
LITURGIE 

 

VOOR DE EREDIENST WAARIN 

OPENBARE GELOOFSBELIJDENIS WORDT AFGELEGD 

DOOR 

ROBERT DE MOOIJ, MARNELLA NOORDERMEER, ESTHER VERHOEF, ARIE DE VRIES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK TE RIJNSBURG 

12 juli 2020 

 



1. Psalm 122:1  
(tijdens het orgelspel komen de belijdeniscatechisanten binnen) 
 

Ik ben verblijd, wanneer men mij 
Godvruchtig opwekt: "Zie wij staan 
Gereed, om naar Gods huis te gaan. 
Kom, ga met ons, en doe als wij." 
Jeruzalem, dat ik bemin; 
Wij treden uwe poorten in; 
Daar staan, o Godsstad, onze voeten. 
Jeruzalem is wel gebouwd, 
Wel saâmgevoegd: wie haar beschouwt, 
Zal haar voor 's Bouwheers kunstwerk groeten. 

 
2. Stil gebed 
 
3. Votum & Groet 
 
4. Psalm 121:1  
 

'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen, 
Vanwaar ik dag en nacht 
Des Hoogsten bijstand wacht. 
Mijn hulp is van den HEER' alleen, 
Die hemel, zee en aarde, 
Eerst schiep, en sinds bewaarde.   

 
5. Tien Geboden 
 
6. Psalm 139:14  
 

Doorgrond m' en ken mijn hart, o HEER'; 
Is 't geen ik denk niet tot Uw eer? 
Beproef m' en zie of mijn gemoed 
Iets kwaads, iets onbehoorlijks voed', 
En doe mij toch met vaste schreden 
Den weg ter zaligheid betreden.   



7. Schriftlezing 
 
Deuteronomium 6:1-12 
 

1. Dit zijn dan de geboden, de inzettingen en de rechten, die de 
HEERE, uw God, geboden heeft om u te leren; opdat gij ze doet in 
het land, naar hetwelk gij heentrekt, om dat erfelijk te bezitten; 

2. Opdat gij den HEERE, uw God, vreze, om te houden al Zijn 
inzettingen, en Zijn geboden, die ik u gebiede; gij, en uw kind, en 
kindskind, al de dagen uws levens; en opdat uw dagen verlengd 
worden. 

3. Hoor dan, Israël! en neem waar, dat gij ze doet, opdat het u welga, 
en opdat gij zeer vermenigvuldigde (gelijk als u de HEERE, uwer 
vaderen God, gesproken heeft) in het land, dat van melk en honig 
is vloeiende. 

4. Hoor, Israël! de HEERE, onze God, is een enig HEERE! 
5. Zo zult gij den HEERE, uw God, liefhebben, met uw ganse hart, en 

met uw ganse ziel, en met al uw vermogen. 
6. En deze woorden, die ik u heden gebiede, zullen in uw hart zijn. 
7. En gij zult ze uw kinderen inscherpen, en daarvan spreken, als gij 

in uw huis zit, en als gij op den weg gaat, en als gij nederligt, en als 
gij opstaat. 

8. Ook zult gij ze tot een teken binden op uw hand, en zij zullen u tot 
voorhoofdspanselen zijn tussen uw ogen. 

9. En gij zult ze op de posten van uw huis, en aan uw poorten 
schrijven. 

10. Als het dan zal geschied zijn, dat de HEERE, uw God, u zal hebben 
ingebracht in dat land, dat Hij uw vaderen, Abraham, Izak en 
Jakob, gezworen heeft, u te zullen geven; grote en goede steden, 
die gij niet gebouwd hebt, 

11. En huizen, vol van alle goeds, die gij niet gevuld hebt, en 
uitgehouwen bornputten, die gij niet uitgehouwen hebt, 
wijngaarden en olijfgaarden, die gij niet geplant hebt, en gij 
gegeten hebt en verzadigd zijt; 

12. Zo wacht u, dat gij den HEERE niet vergeet, Die u uit Egypteland, 
uit het diensthuis heeft uitgevoerd. 

 



8. Gebed 
 
9. Psalm 23:1, 3 
 

De God des heils wil mij ten Herder wezen. 
'k Heb geen gebrek, 'k heb geen gevaar te vrezen. 
Hij zal mij zacht, in liefelijke weiden, 
Aan d' oevers van zeer stille waat'ren leiden. 
Hij sterkt mijn ziel; richt, om Zijn Naam, mijn treden 
In 't effen spoor van Zijn gerechtheden. 

 
Gij zalft mijn hoofd, Gij doet mijn blijdschap groeien, 
En van Uw heil mijn beker overvloeien, 
Het zalig goed, mij door Uw gunst gegeven, 
Verlaat mij niet, maar volgt mij al mijn leven. 
Zodat ik in het heilig huis des HEEREN, 
Een lange reeks van dagen, blijf verkeren. 

 
10. Prediking 
 
 Hoor, Israël! de HEERE, onze God, is een enig HEERE! 
 Deuteronomium 6:4 
 
11. Psalm 86:6 
 

Leer mij naar Uw wil te hand'len, 
'k Zal dan in Uw waarheid wand'len; 
Neig mijn hart, en voeg het saam, 
Tot de vrees van Uwen Naam. 
HEER', mijn God, ik zal U loven, 
Heffen 't ganse hart naar boven; 
'k Zal Uw Naam en majesteit 
Eren tot in eeuwigheid. 

 
 
 
 



12. Openbare geloofsbelijdenis 
Formulier voor de openbare geloofsbelijdenis. (Belijdenisvragen, ontleend 
aan G. Voetius) 
 
Geliefde broeder(s) en zuster(s),  
 
Gij zijt hier verschenen om voor het aangezicht van God en voor Zijn 
heilige gemeente belijdenis te doen van uw geloof.  
Na gehouden onderzoek heeft de kerkenraad u aan de gemeente 
voorgesteld. Nu tegen niemand uwer wettige bezwaren zijn ingebracht, 
willen wij u in de gelegenheid stellen belijdenis af te leggen en verzoeken 
wij u in dit plechtige ogenblik van uw leven voor vele getuigen oprecht 
antwoord te geven op de volgende vragen:  
 
1. Verklaart en erkent gij dat gij de leer van onze kerken, voor zover gij 

die geleerd, gehoord en beleden hebt, houdt voor de ware en 
zaligmakende leer overeenkomende met de Heilige Schrift?  

2. Belooft gij, dat gij door Gods genade in de belijdenis van die 
zaligmakende leer standvastig zult blijven en daarin leven en sterven?  

3. Belooft gij dat gij volgens deze heilige leer uw leven altijd door 
Christus' hulp en genade, godzalig, eerbaar en onstraffelijk zult 
aanstellen en uw belijdenis met goede werken versieren?  

4. Belooft gij dat gij u wilt onderwerpen en onderdanig zult zijn aan de 
opwekkingen, bestraffingen en kerkelijke tucht, indien het kwam te 
gebeuren (hetwelk God verhoede), dat gij in leer of zeden u mocht te 
buiten gaan?  

 
Wat is hierop uw antwoord? 
Antwoord: Ja. 
 
(De belijdeniscatechisanten krijgen een persoonlijke tekst mee) 
 
Nu gij deze belijdenis hebt uitgesproken deelt gij als leden met alle 
rechten en plichten in de gemeenschap van de kerk.  
 
De almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heere Jezus Christus 
sterke en bevestige u door Zijn Heilige Geest! Amen.  



13. Persoonlijke toespraak 
 
14. De gemeente wenst staande toe Psalm 17:4 (gewijzigd) 
 
 Maak Uwe weldaan wonderbaar, 
 Gij, Die Uw kind'ren wilt behoeden. 
 Voor 's vijands macht en vrees'lijk woeden, 
 En hen beschermt in 't grootst gevaar. 
 Wil hen Uw bijstand niet onttrekken; 
 Uw zorg bewaak' hen van omhoog; 
 Bewaar z' als d' appel van het oog; 
 Wil hen met Uwe vleug'len dekken. 
 
15. Dankgebed 
 
16. Psalm 68:10 
 

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, en wil, en zal in nood, 
Zelfs bij het naad'ren van den dood, 
Volkomen uitkomst geven.   

 
17. Zegen 
 
18. Collecte bij de uitgang van de kerk 
 
 

Denkt u bij het verlaten van de kerk alstublieft aan de 
verplichte 1,5 meter-regel. 


