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De volgende personen doen belijdenis 
van hun geloof: 

 

 

 

 

Gerrit Antonius Jan (Gerjan) Anker 

Maria Wilhelmina (Mattanja) Anker-Padmos 

Natasja (Natasja) Blanken-van Belzen 

Marieke Mattanja (Marieke) van Buren 

Gerben (Gerben) van Eck 

Marcel (Marcel) van den Heuvel 

Adriana Wilhelmina (Anita) van Wijngaarden 

Marinus (Martin) de Jong 

Eveliene Gabriëlle (Gabriëlle) Langerak 

Coenraad (Coert) Lindhout 

Jacob (Job) Oosterwijk 

Neeltje Marrigje Clasina (Nelleke) Oosterwijk-Verkuil 

Bertha (Bep) Schipper-Speksnijder 

Johannes Marius Cornelis (Marc) Slingerland 

Rosalie (Rosalie) Snoei 

 

De Heilige Doop wordt bediend aan: 

Noa Sophia (Noa) de Vries 

 



Inleidend orgelspel:  Heer, U bent mijn leven - Heer, wees mijn Gids 
 
Welkom en afkondigingen door de ouderling van dienst 
 
Zingen Weerklank 172 : 1, 2 en 3 

 

God dank! Laat iedereen het horen: 
Christus is waarlijk opgestaan! 
Wij gaan niet in de nacht verloren. 
Pasen: de grote dag breekt aan! 
Geen grafsteen houdt het zonlicht tegen, 
een engel kondigt stralend aan: 
Ziet waar Zijn lichaam heeft gelegen, 
waarlijk, de Heer’ is opgestaan! 
 
Wij hadden alle hoop verloren, 
Niemand van ons zag toekomst meer; 
Leeg was ons hart, als nooit tevoren 
zo eenzaam, zonder onze Heer’. 
Hopeloos donker was ons leven, 
een bange droom, een lange nacht;  
Waar was ons laatste licht gebleven: 
Christus, Die ons de toekomst bracht? 
 
God dank! De hemel heeft gesproken: 
Wie zoekt gij toch? Hij is hier niet! 
Een nieuwe lente is ontloken, 
vreugde begraaft het diepst verdriet. 
God lof! De nacht is overwonnen, 
het daglicht krijgt voorgoed ruim baan, 
de toekomst is vandaag begonnen: 
Waarlijk, de Heer’ is opgestaan! 

 

Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen  Psalm 118 : 12 
 

Dit is de dag, de roem der dagen, 
dien Isrels God geheiligd heeft. 
Laat ons verheugd, van zorg ontslagen, 
Hem roemen, Die ons blijdschap geeft. 
Och Heer', geef thans Uw zegeningen; 
Och Heer', geef heil op dezen dag; 



Och, dat men op deez' eerstelingen 
een rijken oogst van voorspoed zag. 
 

Lezing van de wet van God en de samenvatting 
 
Zingen  Psalm 32 : 3 
 

‘k Bekend', o Heer', aan U oprecht mijn zonden, 
'k verborg geen kwaad, dat in mij werd gevonden. 
Maar ik beleed na ernstig overleg, 
mijn boze daân: Gij naamt die gunstig weg. 
Dies zal tot U een ieder van de vromen, 
in vindenstijd met ootmoed smekend komen. 
Een zee van ramp moog' met haar golven slaan, 
hoe hoog zij ga, zij raakt hem zelfs niet aan. 

 
Gebed  
 
Bijbellezing Johannes 20 : 1 – 10 en 19 – 23      

 
De opstanding 
 
1 En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog 
donker was, naar het graf, en zij zag dat de steen van het graf weggenomen was.  
2 Daarom snelde zij terug en ging naar Simon Petrus en naar de andere discipel,  
die Jezus liefhad, en zei tegen hen: Ze hebben de Heere uit het graf wegge-
nomen, en wij weten niet waar zij Hem neergelegd hebben. 3 Petrus dan ging 
naar buiten, en de andere discipel, en zij kwamen bij het graf. 4 En die twee lie-
pen samen, maar de andere discipel snelde vooruit, sneller dan Petrus, en kwam 
als eerste bij het graf. 5 En toen hij vooroverboog, zag hij  de doeken liggen, maar 
toch ging hij er niet in. 6 Simon Petrus dan kwam en volgde hem, en ging het graf 
wel binnen en zag de doeken liggen. 7  En de zweetdoek, die op Zijn hoofd ge-
weest was, zag hij niet bij de doeken liggen maar afzonderlijk, opgerold, op een 
andere plaats. 8 Toen ging ook de andere discipel, die het eerst bij het graf 
gekomen was, naar binnen, en hij zag het en geloofde. 9 Want zij kenden de  
Schrift nog niet dat Hij uit de doden moest opstaan. 10 De discipelen dan gingen 
weer naar huis. 
 
De verschijning aan de tien discipelen 
 
19 Toen het nu avond was op die eerste dag van de week en de deuren van de 
plaats waar de discipelen bijeenwaren, uit vrees voor de Joden gesloten waren, 
kwam Jezus en Hij stond in hun midden en zei tegen hen: Vrede zij u! 20 En 
nadat Hij dit gezegd had, liet Hij hun Zijn handen en Zijn zij zien.  De discipelen 
dan verblijdden zich toen zij de Heere zagen. 21 Jezus dan zei opnieuw tegen 



hen: Vrede zij u!  Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. 22  En nadat 
Hij dit gezegd had, blies Hij op hen en zei tegen hen: Ontvang de Heilige Geest. 
23 Als u iemands zonden vergeeft, worden ze hem vergeven; als u ze hem 
toerekent, blijven ze hem toegerekend. 

 
Zingen Psalm 33 : 11 
 

Laat ons alom Zijn lof ontvouwen: 
In Hem verblijdt zich ons gemoed, 
omdat wij op Zijn Naam vertrouwen, 
dien Naam, zo heilig, groot en goed. 
Goedertieren Vader, 
milde zegenader, 
stel Uw vriend’lijk hart, 
op Wiens gunst wij hopen, 
eeuwig voor ons open; 
Weer steeds alle smart. 

 
Preek   Thema: ‘Paasgeloof is het blijde doorbreken van de  
  Opgestane!’ 
 

Toen het nu avond was op die eerste dag van de week en de 
deuren van de plaats waar de discipelen bijeenwaren, uit vrees 
voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en Hij stond in hun 
midden en zei tegen hen: Vrede zij u!  
En nadat Hij dit gezegd had, liet Hij hun Zijn handen en Zijn zij 
zien. De discipelen dan verblijdden zich toen zij de Heere zagen.
                   

             Johannes 20 : 19 en 20  

 
Zingen  Weerklank 183 : 1, 2 en 3 
 

U zij de glorie, opgestane Heer’! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
Uit een blinkend stromen, daald' een engel af,  
heeft de steen genomen, van 't verwonnen graf. 
U zij de glorie, opgestane Heer’! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 

 
Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer’! 
Hij brengt al de Zijnen, in Zijn armen weer. 
Weest dan volk des Heeren, blijd' en welgezind, 
en zegt telkenkere: Christus overwint! 
U zij de glorie, opgestane Heer!’ 
U zij de victorie, nu en immermeer. 



Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 
Die mij heeft genezen, Die mij vrede geeft? 
In Zijn godd'lijk wezen, is mijn glorie groot, 
niets heb ik te vrezen, in leven en dood. 
U zij de glorie, opgestane Heer’! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 

Openbare belijdenis van het geloof 
 
Lezing van het formulier 
 
Gemeente,  
 
Enige broeders en zusters verlangen nu in ons midden persoonlijk en openlijk be-
lijdenis van het geloof af te leggen, opdat zij mogen delen in de volle gemeen-
schap der Kerk. Zij worden hierdoor tot het Heilig Avondmaal toegelaten en dra-
gen 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 verklaard en verzegeld, dat wij in Gods genadever-
bond opgenomen zijn. Daarom behoren wij als leden van Christus' gemeente 
gedoopt te zijn. Daarmee dragen wij Zijn merk- en veldteken. In het Heilig Avond-
maal, 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 jullie geloof en kennis van de 
waarheid, met vertrouwen en blijdschap in jullie voornemen toegestemd. Daarom 
verzoek ik jullie, broeders en zusters, die nu belijdenis van het geloof willen 
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: 

 
Belijdenisvragen  
 
In de eerste plaats: Belijd je te geloven in God, de Vader, de Almachtige, Schep-
per van hemel en aarde, en in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze 
Heere, en in de Heilige Geest? 
In de tweede plaats: Aanvaard je de roeping om, als lid van de gemeente, die 
God Zich in Christus tot het eeuwige leven verkozen heeft, door Zijn genade 



tegen de zonde en de duivel te strijden, je Heiland te volgen in leven en sterven, 
Hem te belijden voor de mensen en met blijdschap te arbeiden in Zijn Koninkrijk? 
In de derde plaats: Wil je, in de gemeenschap van de algemene christelijke Kerk, 
waarvan ook de Hervormde Gemeente te Bergambacht binnen de Protestantse 
Kerk in Nederland een gestalte is, en wil je  onder haar opzicht, getrouw zijn 
onder de bediening van het Woord en van de sacramenten, volharden in het 
gebed en in het lezen van de Heilige Schrift, en wil je met de jou geschonken 
gaven meewerken aan de opbouw van de gemeente van Christus? 

 
Persoonlijke beantwoording van de vragen en zegening   
 
Opneming onder de belijdende leden  
 
Uit kracht van jullie doop en als gevolg van jullie persoonlijke belijdenis van het 
geloof, verklaren wij jullie, in de gemeenschap van de Kerk van Christus, tot 
belijdende leden van de Protestantse Kerk in Nederland en nodigen jullie tot het 
Heilig Avondmaal. 
 
De God van alle genade, Die jullie in Christus geroepen heeft tot Zijn eeuwige 
heerlijkheid, Hij zal jullie volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. Hem zij 
de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.  
 

 
Doop van Noa de Vries 
 
Wat gebeurt er in de doop? God laat Zijn 3-maal heilige Naam op een kind leggen 
dat in zonden ontvangen en geboren is, en verklaart dat het Zijn kind is.  
Kan het doopwater dan zulke grote dingen doen? Nee! Maar Christus heeft het 
water bevolen en zo is Zijn Woord mét het water, dat zó genade en schuldver-
geving meedeelt.  
Maar als een kind zich later niet bekeert? Dat heeft dat kind te verantwoorden; 
God heeft het Zijne gedaan. (...) En verder zullen wij het wel aan de enige Rech-
ter hebben over te laten, wat er wellicht nog zelfs in het sterfuur kan gebeuren.   
Wat troost je de heilige Doop? Dat ik in de doop óp Gods koninklijke, Vaderlijke 
en zaligmakende Naam, ook in Zijn boek van het leven ben opgetekend met al 
mijn schulden, zonden en noden; en dat ik dus een rijke God en genadige Vader 
in de hemel heb.  
(Vragen en antwoorden tot opheldering en bevestiging ds. H.F. Kohlbrugge) 
 

1. Geloof je in God de Vader en in de Heere Jezus Zijn Zoon en in de Heili-
ge Geest en wil je gedoopt worden? 

2. Geloof je dat je in zonden ontvangen en geboren bent, maar dat Jezus 
Christus geboren is om je zonden weg te wassen? 

3. Beloof je dat je na je doop graag wilt leren over deze God en dat je laat 
zien dat je Jezus Christus volgt? 

 



De nieuwe belijdende leden en Noa zingen Weerklank 443 : 1, 2 en 3 
 
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. 
 
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. 

 

 
De gemeente zingt hen toe Weerklank 443 : 4, 5 en 6 (staande) 

  
‘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’. 

 
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. 
 
‘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’.  
Uw Naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
 

 
Woord van de predikant tot de gemeente 
 
Gemeente van Jezus Christus, nu u getuige bent geweest van de doop van Noa 
en de belijdenis van deze broeders en zusters hebt gehoord en hun toelating tot 
het Heilig Avondmaal hebt vernomen, zo 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. 



Persoonlijk woord door de predikant   
 
Dankgebed en voorbede 
 
Collecten 1e collecte t.b.v. de HGJB 

2e collecte t.b.v. de kerk  

 
Zingen Psalm 145 : 2 (staande) 

 
Ik zal, o Heer', dien ik mijn Koning noem, 
den luister van Uw majesteit en roem 
verbreiden, en Uw wonderlijke daân 
met diep ontzag aandachtig gadeslaan. 
Elks juichend hart zal Uw geducht vermogen, 
de grote kracht van Uwen arm verhogen. 
Ik zal mijn stem met aller lofzang paren, 
en overal Uw grootheid openbaren. 

 
Zegen  
 
Uitleidend orgelspel: Zegen hen 
 
 

Na de dienst kun(t) u/jij de nieuwe belijdende leden en Noa 
voor in de kerk Gods zegen toewensen. 

 
Hartelijk dank voor uw/jouw komst! 

 
 
 

______________________________________________ 
 

Waarom doen wij belijdenis? 
Persoonlijk woord van de nieuwe belijdende leden 

______________________________________________ 
 
 

Ik doe belijdenis, omdat ik een keuze mocht maken voor God. Bij de doop kon ik 
dat nog niet doen, maar nu is de tijd gekomen om Zijn uitgestoken hand vast te 

grijpen en vanaf dit startpunt wil ik ja zeggen tegen God en Zijn gemeente en zeg 
ik ja op de doopbelofte, dat God een eeuwig verbond met mij heeft gesloten. 

 
Gerjan Anker 

 



Ik doe belijdenis, omdat God mij heeft laten zien hoe groot Hij is! 
 

Mattanja Anker-Padmos 
 
 

Ik doe belijdenis, omdat ik, als zondig mens, mij geroepen voel om mijn doop te 
beamen en te beloven Hem te erkennen als God en Heer. 

 
Natasja Blanken-van Belzen 

 
 

Ik doe belijdenis, omdat ik ja wil zeggen op mijn doop.  
 

Marieke van Buren 
 
 

Ik doe belijdenis, omdat ik dankbaar God verder wil volgen op de  
weg die Hij met mij begonnen is tijdens mijn doop! 

 
Gerben van Eck 

 
 

Ik doe belijdenis, omdat ik ja zeg tegen God en Hem de rest 
van mijn leven wil erkennen als mijn Gids. 

 
Marcel van den Heuvel 

 
 

Ik doe belijdenis, omdat ik volmondig JA tegen God wil zeggen en dat ik erop 
mag vertrouwen dat Hij er altijd is voor mij en Zijn gemeente! ‘Volg de weg van 

Christus Jezus, nu u Hem als uw Heer aanvaard hebt’. Kolossenzen 2 : 6 
 

Anita van Wijngaarden 
 
 

Ik doe belijdenis, omdat Hij zegt: ‘Als je Mijn Naam  
belijdt, zal Ik met je zijn’.  

 
Martin de Jong 

 
 

Ik doe belijdenis, omdat ik geroepen ben door God en ik geloof,  
voel en weet dat Hij bij mij is, wat de toekomst ook brengt, ik zal Hem volgen 

zonder te vragen, omdat ik weet: wat Hij doet, is goed. 
 

Gabriëlle Langerak 



Ik doe belijdenis, omdat ik verdwaald was, maar God 
me weer gevonden heeft. 

 
Coert Lindhout 

 
 

‘Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan.  
Ik geef raad, op jou rust Mijn oog’ (Psalm 32 : 8). 

Ik heb juist hiervoor gekozen, omdat de richting over het pad wat  
wij in dit leven bewandelen niet altijd even duidelijk is.  

Psalm 32 : 8 geeft aan dat God altijd bereid is om te helpen  
om de juiste route te kiezen. Wat is er mooier om daar  

op te mogen vertrouwen? 
 

Job Oosterwijk 
 
 

Ik doe belijdenis, omdat ik als kind altijd al een uitgesproken  
voorkeur had voor het verhaal van de Goede Herder en ik zou niets 

 liever willen dan Zijn schaapje zijn.  
 

Nelleke Oosterwijk-Verkuil 
 
 

Ik doe belijdenis, omdat ik op U vertrouw, HEERE. 
Wijs mij de weg die ik moet gaan. 

 
Bep Schipper-Speksnijder 

 
 

Ik doe belijdenis, omdat ik gehoorzaamheid naar God verlang. Ik stel  
mijzelf vaak teleur in de gehoorzaamheid naar God. Jezus ziet het liefste 

dat wij allemaal aan Zijn avondmaal gaan. 
 

Marc Slingerland 
 
 

Ik doe belijdenis, omdat ik God bij ieder moment van mijn leven  
wil betrekken. Ik wil met Hem leven op mijn werkdagen,  

in mijn weekenden, in mijn moeilijke tijden en in mijn mooie tijden.  
 

Rosalie Snoei 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

‘Paasgeloof is het blijde doorbreken van de Opgestane!’  


