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Belijdenis doen 

Samenstelling: Mw. H.J. de Jongste en Mw. M. Quist 

 
Belijdenis doen. Daar gaat het over in het Bijbelrooster. Sommige dagen lezen we over 
belijdenisteksten. Andere dagen weer over belijdenispsalmen. Misschien zit jij wel met de 
vraag: Zal ik belijdenis doen of (nog) niet? Verdiep je dan in het spoor dat de Bijbel aanwijst en 
in de leer van de kerk. Totdat je ‘ja’ klinkt voor de Heere en de gemeente. Mevrouw 
Groeneweg-de Reuver heeft een gedicht gemaakt over het uitspreken van het ja-woord bij het 
doen van belijdenis van het geloof. 
 
“‘k Heb ‘ja’ geantwoord op de vragen. 
‘k Heb bevend ‘ja’ gezegd, o God. 
Leer mij U altijd te behagen 
en wil mij in mijn zwakheid dragen, 
als ik er soms om word bespot. 
 
Leer mij altijd Uw Naam belijden 
en niet alleen deez’ ene keer. 
Help me de goede strijd te strijden. 
Wil door Uw Heil’ge Geest mij leiden, 
opdat ik leve tot Uw eer.” 
 
Belijdenis doen 
5 juli  Volg dat spoor 
Lezen:  1 Kronieken 28:1-9 
Zingen: Psalm 17:3 

• Welk spoor wijst Salomo zijn zoon aan? 

• Wat heeft het goede spoor met het doen van belijdenis te maken? 
 
6 juli  Zijn Naam belijden 
Lezen:  Hebreeën 13:7-17 
Zingen: Psalm 118:1 

• Over welke Naam gaat het in het doen van belijdenis? 

• Wat lees je in vers 15 over de taal van de lippen en het hart? 
 
7 juli  Ruth doet belijdenis 
Lezen:  Ruth 1:8-22  
Zingen: Psalm 48:6 

• Met welke woorden doet Ruth belijdenis? 

• Bij wie wenst zij zich aan te sluiten? 

• Bij wie wens jij je aan te sluiten als je belijdenis doet? 
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8 juli  Groot aantal doet belijdenis 
Lezen:  Handelingen 2:37-41 
Zingen: Psalm 87:4 

• Hoeveel personen doen er gelijk belijdenis? 

• Met welke woorden? 

• Wat is het antwoord van Petrus? 
 
9 juli  Zeg hetzelfde 
Lezen:  Handelingen 15:1-11 
Zingen: Psalm 147:10 

• Waarom is het doen van belijdenis en hetzelfde zeggen zoals het in vers 11 staat, zo 
belangrijk? 

• Wat is er voor nodig om hetzelfde na te spreken? 
 
10 juli  Een getrouw woord 
Lezen:  1 Timotheüs 1:1-15 
Zingen: Psalm 19:5 

• Wat is het getrouwe woord dat bovenaan moet staan bij het doen van belijdenis? 

• Wat zegt Paulus van zichzelf in zijn belijdenis? 
 
11 juli  Belijdenis doen en dan? 
Lezen:  Handelingen 4:1-12 
Zingen: Psalm 143:10 

• Wat leert de tekst uit vers 12 jou na het doen van belijdenis? 

• Hoe vaak moet je aan deze woorden denken? 
 
Belijdenisteksten 
12 juli  Kom er maar voor uit 
Lezen:  Mattheüs 10:32-42 
Zingen: Psalm 64:10 

• Denk aan vers 32. Wat doe je in het leven van elke dag met deze woorden als dat jouw 
belijdenistekst zou zijn? 

 
13 juli  Mogelijk bij God 
Lezen:  Lukas 1:26-37 
Zingen: Psalm 72:10 

• Je krijgt als belijdenistekst Lukas 1:37 mee. Wat leert deze tekst over Wie God is? 

• Welke persoonlijke les trek je eruit? 
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14 juli  Leer en leven 
Lezen:  1 Timotheüs 6:11-21 
Zingen: Lofzang van Zacharias:3 

• Kun je in dit Bijbelgedeelte iets lezen over leer en leven? 

• In welke verzen? 
 
15 juli  Vasthouden 
Lezen:  2 Timotheüs 3:10-17 
Zingen: Psalm 87:1 

• Waar moet Timotheüs aan vasthouden? 

• Wat is de betekenis voor jou? 
 
16 juli  Twee bouwers 
Lezen:  Mattheüs 7:24-29 
Zingen: Psalm 127:1 

• Wat wilde de Heere Jezus de mensen leren met deze gelijkenis? 

• Kun je dit toepassen op belijdenis doen? Praat erover. 
 
17 juli  Belijden en geloven 
Lezen:  Romeinen 10:1-10 
Zingen: Psalm 18:9 

• Wat is het belangrijkste bij belijdenis doen? (vers 9) 

• Wat moeten we daarom aan de Heere vragen? 
 
18 juli  Zegen over belijdenis 
Lezen:  Numeri 6:24-26 
Zingen: Psalm 125:4 

• Waarom staat er drie keer: de HEERE in deze zegenbede? 

• Waarom is die zegen zo belangrijk voor het belijdenis doen? 

• Verlang jij naar die zegen? 
 
Belijdenispsalmen 
19 juli  Bewaring 
Lezen:  Psalm 17:1-8 
Zingen: Psalm 17:4 

• Waarom is het zo nodig dat de Heere ons bewaart? (vers 8) 

• Voor welke dingen moet Hij ons bewaren als we belijdenis gaan doen of hebben 
gedaan? 
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20 juli  Verwachting 
Lezen:  Psalm 22:23-32 
Zingen: Psalm 22:16 

• Welke verwachting is er te vinden in vers 31? 

• Pas dit toe op belijdenis doen voor jou persoonlijk. 
 
21 juli  Leer mij 
Lezen:  Psalm 25:1-10 
Zingen: Psalm 25:2 

• Wat wil de dichter (David) van de Heere leren? 

• Wat is jouw gebed als je belijdenis gaat doen? 
 
22 juli  Werk te doen 
Lezen:  Psalm 71:17-24 
Zingen: Psalm 71:5 

• Wat voor werk wil de dichter doen als hij zijn leven terug ziet? 

• Hoe kan je in je leven de Heere loven? Op welke manier? 
 
23 juli  Gebed 
Lezen:  Psalm 106:1-10 
Zingen: Psalm 106:3 

• Kan je vers 4 met je eigen woorden zeggen? 

• Wat betekent: heil? Welke Naam van de Heere Jezus ligt hierin verborgen? 

• Heb jij Hem ook zo nodig? 
 
24 juli  Leven naar Gods wet 
Lezen:  Psalm 119:89-96 
Zingen: Psalm 119:1 

• Waarom zou je vers 89 een belijdenis kunnen noemen? 

• In welke verzen lees je dat de dichter dicht bij de Heere leeft? 

• Wat zegt dit jou? 
 
25 juli  Vertrouwen op God 
Lezen:  Psalm 146 
Zingen: Psalm 146:3 

• Wat zegt de dichter over het vertrouwen op God? 

• Wanneer ben je pas echt gelukkig? 
 
 


