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belijdenis van het geloof 

 
Alle gasten heten we hartelijk welkom! 

 
voorganger: Ds. J.F. Schuitemaker 

organist: Jurjan Lipke 
m.m.v. een muziekgroep 



Welkom  
 
Zingen:  Psalm 139: 1,2 (orgel) 
Rood 
HEER, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
't ligt alles open voor uw ogen. 
 
Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 
wie weet mijn wegen zoals Gij ? 
Gij kent mijn leven woord voor woord, 
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 
Ja overal, op al mijn wegen 
en altijd weer komt Gij mij tegen. 
 
Stil gebed- Votum en groet  
 
Zingen:  Lied 815 (muziekgroep) 
Rood 
Vul dit huis met Uw glorie. 
Vul dit huis met Uw glorie. 
Vul dit huis met Uw aanwezigheid. 
Want alles is door U 
en alles is tot U, 
openbaar aan Uw heerlijkheid. 
Heilig, heilig, heilig is de Heer. 
Jezus is Koning, breng hulde geef Hem eer. 
 
Zingen: Lied Jezus liefde voor mij (muziekgroep) 
 
Dank U mijn Vader voor al uw genade,  
die U liefdevol geeft. 
Genade die heiligt, mijn hart heeft gereinigd, door Hem 
die in mij leeft. 
U heeft mij in liefde aanvaard, 
die mijn hart veranderd heeft. 
U heeft mij rechtvaardig verklaard, 
wat mij rust en vrede geeft. 



Al wat ik ben, 
dank ik aan Hem: 
aan Jezus’ liefde voor mij. 
Zolang ik besta, 
volg ik Hem na; 
krijgt Hij gestalte in mij. 
 
Laat mij verder groeien,  
laat vruchten opbloeien van uw heilige Geest. 
Maak mij overvloedig, standvastig en moedig,  
geef mij wat nog ontbreekt. 
Heer, werk met genade in mij: 
dat mijn hart U niet bedroeft. 
Heer, maak mij gehoorzaam en vrij: 
uw genade is mij genoeg. 
 
Niets houdt mij tegen mij over te geven,  
aan U: Jezus alleen. 
U leidt mij door diepten; met krachtige liefde draagt U, 
mij erdoorheen. 
U heeft mij de liefde verklaard, 
die mijn hart veroverd heeft. 
U bent mijn bewondering waard: 
U bent alles waar ik voor leef! 
 
Gebed bij de opening van het Woord  
 
Schriftlezing:  Johannes 6: 60-71 
60Veel leerlingen die het gehoord hadden zeiden: ‘Dit zijn 
harde woorden, wie kan daarnaar luisteren?’ 61Jezus wist wel 
dat zijn leerlingen protesteerden en zei tegen hen: ‘Ergeren 
jullie je hieraan? 62Maar als jullie nu de Mensenzoon zouden 
zien opstijgen naar waar Hij eerst was? 63 De Geest maakt 
levend, het lichaam dient tot niets. Wat Ik gezegd heb is Geest 
en leven. 64Maar sommigen van jullie geloven niet.’ Jezus wist 
namelijk vanaf het begin wie er niet geloofden en wie hem zou 
uitleveren. 65‘Daarom heb Ik jullie gezegd,’ zei Hij, ‘dat iemand 
alleen bij Mij kan komen als het hem door de Vader gegeven is.’ 
66Toen trokken veel leerlingen zich terug en gingen niet verder 
met hem mee. 67Jezus vroeg nu aan de twaalf: ‘Willen jullie 
soms ook weggaan?’ 68Simon Petrus gaf antwoord: ‘Naar wie 



zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig 
leven geven, 69 en wij geloven en weten dat U de heilige van 
God bent.’ 70 Jezus zei: ‘Ikzelf heb jullie alle twaalf uitgekozen, 
en toch is een van jullie een duivel.’ 71 Hiermee doelde hij op 
Judas, de zoon van Simon Iskariot, want hij, een van de twaalf, 
zou hem uitleveren. 
 
 
Zingen: Lied 189 (NOTH) 
Rood 
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 
Een boog in de wolken als teken van trouw, 
Staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
 
Rood 
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:  
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
 
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:  
Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
 
Rood 
O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer. 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 
 
 
Preek  
 



Zingen:  Lied 939 (Nieuwe Liedboek) (muziekgroep) 
 
Op U alleen, mijn licht, mijn kracht, 
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij. 
Door golven heen, door storm en nacht, 
leidt mij Uw hand, U blijft nabij. 
Uw vrede diep, Uw liefde groot, 
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood. 
Mijn vaste rots, mijn fundament, 
U bent de grond waarop ik sta. 
 
Rood 
U werd een mens, U daalde neer, 
in onze pijn en schuld en strijd. 
U droeg de last, verrezen Heer, 
die ons van elke vloek bevrijdt. 
U sloeg de zonden aan het kruis 
en brengt ons bij de Vader thuis, 
want door Uw bloed, Uw levenskracht, 
komen wij vrij voor God te staan. 
 
Van eerste kreet tot laatste zucht, 
leef ik in U, en U in mij. 
Geen boze macht, geen kwaad gerucht, 
niets is er dat mij van U scheidt. 
Want U regeert, U overwint, 
U neemt mij aan, ik ben Gods kind. 
Totdat U komt, mij roept voorgoed, 
bent U het doel van mijn bestaan. 
 
 
 
Geloofsbelijdenis 
 
 
 
Waarom wij belijdenis doen 
 
 
 
 



 
Belijdeniscatechisanten zingen:  
 
 
Lied 276: 1,2,4  (NOTH) (muziekgroep) 
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. 
 
Rood 
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 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. 
 
 
 
Gemeente zingt staande: Lied 137: 2 (OTH) (orgel) 
 
 
Zegen hen waar zij in geloof voor leven. 
Zegen hen waar zij hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen hen tot in eeuwigheid! 
 



Rood 
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. 
 
 
Voorbeden  
 
 
Zingen: Gezang 477: 1 (orgel) 
 
Geest van hierboven, 
leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse Vrede, 
deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen 
van grote dingen, 
als wij ontvangen 
al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
 
Rood 
Eeuwigheidsleven 
zal Hij ons geven, 
als wij herboren 
Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 
 
 
 
Zegen 
 


