Formulier voor het afleggen van de openbare belijdenis van het geloofs
Broeders en Zusters in onze Here Jezus Christus,
Als gemeente van onze Here Jezus Christus mogen wij met onze kinderen leven in het verbond
van Gods genade.
De Drie-enige God -Vader, Zoon en Heilige Geest- wil dit verbond met ons bezegelen en
bekrachtigen door het sacrament van de Doop.
De zegen van dit verbond is, dat Hij ons tot Zijn kinderen en erfgenamen aanneemt,1 dat Hij ons
om Christus' wil onze zonden vergeeft2 en dat Hij ons leven vernieuwt en herschept door Zijn
Heilige Geest.3
De roeping van dit verbond4 is, dat we Hem als onze God erkennen, dat we in het dagelijks
leven Zijn Naam belijden, en dat we, tot de dag van de wederkomst, aan het Avondmaal vieren,
gedenken en verkondigen, dat Christus door Zijn dood en opstanding het heil voor ons heeft
bereid.5
We zijn blij en dankbaar dat Hij bij een aantal (jonge) broeders en zusters uit ons midden het
verlangen in het hart heeft gelegd om de zegen van dit verbond te aanvaarden en te streven naar
de roeping van dit verbond te leven.
Zij willen graag in uw midden openlijk belijdenis doen6 van de Naam, waarin ze gedoopt
werden (of: zullen worden*). Ook willen ze graag gesterkt worden in het geloof door het
gebruik van het Heilig Avondmaal.
De kerkenraad heeft u hun namen al genoemd. Omdat er geen wettig bezwaar tegen één van hen
is ingebracht, willen we hen nu in de gelegenheid stellen om deze belijdenis af te leggen.
Ik vraag jullie daarom nu, op te staan, en voor God en Zijn gemeente oprecht antwoord te geven
op de volgende vragen:
Ten eerste:

Geloven jullie, dat de waarheid van God, die in het Oude en Nieuwe Testament
geopenbaard is, de waarachtige en volkomen leer der zaligheid is;7 een leer, die
in de belijdenis van de kerk wordt verwoord, en die óók hier in de christelijke
kerk geleerd wordt?

Ten tweede:

Geloven jullie Gods verbondsbelofte, waarvan jullie in de Doop het teken en
zegel hebben (of: zullen*) ontvangen, en belijden jullie, nu jullie de toegang tot
het Avondmaal vragen, dat jullie voor God berouw hebben over jullie zonden, en
dat jullie je leven níet in jezelf zoeken maar in Jezus Christus, de enige
Zaligmaker?8

Ten derde:

Verklaren jullie, dat het jullie oprechte voornemen is, God de Here lief te hebben
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en te dienen naar Zijn Woord, tegen de zonde en de verleidingen van de duivel te
strijden,9 en door Gods genade in leven en sterven trouw te blijven in het belijden
van Zijn Naam voor de mensen10?
Ten vierde:

Verklaren jullie dat het jullie oprechte verlangen is om trouw te komen luisteren
naar en te gehoorzamen aan het Woord van God11 en deel te nemen aan de
sacramenten12 en beloven jullie verder, dat jullie bereid zijn om gehoor te geven
aan de herderlijke zorg van de gemeente en aan haar inspanningen om jullie
dicht bij de Here te houden13 en mee te werken aan de opbouw van de gemeente
van Christus14?

Wat is hierop jullie antwoord?
[Verlang je in de Naam van de Heer die je beleden hebt gedoopt te worden?*]
Wij zijn blij in de naam van de Here Jezus Christus te mogen verklaren, dat vanaf nu de toegang
tot het Heilig Avondmaal voor jullie ontsloten is.
De God van alle genade die jullie in Christus geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid zal
jullie -na een korte tijd van lijden- volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. Hem zij de
kracht in alle eeuwigheid.15
Amen.
Dankgebed:
Barmhartige, getrouwe God en Vader,
Wij danken U, dat U het verbond en het werk van Uw genade voortzet in de geslachten;
en dat U ook deze (jonge) mensen hebt willen roepen om in Uw Naam te geloven en die Naam
te belijden.
Wij bidden U:
wilt U het goede werk, dat U in hen bent begonnen voleindigen;
wilt U hen door Uw Heilige Geest hoe langer hoe meer één maken met de Here Jezus
Christus, opdat zij met allen die bij U horen steeds meer de liefde van Christus, die alle
verstand te boven gaat, mogen kennen;16
wilt U in hen de liefde tot U, tot Uw kerk, en tot alle mensen laten groeien;
wilt U geven dat zij met een standvastig hart bij U blijven en tot U bidden, zonder dat zij
ooit overmoedig of laf worden, en volharden in het strijden tegen de zonde;17
wilt U hen helpen om goede getuigen van Jezus Christus te zijn in deze wereld;
wilt U, trouwe Herder van de schapen, hen onder Uw veilige hoede nemen, opdat ze
iedere dag blijmoedig hun kruis op zich nemen en zelfs in leed en verdrukking U blijven
volgen;
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wilt U hen -en ons allemaal!- ervoor bewaren dat wij van Uw wegen afdwalen, Uw
Naam te schande maken en Uzelf verloochenen;18
wilt U geven dat wij met een opgericht hoofd uw Koninkrijk verwachten en U met
groeiende liefde en blijdschap dienen, totdat wij, met Uw kerk uit alle tijden en plaatsen,
voor Uw troon door U bijeen zijn gebracht en U eeuwig zullen aanbidden in
heerlijkheid.19

-

Amen.
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