezig en ik kijk nu ook anders tegen het 

belangrijkste in het leven aan. Ik voel ook dat ik dichter bij God gekomen ben. 

Belijdenis doen zie ik persoonlijk als een stap om zo nog meer te groeien in mijn 

geloof. 
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Streep de woorden weg 

J e z u s g h e l o 

b n e p o d e v j e 

r n i m s m m i o n 

u l i e f d e d h e 

i r e e n v l o a l 

d g k r o m e n n w 

o n m i n d e r n r 

d i s c i p e l e n 

d r e n ! f e e s t 

m o g e d i u r b ! 

 

Jezus 

dopen 

discipelen 

hemel 

Johannes 

meer 

bruid 

minder 

bruidegom 

feest 

liefde 

ring 

 

Zoek de verschillen. 

 


