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Hertaald formulier om de Heilige Doop te bedienen aan de kleine kinderen 
van de gelovigen. 

(Hertaald formulier van de Ger. Bond met teksten uit de HSV) 

De hoofdsom van de leer van de Heilige Doop omvat de volgende drie delen.  

In de eerste plaats zijn wij met onze kinderen in zonde ontvangen en 
geboren. Daarom zijn wij mensen op wie de toorn van God rust, zodat wij in 
Zijn rijk niet kunnen komen, tenzij wij opnieuw geboren worden [Ef. 2:3; Joh. 
3:3]. Dat leert ons de ondergang in en de besprenkeling met het water [Rom. 
6:4]. Daardoor wordt ons de onreinheid van onze ziel aangewezen. Zo 
worden wij geroepen om een afkeer van onze zonde te hebben, ons voor 
God te verootmoedigen en onze reiniging en zaligheid buiten onszelf te 
zoeken. 

In de tweede plaats betuigt en verzegelt ons de Heilige Doop de afwassing 
van de zonden door Jezus Christus [Hand. 22:16]. Daarom worden wij 
gedoopt in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest 
[Matth. 28:19]. Als wij gedoopt worden in de Naam van de Vader, betuigt en 
verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade 
opricht en ons tot Zijn kinderen en erfgenamen aanneemt [Rom. 8:17]. 
Daarom wil Hij ons met al het goede verzorgen, al het kwade van ons weren 
of dat kwade voor ons doen meewerken ten goede [Rom. 8:28]. Als wij 
gedoopt worden in de Naam van de Zoon, verzegelt ons de Zoon dat Hij ons 
wast in Zijn bloed van al onze zonden en ons in de gemeenschap van Zijn 
dood en opstanding inlijft [1 Joh. 1:7]. Zo worden wij van al onze zonden 
bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend. Als wij gedoopt worden in de 
Naam van de Heilige Geest, verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig 
sacrament, dat Hij in ons wonen en ons tot leden van Christus heiligen wil. Zo 
wil Hij ons schenken wat wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van 
onze zonde en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij 
uiteindelijk in de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven 
geheel rein een plaats zullen ontvangen [Ef. 5:27]. 
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In de derde plaats, omdat elk verbond twee kanten in zich heeft, worden wij 
door God door middel van de doop opgeroepen en verplicht tot een nieuwe 
gehoorzaamheid. Dit betekent dat wij innig verbonden zijn met deze enige 
God – Vader, Zoon en Heilige Geest – Hem vertrouwen en liefhebben met 
heel ons hart, met heel onze ziel, in heel ons denken en met al onze krachten 
[Matth. 22:37]. Verder, dat wij ons van de wereld afkeren, onze oude natuur 
doden en in een nieuw, godvrezend leven wandelen [Tit. 2:12]. En wanneer 
wij soms uit zwakheid in zonden vallen, moeten wij aan Gods genade niet 
twijfelen, en ook niet in zonde blijven liggen. De doop is immers een zegel en 
ontwijfelbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond der genade met God 
hebben. 

Hoewel onze kleine kinderen dit alles niet begrijpen, mogen we hen toch niet 
van de doop uitsluiten. Want zonder dat zij het weten, hebben zij ook deel 
aan de verdoemenis in Adam en zo worden zij ook zonder het te weten in 
Christus weer tot genade aangenomen. Immers, wat God zegt tot Abraham, 
de vader van alle gelovigen, geldt ook voor ons en onze kinderen: 'Ik zal Mijn 
verbond maken tussen Mij, u en uw nageslacht na u, al hun generaties door, 
tot een eeuwig verbond, om voor u tot een God te zijn, en voor uw 
nageslacht na u' [Genesis 17:7]. Hetzelfde verklaart Petrus met deze 
woorden: 'Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die 
veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal' [Hand. 2:39]. 
Daarom heeft God vroeger bevolen de kinderen te besnijden. Deze 
besnijdenis was een zegel van het verbond en van de gerechtigheid van het 
geloof [Rom. 4:11]. Zo heeft ook Christus de kinderen omhelsd, de handen 
opgelegd en gezegend [Mark. 10:16]. Omdat (onder het nieuwe verbond) de 
doop in plaats van de besnijdenis gekomen is, behoort men de kleine 
kinderen als erfgenamen van het rijk van God en van Zijn verbond te dopen. 
De ouders hebben de plicht hun kinderen bij het opgroeien hierin uitvoeriger 
te onderwijzen. 

Opdat wij deze heilige instellingen van God tot Zijn eer, tot onze troost en tot 
opbouw van de gemeente mogen bedienen, laten wij Zijn heilige Naam 
aanroepen: 
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Almachtige en eeuwige God, U hebt naar Uw streng oordeel de ongelovige 
wereld, die geen berouw toonde, met de zondvloed gestraft. Maar U hebt de 
gelovige Noach met zijn achten in Uw grote barmhartigheid behouden en 
bewaard. U hebt der verharde farao met heel zijn volk in de Rode Zee 
verdronken, maar Uw volk Israël daar droogvoets doorheen geleid, waardoor 
de doop wordt aangeduid. Wij bidden U, pleitend op Uw grondeloze 
barmhartigheid, dat U deze kinderen in genade wilt aanzien en door Uw 
Heilige Geest in Uw Zoon, Jezus Christus wilt inlijven, opdat zij met Hem in 
Zijn dood begraven worden en met Hem mogen opstaan in een nieuw leven; 
hun kruis in de dagelijkse navolging van Christus blijmoedig mogen dragen en 
Hem toegewijd zijn met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde; 
opdat zij dit leven, dat toch niet anders is dan een voortdurend sterven, door 
Uw genade getroost mogen verlaten en dat zij op de jongste dag voor de 
rechterstoel van Christus, Uw Zoon onbevreesd mogen verschijnen. 
Door Hem, onze Heere Jezus Christus, Uw Zoon, Die met U en de Heilige 
Geest, een enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. 

Vragen aan de ouders (en Getuigen): 
Geliefden in de Heere Christus, u hebt gehoord dat de doop een instelling 
van God is om aan ons en ons nageslacht Zijn verbond te verzegelen. Daarom 
moeten wij de doop met dat doel en niet uit gewoonte of bijgeloof 
gebruiken. Opdat het dan openlijk bekend wordt dat u zo gezind bent, zult u 
van uw kant op de volgende vragen oprecht antwoorden: 

Ten eerste: Belijdt u dat onze kinderen, hoewel ze in zonde ontvangen en 
geboren zijn en daarom aan allerlei ellende, zelfs aan de verdoemenis 
onderworpen zijn, toch in Christus geheiligd zijn en daarom als leden van Zijn 
gemeente behoren gedoopt te zijn? 

Ten tweede: Belijdt u dat de leer die in het Oude en het Nieuwe Testament 
en in de artikelen van het christelijk geloof vervat is, en in de christelijke kerk 
alhier geleerd wordt, de ware en volkomen leer van de zaligheid is? 

Ten derde: Belooft u en neemt u voor uw rekening deze kinderen, van wie u 
vader en moeder (of getuige) bent, bij het opgroeien in deze leer naar uw 
vermogen te onderwijzen en te laten onderwijzen? 
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Antwoord: Ja. 

Daarna spreekt de dienaar bij het dopen aldus: 

(Naam). Ik doop u in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige 
Geest. (Amen). 

OF (Naam). Ik doop u in de Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen 
Geestes. (Amen). 

Almachtige en barmhartige God en Vader, wij danken en loven U dat U ons 
en onze kinderen door het bloed van Uw geliefde Zoon Jezus Christus al onze 
zonden vergeven hebt. En dat U ons door Uw Heilige Geest tot leden van Uw 
eniggeboren Zoon en zo tot Uw kinderen hebt aangenomen en ons dit met 
de Heilige Doop verzegelt en bekrachtigt. 

Wij bidden U ook door Hem, Uw geliefde Zoon, dat U deze gedoopte 
kinderen door Uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en 
godvrezend opgevoed worden en meer en meer groeien in de Heere Jezus 
Christus. Geef dat ze zo Uw Vaderlijke goedheid en barmhartigheid die U hun 
en ons allen hebt bewezen, zullen belijden en in alle gerechtigheid onder 
onze enige Leraar, Koning en Hogepriester Jezus Christus leven en moedig 
tegen de zonde, de duivel en heel zijn rijk strijden en mogen overwinnen. 
Dan zullen zij U en Uw Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest, de enige en 
waarachtige God, eeuwig loven en prijzen. Amen. 
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Hertaald formulier om de Heilige Doop te bedienen aan volwassen 
personen 

(Hertaald formulier van de Ger. Bond met teksten uit de HSV) 

De hoofdsom van de leer van de Heilige Doop omvat de volgende drie delen. 

In de eerste plaats zijn wij met onze kinderen in zonde ontvangen en 
geboren. Daarom zijn wij mensen op wie de toorn van God rust, zodat wij in 
Zijn rijk niet kunnen komen, tenzij wij opnieuw geboren worden [Ef. 2:3; Joh. 
3:3]. Dat leert ons de ondergang in en de besprenkeling met het water [Rom. 
6:4]. Daardoor wordt ons de onreinheid van onze ziel aangewezen. Zo 
worden wij geroepen om een afkeer van onze zonde te hebben, ons voor 
God te verootmoedigen en onze reiniging en zaligheid buiten onszelf te 
zoeken. 

In de tweede plaats betuigt en verzegelt ons de Heilige Doop de afwassing 
van de zonden door Jezus Christus [Hand. 22:16]. Daarom worden wij 
gedoopt in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest 
[Matth. 28:19]. Als wij gedoopt worden in de Naam van de Vader, betuigt en 
verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade 
opricht en ons tot Zijn kinderen en erfgenamen aanneemt [Rom. 8:17]. 
Daarom wil Hij ons met al het goede verzorgen, al het kwade van ons weren 
of dat kwade voor ons doen meewerken ten goede [Rom. 8:28]. Als wij 
gedoopt worden in de Naam van de Zoon, verzegelt ons de Zoon dat Hij ons 
wast in Zijn bloed van al onze zonden en ons in de gemeenschap van Zijn 
dood en opstanding inlijft [1 Joh. 1:7]. Zo worden wij van al onze zonden 
bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend. Als wij gedoopt worden in de 
Naam van de Heilige Geest, verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig 
sacrament, dat Hij in ons wonen en ons tot leden van Christus heiligen wil. Zo 
wil Hij ons schenken wat wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van 
onze zonde en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij 
uiteindelijk in de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven 
geheel rein een plaats zullen ontvangen [Ef. 5:27]. 

In de derde plaats, omdat elk verbond twee kanten in zich heeft, worden wij 
door God door middel van de doop opgeroepen en verplicht tot een nieuwe 
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gehoorzaamheid. Dit betekent dat wij innig verbonden zijn met deze enige 
God – Vader, Zoon en Heilige Geest – Hem vertrouwen en liefhebben met 
heel ons hart, met heel onze ziel, in heel ons denken en met al onze krachten 
[Matth. 22:37]. Verder, dat wij ons van de wereld afkeren, onze oude natuur 
doden en in een nieuw, godvrezend leven wandelen [Tit. 2:12]. En wanneer 
wij soms uit zwakheid in zonden vallen, moeten wij aan Gods genade niet 
twijfelen, en ook niet in zonde blijven liggen. De doop is immers een zegel en 
ontwijfelbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond der genade met God 
hebben. 

Nu moeten de kinderen van de christenen uit kracht van het verbond 
gedoopt worden, hoewel zij dit niet begrijpen Volwassenen mogen echter 
pas gedoopt worden, wanneer zij met berouw hun zonden beseffen, hun 
boetvaardigheid tonen en hun geloof in Christus belijden. Daarom heeft niet 
alleen Johannes de Doper, toen hij in opdracht van God de doop der 
bekering tot vergeving van zonden preekte, alleen hen gedoopt die hun 
zonden beleden [Mark. 1:4,5; Luk. 3:3]. Maar ook onze Heere Jezus Christus 
heeft Zijn discipelen bevolen, alle volken te onderwijzen en hen te dopen in 
de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest [Matth. 
16:16]. 

Ook de apostelen hebben volgens deze regel gehandeld. Zij hebben geen 
andere volwassenen gedoopt dan die hun boetvaardigheid toonden en hun 
geloof beleden [Hand. 2:38; 8:36,37; 10:47,48; 16:14,15,31-33]. 

Daarom mag men ook nu alleen volwassenen dopen die de heilgeheimen van 
de Heilige Doop uit de prediking van het heilig evangelie geleerd en verstaan 
hebben en van hun geloof door persoonlijke belijdenis rekenschap kunnen 
afleggen. 

Opdat wij deze heilige instelling van God tot Zijn eer, tot onze troost en tot 
opbouw van de gemeente mogen bedienen, laten wij Zijn heilige Naam 
aanroepen: 

Almachtige en eeuwige God, U hebt naar Uw streng oordeel de ongelovige 
wereld, die geen berouw toonde, met de zondvloed gestraft. Maar U hebt de 
gelovige Noach met zijn achten in Uw grote barmhartigheid behouden en 
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bewaard. U hebt de verharde farao met heel zijn volk in de Rode Zee 
verdronken, maar Uw volk Israël daar droogvoets doorheen geleid, waardoor 
de doop wordt aangeduid. Wij bidden U, pleitend op Uw grondeloze 
barmhartigheid, dat U deze broeder/zuster in genade wilt aanzien en door 
Uw Heilige Geest in Uw Zoon, Jezus Christus wilt inlijven, opdat hij/zij met 
Hem in Zijn dood begraven worde en met Hem moge opstaan in een  nieuw 
leven; zijn/haar kruis in de dagelijkse navolging van Christus blijmoedig moge 
dragen en Hem toegewijd zijn met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige 
liefde; opdat hij/zij dit leven, dat toch niet anders is dan een voortdurend 
sterven, door Uw genade getroost moge verlaten en dat hij/zij op de jongste 
dag voor de rechterstoel van Christus, Uw Zoon onbevreesd moge 
verschijnen. Door Hem, onze Heere Jezus Christus, Uw Zoon, Die met U en de 
Heilige Geest, een enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. 

Vragen aan de volwassene die gedoopt zal worden: 

Omdat u, [naam], verlangt de Heilige Doop te ontvangen als een zegel van 
uw inlijving in Gods kerk, moet duidelijk blijken dat u de christelijke leer, 
waarin u onderwezen bent en waarvan u voor ons belijdenis gedaan hebt, 
niet alleen aanneemt, maar daarnaar ook door Gods genade wilt leven. 
Daarom behoort u voor God en Zijn gemeente op de volgende vragen 
oprecht te antwoorden: 

Ten eerste: Gelooft u in de enige waarachtige God -Vader, Zoon en Heilige 
Geest- Die hemel en aarde en al wat daarin is, uit niets geschapen heeft en 
nog onderhoudt en regeert, zodat er niets gebeurt zonder Zijn Goddelijke 
wil? 

Antwoord: Ja. 

Ten tweede: Gelooft u dat u in zonde ontvangen en geboren bent, dat 
daarom de toorn van God op u rust en dat u van nature onbekwaam bent tot 
enig goed en geneigd tot alle kwaad; en dat u met gedachten, woorden en 
werken de geboden van de Heere dikwijls hebt overtreden? Hebt u over deze 
zonden oprecht berouw? 

Antwoord: Ja. 
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Ten derde: Gelooft u dat Jezus Christus, Die tegelijk waarachtig en eeuwig 
God is en waarachtig mens, die Zijn menselijke natuur uit het vlees en bloed 
van de maagd Maria heeft aangenomen, u tot een Zaligmaker door God 
geschonken is; en dat u door dit geloof vergeving van zonden in Zijn bloed 
ontvangt; en dat u door de kracht van de Heilige Geest een lid van Jezus 
Christus en Zijn Kerk ben geworden? 

Antwoord: Ja. 

Ten vierde: Stemt u in met al de artikelen van het christelijk geloof, die hier 
naar het Woord van God in de christelijke kerk geleerd worden? Hebt u zich 
voorgenomen in deze leer tot het einde van uw leven standvastig te 
volharden en alle ketterijen en dwalingen die hiermee in strijd zijn te 
verwerpen? Belooft u in de gemeenschap met de Kerk niet alleen te 
volharden in het horen van het Woord van God, maar ook in het gebruik van 
het Heilig Avondmaal? 

Antwoord: Ja. 

Ten vijfde: Verlangt u van harte altijd als christen te wandelen en zich af te 
keren van de wereld en haar kwade begeerten, zoals het de leden van 
Christus en van Zijn gemeente past? Zult u zich gehoorzaam onderwerpen 
aan alle christelijke vermaningen? 

Antwoord: Ja. 

De goede en grote God schenke u Zijn genade en zegen tot het volbrengen 
van deze belofte door Jezus Christus. Amen. 

Daarna spreekt de dienaar bij het dopen aldus: 

[Naam]. Ik doop u in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige 
Geest. Amen. 

OF: OF (Naam). Ik doop u in de Naam des Vaders en des Zoons en des 
Heiligen Geestes. (Amen). 

Almachtige en barmhartige God en Vader, wij danken en loven U dat U ons 
en onze kinderen door het bloed van Uw geliefde Zoon Jezus Christus al onze 
zonden vergeven hebt. En dat U ons door Uw Heilige Geest tot leden van Uw 
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eniggeboren Zoon en zo tot Uw kinderen hebt aangenomen en ons dit met 
de Heilige Doop verzegelt en bekrachtigt. 

Wij bidden U ook door Hem, Uw geliefde Zoon, dat U deze gedoopte 
broeder/zuster door Uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat hij/zij 
christelijk en godvrezend wandele en meer en meer groeie in de Heere Jezus 
Christus. Geef dat hij/zij zo Uw Vaderlijke goedheid en barmhartigheid die U 
hem/haar en ons allen hebt bewezen, zal belijden, in alle gerechtigheid 
onder onze enige Leraar, Koning en Hogepriester Jezus Christus moge leven 
en moedig tegen de zonde, de duivel en heel zijn rijk moge strijden en 
overwinnen. Dan zal hij/zij U en Uw Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest, 
de enige en waarachtige God, eeuwig loven en prijzen. Amen.  
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Hertaald formulier voor de viering van het Avondmaal 

(HSV-Bijbels blz. 120)
 

(deel 1) 
Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoor de woorden van onze Heere over 
de instelling van het Heilig Avondmaal, die de heilige apostel Paulus ons 
schrijft in 1 Korinthe 11: 23 – 29: ‘Want ik heb van de Heere ontvangen, wat 
ik u ook overgeleverd heb, dat de Heere Jezus in de nacht waarin Hij werd 
verraden, brood nam, en nadat Hij gedankt had, brak Hij het, en zei: ‘Neem, 
eet, dit is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot Mijn 
gedachtenis. Evenzo nam Hij ook de drinkbeker, na het gebruiken van de 
maaltijd, en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in Mijn bloed. Doe 
dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot Mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u 
dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere, 
totdat Hij komt. Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de 
drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de 
Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zó eten van het 
brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en 
drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de 
Heere niet onderscheidt.’ 

Opdat wij nu tot onze hulp en troost het Avondmaal des Heeren mogen 
houden, is voor alles nodig, dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven 
en voorts dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het 
heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot Zijn gedachtenis. 

De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. 
Ten eerste: Laat ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking overdenken, 
opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt, 
want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat Hij die niet ongestraft 
wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood 
heeft voltrokken aan Zijn lieve Zoon Jezus Christus. 

Ten tweede: Laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte 
van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van 
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Jezus Christus vergeven zijn en dat de volkomen gerechtigheid van Christus 
hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof 
hijzelf, in eigen persoon, voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid 
volbracht had. 

Ten derde: Laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan 
met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen 
en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij 
van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen, een 
ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid 
met zijn naaste te leven. 

Allen dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor 
waardige tafelgenoten van Zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit 
getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf 
een oordeel [1 kor. 11:28]. 

Naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus vermanen wij daarom 
allen die weten dat zij met de volgende aanstootgevende zonden besmet 
zijn, zich van de tafel des Heeren te onthouden en wij verkondigen hun dat 
zij geen deel hebben aan het Rijk van Christus. 

 

Dit betreft:  
alle afgodendienaars, 
allen die zich een beeld van God maken, 
allen die de Naam van God lasteren en misbruiken, 
allen die het Woord van God en Zijn heilige sacramenten verachten, 
allen die tweedracht zaaien in de kerk en in ons volk, die weigeren gezag te 
aanvaarden in kerk en samenleving, 
allen die in haat en nijd tegen hun naaste leven of lichtvaardig hun woord 
breken, die het leven, van God geschonken, verachten, 
allen die het huwelijk moedwillig in gevaar brengen, van zichzelf of van 
anderen, 
allen die stelen, die in de ban zijn van geld en bezit, 
allen die liegen, bedriegen of kwaadspreken, 
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allen die zich aan verslaving overgeven en van het genot hun god maken. 
 
Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit 
brood en deze wijn, die Christus alleen voor Zijn gelovigen bestemd heeft, 
opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. 

Maar dit alles wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden 
om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot 
het Avondmaal des Heeren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. 
Want wij komen niet tot dit Avondmaal om daarmee te tonen dat wij in 
onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven 
buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden 
in de dood liggen. 

Wij erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen, 
namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, en ons er niet toe zetten God 
met zo’n ijver te dienen als wij behoren te doen, maar dagelijks strijd hebben 
te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerten. 
Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte 
bedroefd zijn over zulke gebreken en wij verlangen tegen ons ongeloof te 
strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten 
volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid, die nog tegen onze wil 
in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade 
aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig 
maakt. 

(deel 2) 
Laten we nu vervolgens ook overdenken met welke bedoeling de Heere voor 
ons het Avondmaal heeft ingesteld, namelijk dat wij dat doen zouden tot Zijn 
gedachtenis [Lucas 22: 19]. Wij zullen Hem op de volgende wijze gedenken. 

Wij vertrouwen allereerst in ons hart ten volle, dat onze Heere Jezus Christus 
– volgens de beloften die vanaf het begin aan de vaderen in het Oude 
Testament gedaan zijn – door de Vader in deze wereld is gezonden. Hij heeft 
ons vlees en bloed aangenomen en de toorn van God, waaronder wij eeuwig 
hadden moeten wegzinken, vanaf het begin van Zijn menswording tot aan 
het einde van Zijn leven op aarde voor ons gedragen. Hij heeft voor ons alle 
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gehoorzaamheid aan Gods wet en de gerechtigheid vervuld, in het bijzonder 
toen Hij onder de last van onze zonden en van Gods toorn in de hof van 
Gethsémané bloedig zweet heeft uitgeperst [Lucas 22:44]. Daar werd Hij 
gebonden opdat Hij ons zou ontbinden. Daarna heeft Hij onnoemelijk veel 
smaad geleden, opdat wij nooit meer te schande zouden worden. Hij is 
onschuldig ter dood veroordeeld, opdat wij in Gods gericht vrijgesproken 
zouden worden. Hij heeft zelfs Zijn gezegend lichaam aan het kruis laten 
vastspijkeren, opdat Hij de schuldbrief van onze zonden daaraan zou hechten 
[Kol. 2:14]. Zo heeft Hij de vervloeking van ons op Zich geladen, opdat Hij ons 
met Zijn zegen zou vervullen. Hij heeft zich met lichaam en ziel aan het 
kruishout vernederd tot in de aller-diepste smaad en angst der hel, toen Hij 
met luide stem riep: ‘Mijn God! mijn God! waarom hebt U mij verlaten?’ 
opdat wij door God aangenomen en nooit meer door Hem verlaten zouden 
worden [Matth. 27:46]. Ten slotte heeft Hij met Zijn dood en bloedstorting 
het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en verzoening, 
bevestigd, toen Hij zei: ‘Het is volbracht’ [Joh. 19:30]. 

Opdat wij vast en zeker zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond 
behoren, nam de Heere Jezus tijdens Zijn laatste Avondmaal het brood, 
dankte, brak het en gaf het Zijn discipelen en zei: ‘Neem, eet, dat is Mijn 
lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis.’ Evenzo 
nam Hij na het Avondmaal de drinkbeker, dankte, gaf hun die en zei: ‘Drink 
allen daaruit. Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in Mijn bloed dat voor 
u en voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Doe dat, zo 
dikwijls als u die drinkt, tot Mijn gedachtenis.’ Dat betekent: zo dikwijls als u 
van dit brood eet en uit deze beker drinkt, wordt u door dit betrouwbare 
teken en onderpand herinnerd aan en verzekerd van Mijn hartelijke liefde en 
trouw voor u. Want ik geef voor U Mijn lichaam aan het kruishout over in de 
dood en vergiet Mijn bloed voor u, omdat u anders de eeuwige dood had 
moeten sterven. Met Mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed voed Ik uw 
hongerige en dorstige zielen tot het eeuwige leven, even zeker als voor 
ieders oog dit brood wordt gebroken en deze beker hem wordt aangereikt en 
even zeker als u met de mond eet en drinkt tot Mijn gedachtenis. 



15 

Uit deze instelling van het Heilig Avondmaal door onze Heere Jezus Christus 
wordt ons duidelijk dat Hij ons geloof en vertrouwen richt op Zijn volkomen 
offer, dat eenmaal aan het kruis is geschied, want dit is het enige fundament 
voor onze zaligheid. Aan het kruis is Hij voor onze hongerige en dorstige 
zielen tot ware spijs en drank voor het eeuwige leven geworden. Immers, 
door Zijn dood heeft Hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, 
namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende Geest 
verworven. Zo hebben wij door die Geest -die woont in Christus, het Hoofd, 
en in ons, Zijn leden - met Hem waarachtige gemeenschap en krijgen wij deel 
aan al Zijn weldaden, het eeuwige leven, gerechtigheid en heerlijkheid. 

Bovendien is het door die Geest dat wij als leden van één lichaam met elkaar 
in ware broederlijke liefde verbonden worden, zoals de heilige apostel 
spreekt: ‘Omdat het brood één is, zijn wij die velen zijn, één lichaam, want 
wij allen hebben deel aan het ene brood [1 Kor. 10:17]. Uit vele graankorrels 
wordt immers één en hetzelfde meel gemalen en één brood gebakken, en uit 
vele geperste druiven vloeit één en dezelfde wijn en drank die zich tot één 
geheel mengt. Zo zullen wij allen, die door het waarachtig geloof in Christus 
ingelijfd zijn, door broederlijke liefde samen één lichaam vormen, omwille 
van Christus, onze geliefde Zaligmaker, die ons tevoren zo bijzonder heeft 
liefgehad. Dit zullen wij niet alleen met woorden, maar ook met daden aan 
elkaar bewijzen. Daartoe helpe ons de almachtige en barmhartige God en 
Vader van onze Heere Jezus Christus, door Zijn Heilige Geest. Amen. 

Gebed 
Laten wij nu, opdat wij dit alles mogen ontvangen, ons voor God 
verootmoedigen en Hem met waarachtig geloof om Zijn genade aanroepen. 

Barmhartige God en Vader, wij bidden U dat U in dit Avondmaal, waarin wij 
de heerlijke gedachtenis oefenen van de bittere dood van Uw geliefde Zoon 
Jezus Christus, door Uw Heilige Geest zó in onze harten wilt werken, dat wij 
ons met waarachtig vertrouwen hoe langer hoe meer aan Uw Zoon Jezus 
Christus overgeven. 

Wij bidden U dit, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met Zijn 
waarachtig lichaam en bloed, ja met Hem, waarachtig God en mens, het 
enige hemelse brood, door de kracht van de Heilige Geest gevoed en 
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verkwikt worden, en wij niet meer in onze zonden leven, maar Hij in ons en 
wij in Hem. Wij bidden U dat wij zó volkomen deel mogen hebben aan het 
nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade, dat wij er niet aan 
twijfelen dat U voor eeuwig onze genadige Vader zult zijn, die ons onze 
zonden nooit meer toerekent en die voor ons in alles naar lichaam en ziel 
zult zorgen als Uw geliefde kinderen en erfgenamen. 

Schenk ons ook Uw genade dat wij getroost ons kruis op ons nemen, onszelf 
verloochenen, onze Heiland belijden en in alle droefheid met opgeheven 
hoofd onze Heere Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar Hij onze 
sterfelijke lichamen aan Zijn verheerlijkt lichaam gelijk zal maken en ons voor 
eeuwig tot Zich zal nemen. 

Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus, die ons heeft 
leren bidden: 
Onze Vader, die in de hemelen zijt! 
Uw naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. 
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk, 
en de kracht, 
en de heerlijkheid, 
in eeuwigheid. 
Amen. 

[Wil ons door dit Heilig Avondmaal sterken in het algemeen, ontwijfelbaar christelijk 
geloof in de drie-enige God, dat wij met mond en hart belijden. 

Ik geloof in God de Vader, de almachtige Schepper van de hemel en van de aarde. En in 
Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heere; die ontvangen is van de Heilige 
Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus is 
gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle; ten derde dage wederom 
opgestaan van de doden; opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods de 
almachtige Vader, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik 
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geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, Christelijk Kerk, de 
gemeenschap der heiligen; vergeving van de zonden; wederopstanding van het vlees; en 
een eeuwig leven. Amen.]  

Viering 
Opdat wij dan met het ware hemelse brood Christus gevoed mogen worden, 
laten we niet bij het uiterlijke teken van brood en wijn blijven staan, maar 
onze harten opheffen naar de hemel, waar Jezus Christus is, onze 
Voorspraak, aan de rechterhand van Zijn hemelse Vader. Daarheen wijzen 
ons ook de artikelen van ons christelijk geloof. Laten we er niet aan twijfelen 
dat onze zielen door de werking van de Heilige Geest zó waarachtig met Zijn 
lichaam en bloed gevoed en verkwikt worden als wij het heilige brood en de 
drank tot Zijn gedachtenis ontvangen. 

Bij het breken en uitdelen van het brood, spreekt de dienaar: 
Het brood dat wij breken, is de gemeenschap met het lichaam van Christus. 
Neem, eet, gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heere Jezus Christus 
gebroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. 

En als hij de drinkbeker geeft: 
De drinkbeker der dankzegging, die wij met dankzegging zegenen, is de 
gemeenschap met het bloed van Christus. Neem, drink allen daaruit, gedenk 
en geloof dat het kostbaar bloed van onze Heere Jezus Christus vergoten is 
tot een volkomen verzoening van al onze zonden. 
Hierna spreekt de dienaar: 
Geliefden in de Heere, omdat de Heere nu onze zielen aan Zijn tafel gevoed 
heeft, laten wij samen Zijn naam danken en prijzen. Een ieder spreke in zijn 
hart: 

1 Loof de HEERE, mijn ziel, en al wat in mij is, Zijn heilige Naam. 
2 Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden. 
3 Die al uw ongerechtigheid vergeeft, Die al uw ziekten geneest, 
4 Die uw leven verlost van het verderf, Die u kroont met goedertierenheid en 
barmhartigheid, 
8 Barmhartig en genadig is de HEERE, geduldig en rijk aan goedertierenheid. 
9 Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen, niet voor eeuwig 
handhaaft Hij Zijn toorn.  
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10 Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze 
ongerechtigheden. 
11 Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is Zijn goedertierenheid 
machtig over wie Hem vrezen. 
12 Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze overtredingen 
van ons gedaan. 
13 Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de HEERE 
Zich over wie Hem vrezen. 
(Psalm 103 : 1-4, 8-13) 

Hij heeft ook Zijn eigen Zoon niet gespaard, maar heeft Hem voor ons allen 
overgegeven en ons alles met Hem geschonken [Rom. 8:32]. Hiermee 
bevestigt God Zijn liefde tot ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij 
nog zondaars waren. Daarom zullen wij ook, nu wij door Zijn bloed 
gerechtvaardigd zijn, des te meer door Hem van Zijn toorn behouden 
worden. Want als wij, toen wij nog vijanden waren, met God verzoend zijn 
door de dood van Zijn Zoon, des te meer zullen wij, nadat wij met Hem 
verzoend zijn, behouden worden door Zijn leven [Rom. 5:8-10]. Daarom zal ik 
met mond en hart de lof des Heeren verkondigen van nu aan tot in 
eeuwigheid. Amen. 

Een ieder spreke in zijn hart: 
Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken U van ganser harte dat U 
ons, uit grondeloze barmhartigheid, Uw eniggeboren Zoon hebt gegeven tot 
Middelaar en offer voor onze zonden en tot spijs en drank voor het eeuwige 
leven. Wij danken U dat U ons een waarachtig geloof geeft, waardoor wij 
deel krijgen aan deze weldaden van U. U hebt ook, ter versterking daarvan, 
door Uw geliefde Zoon Jezus Christus het Heilig Avondmaal laten instellen en 
verordenen. 

Getrouwe God en Vader, maak door de werking van Uw Heilige Geest de 
gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van Zijn dood 
vruchtbaar, opdat wij dagelijks groeien in het ware geloof en in de zalige 
gemeenschap met Christus. Wij bidden dit alles omwille van Uw geliefde 
Zoon Jezus Christus, die met U en de Heilige Geest leeft en regeert in 
eeuwigheid. 
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[Wij bidden u dit in de Naam van onze Heere Jezus Christus die ons heeft 
leren bidden: 
Onze Vader, die in de hemelen zijt! 
Uw Naam worde geheiligd. 
Uw Koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. 
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der 
eeuwigheid.    Amen.] 
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Kort formulier voor de bediening van het Heilig Avondmaal  
(1974 met HSV-tekst) 

Geliefden in onze Heere Jezus Christus, 
hoort hoe onze Heiland in de nacht voor Zijn sterven het Avondmaal heeft 
ingesteld: 
En toen het uur gekomen was, ging Hij aan tafel aanliggen, en de twaalf 
apostelen met Hem. 
En Hij zei tegen hen: Ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, 
voordat Ik ga lijden. 
Want Ik zeg u dat Ik daar zeker niet meer van zal eten, totdat het vervuld is in 
het Koninkrijk van God. En nadat Hij een drinkbeker genomen had en 
gedankt had, zei Hij: Neem deze en deel hem onder elkaar. Want Ik zeg u dat 
Ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok, totdat het Koninkrijk van 
God gekomen is. En Hij nam brood en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en 
gaf het aan hen met de woorden: Dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven 
wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis. Evenzo nam Hij ook de drinkbeker na 
het gebruiken van de maaltijd en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe verbond 
in Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt. (Lukas 22: 14-20) 
 
Opdat wij nu waarlijk tot Zijn gedachtenis dit Avondmaal mogen houden, 
hebben wij tevoren onszelf te beproeven. Daarom onderzoeke zich ieder van 
ons, of hij van harte berouw heeft over zijn zonden, zichzelf mishaagt en zich 
voor God verootmoedigt. Ieder beproeve zich, of hij de vaste belofte van 
God gelooft dat hem alleen om het offer van Jezus Christus al zijn zonden 
volkomen vergeven zijn, en onderzoeke zich, of hij bereid is met heel zijn 
leven God te verheerlijken en zijn naaste te dienen. 
Allen die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en als waardige 
deelgenoten aan de tafel van Zijn Zoon Jezus Christus ontvangen. 
Die deze gezindheid niet kennen, verkondigen wij dat zij geen deel in het rijk 
van Christus hebben, en vermanen wij zich van dit Avondmaal te onthouden, 
zolang zij zich niet bekeren. 
Dit wordt ons, geliefde broeders en zusters in de Heere, niet voorgehouden 
om de verslagen harten van de gelovigen de vrijmoedigheid te ontnemen, 
alsof niemand tot het Avondmaal des Heren gaan mag dan wie zonder enige 
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zonde is. Want het Avondmaal verzekert ons, dat het volkomen offer van 
onze Heere Jezus Christus de enige grond van onze zaligheid is. Het verzegelt 
ons Zijn hartelijke liefde en trouw, dat Hij voor ons, die de eeuwige dood 
verdiend hadden, heeft willen lijden en sterven, en voor ons de 
levendmakende Geest verworven heeft. Door die Geest, Die in Hem als het 
Hoofd en in ons als Zijn leden woont, hebben wij waarachtige gemeenschap 
met Hem en krijgen wij deel aan al Zijn schatten en gaven. De Heilige Geest 
verbindt ons ook onderling in broederlijke liefde, gelijk de apostel Paulus 
zegt: 
Omdat het brood één is, zijn wij, die velen zijn, één lichaam, want wij allen 
hebben deel aan het ene brood. (1 Kor. 10:17) 
 
Met groot verlangen mogen wij samen aan het Avondmaal uitzien naar de 
wederkomst van onze Heiland, Die ons genodigd heeft tot het bruiloftsmaal 
van het Lam. Dan zal Hij met ons de vrucht van de wijnstok nieuw drinken in 
het Koninkrijk van Zijn Vader. 
 
Laten wij ons nu voor God verootmoedigen en Hem met waarachtig geloof 
om Zijn genade aanroepen:  
Barmhartige God en Vader, Die Uw eniggeboren Zoon in deze wereld 
gezonden hebt om ons volkomen te verlossen van onze zonden, wij bidden U 
dat Uw Heilige Geest moge bewerken, dat wij ons met waarachtig 
vertrouwen aan Hem hoe langer hoe meer overgeven, en dat Hij in ons leeft 
en wij in Hem. Wil onze verslagen harten door dit Avondmaal troosten en 
sterken. Laat ons niet twijfelen, of Gij zult om Christus' wil eeuwig onze 
genadige Vader zijn, Die ons onze zonden nimmer toerekent en ons in alles 
verzorgt als Uw kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook Uw genade dat wij 
onze Heiland belijden, onszelf verloochenen, ons kruis getroost op ons 
nemen en in alle nood met opgeheven hoofd onze Heere uit de hemel 
verwachten, Die onze sterfelijke lichamen aan Zijn verheerlijkt lichaam gelijk 
maken en ons tot Zich nemen zal in Zijn hemels Koninkrijk. 
Verhoor ons, barmhartige God en Vader, door onze Heere Jezus Christus. 
Amen. 
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Laat ons onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is, 
onze Voorspraak, aan de rechterhand van Zijn hemelse Vader. Laat ons er 
niet aan twijfelen dat wij door de werking van de Heilige Geest zo waarachtig 
met Zijn lichaam en bloed gevoed en gesterkt worden, als wij het brood en 
de wijn tot Zijn gedachtenis ontvangen. 
 
Bij het uitdelen van het brood zal de dienaar spreken: 
Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap met het lichaam van 
Christus?  
Omdat het brood één is, zijn wij, die velen zijn, één lichaam, want wij allen 
hebben deel aan het ene brood. (1 Kor. 10: 16b, 17). Neemt, eet, gedenkt en 
gelooft dat het lichaam van onze Here Jezus Christus gegeven is tot een 
volkomen verzoening voor al onze zonden. 
 
Bij het geven van de beker zal de dienaar spreken: 
De beker der dankzegging is een gemeenschap met het bloed van Christus. 
Neemt die, drinkt allen daaruit. Gedenkt en gelooft, dat het bloed van onze 
Here Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze 
zonden. (1 Kor. 10: 16a, Matth. 26: 26b, Luk. 22: 19b) 
 
Na de bediening van het Avondmaal spreekt de dienaar: 
Laten wij Gods Naam met lofzegging prijzen. 
Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, 
waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de 
overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig 
geworden – en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse 
gewesten gezet in Christus Jezus, opdat Hij in de komende eeuwen de 
allesovertreffende rijkdom van Zijn genade zou bewijzen, door de 
goedertierenheid over ons in Christus Jezus. 
Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, 
het is de gave van God; 
niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn Zijn maaksel, 
geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren 
bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. (Ef. 2: 4-10) 
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Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, 
overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, Hem zij de heerlijkheid in 
de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. 
Amen.  (Ef. 3: 20,21) 
 
Laat ons de Avondmaalsviering besluiten met het gebed, dat Christus ons 
geleerd heeft: 
Onze Vader, Die in de hemelen zijt, 
Uw Naam worde geheiligd; 
Uw Koninkrijk kome; 
Uw wil geschiede gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood; 
en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 
en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. 
Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der 
eeuwigheid. 
Amen. 
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Formulier voor de bevestiging van dienaren des Woords 

(uit 1974, teksten uit HSV) 

Geliefden in onze Heere Jezus Christus, 

De kerkenraad heeft u tweemaal de naam bekend gemaakt van onze broeder 
die tot dienaar des Woords van deze gemeente beroepen is. Daar niemand 
een wettig bezwaar tegen zijn belijdenis en wandel heeft ingebracht, zullen 
wij thans in de naam des Heren tot zijn bevestiging overgaan. 

Wij willen vooraf horen naar wat de Heilige Schrift leert over het ambt van 
dienaar des Woords. God, onze hemelse Vader, wil uit het verdorven 
menselijk geslacht een gemeente roepen en vergaderen ten eeuwigen leven 
en gebruikt daartoe de dienst van mensen. 

De apostel Paulus zegt dat Christus sommigen heeft gegeven als apostelen, 
anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen 
als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot het werk van 
dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Ef. 4: 11,12. 

De ambtsdragers hebben deze opdracht in ootmoed en nederigheid te 
volbrengen, ziende op Hem Die gekomen is om te dienen en Die in de 
voetwassing ons hiervan een voorbeeld gegeven heeft. Zij mogen zich 
gedragen weten door het woord van de Heere: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg 
u: als iemand hem ontvangt die Ik zal zenden, ontvangt hij Mij, en wie Mij 
ontvangt, ontvangt Hem Die Mij gezonden heeft. Joh. 13:20. 

De herders en leraars zullen in de samenkomsten van de gemeente het 
Woord verkondigen in alle getrouwheid naar het apostolisch vermaan: Ik 
bezweer u, ten overstaan van God en de Heere Jezus Christus, Die levenden 
en doden zal oordelen bij Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk: Predik het 
Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en 
dat met alle geduld en onderricht. 2 Tim. 4: 1,2. 

Door de zuivere prediking van het Evangelie wordt het Koninkrijk der 
hemelen ontsloten en toegesloten. Daarom hebben de dienaren des Woords 
de gemeente te wijzen op de vastheid van Gods beloften en de ernst van 
Gods eisen. Door het bedienen van het Woord hebben zij de gelovigen te 
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vermanen en te vertroosten, verkondigende de bekering tot God en de 
verzoening met Hem door het geloof in Jezus Christus, opdat de gemeente 
gebouwd wordt in het geloof en opwast in de genade en de kennis van de 
Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Zij zullen de gemeente oproepen, 
in deze wereld van het Evangelie te getuigen en door handel en wandel 
anderen voor Christus te winnen. In de prediking mogen zij de bruid van 
Christus opwekken, haar Bruidegom met groot verlangen te verwachten in 
reinheid en godsvrucht. 

Zij moeten de sacramenten, die de tekenen en zegelen van Gods verbond 
zijn, bedienen gelijk Christus het bevolen heeft, tot versterking van het 
geloof. Zij zullen in de dienst der gebeden de Naam des Heren aanroepen 
met schuldbelijdenis en lofprijzing, met voorbede en dankzegging 1 Tim. 2:1 en 
Hand. 2:42. 

Zij moeten de jeugd van de gemeente onderrichten in de Schriften, die haar 
wijs kunnen maken tot zaligheid, opdat zij door Gods genade zal komen tot 
belijdenis van het geloof in Christus Jezus.  

Tot het herderlijk werk behoort het bezoeken van de gemeente in 
getrouwheid, met zorg en liefde, naar de opdracht van de grote Herder der 
schapen. Joh. 21: 15-17 

Het is ook hun taak, met de ouderlingen de gemeente Gods in goede orde en 
tucht te houden. Zij moeten met wijsheid uit de gemeente weren al wat in 
strijd is met het Woord van God. Uit dit alles zien wij welk een hoog en 
verantwoordelijk ambt aan de dienaren des Woords is toevertrouwd. Zij zijn 
door God in de bediening der verzoening gesteld. Als gezanten van Christus 
vermanen en vragen zij in Zijn naam: laat u met God verzoenen. 

Nu gij, broeder (Naam), gereed staat het ambt van dienaar des Woords in 
deze gemeente te aanvaarden, zult gij voor God en Zijn gemeente 
antwoorden op de volgende vragen: 

Ten eerste: Zijt gij in uw hart overtuigd, dat God Zelf u door Zijn gemeente tot 
deze heilige dienst geroepen heeft? 
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Ten tweede: Houdt gij de Schriften van het Oude en Nieuwe Testament voor 
het enige Woord van God en de volkomen leer der zaligheid, en verwerpt gij 
alles wat met dit Woord en de belijdenis der kerk in strijd is? 

Ten derde: Belooft gij uit liefde tot Christus en Zijn gemeente uw ambt 
getrouw te bedienen en de vereiste geheimhouding te betrachten ten 
aanzien van wat bij de uitoefening van uw ambt vertrouwelijk te uwer kennis 
wordt gebracht? 

Ten vierde: Belooft gij u steeds te onderwerpen aan de kerkelijke 
vermaningen, indien gij in leer of leven u te buiten zoudt gaan? 

Antwoord: Ja ik, van ganser harte. 

(Hierna spreekt de dienaar – indien iemand voor het eerst aan een gemeente 
wordt verbonden, zal hierbij handoplegging plaats vinden – : ) 

God onze hemelse Vader, Die u geroepen heeft tot deze heilige dienst, 
verlichte en bekwame u door Zijn Geest. Hij regere u zo in uw bediening, dat 
gij daarin getrouw en met vrucht moogt werkzaam zijn tot verheerlijking van 
Zijn Naam en tot uitbreiding van het Rijk van Zijn Zoon Jezus Christus. 

Amen. 

 

Geliefde gemeente, ontvang in de Heere deze dienaar van Christus met alle 
blijdschap. Gedenk, dat God Zelf door hem tot u spreekt en u vermaant en 
troost. Erken hem als een gezant van Christus, die u het Evangelie van het 
Koninkrijk brengt. 

Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt, 
die vrede laat horen, die een goede boodschap brengt van het goede, die 
heil laat horen, (Jes. 52:7). Zo zal de vrede komen in uw huizen en gij zult, door 
zijn woord in Christus gelovende, het eeuwige leven beërven. (N.a.v. Matth. 
10:12,13) 

Aangezien niemand van ons de bekwaamheid hiertoe van zichzelf heeft, 
willen wij de almachtige God om Zijn genade aanroepen: 
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Barmhartige Vader, Die door Christus, Uw Zoon, uit het verloren menselijk 
geslacht U een gemeente tot het eeuwige leven vergadert, wij danken U dat 
Gij aan de kerk hier ter plaatse deze dienaar des Woords hebt willen 
verbinden. Wij bidden U: Wil hem door Uw Geest meer en meer bekwamen 
tot de dienst waartoe Gij hem geroepen hebt. Open zijn verstand om Uw 
heilig Woord te verstaan en schenk hem vrijmoedigheid om de 
verborgenheden van het Evangelie te verkondigen. Geef hem wijsheid en 
getrouwheid, opdat door zijn arbeid Uw kerk bewaard en vermeerderd 
wordt. Vertroost hem door Uw Geest in alle moeiten en beproevingen die 
hem in zijn dienst ten deel kunnen vallen. Geef, dat hij door Uw genade 
standvastig blijft tot het einde en eenmaal met de getrouwe dienstknechten 
moge ingaan in de vreugde des Heren. 

Verhoor ons, o Vader, door Jezus Christus, Uw Zoon, onze Heere, in Wiens 
Naam wij tot U bidden: 

Onze Vader, Die in de hemelen zijt, 
Uw Naam worde geheiligd; 
Uw Koninkrijk kome; 
Uw wil geschiede gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood; 
en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 
en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. 
Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der 
eeuwigheid. 
Amen. 
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Formulier voor de bevestiging van ouderlingen en/of diakenen 

(Uit Zes-liturgische-formulieren GS 2013) 
 
Gemeente van onze Here Jezus Christus, De kerkenraad heeft u tweemaal de 
namen van de broeders bekendgemaakt die tot ouderling en diaken gekozen 
zijn in deze gemeente. Niemand heeft een wettig bezwaar tegen hun leer en 
leven ingebracht. Daarom worden deze broeders nu in de naam van onze 
Here in hun ambt bevestigd. 
 
Onderwijs 
Christus als hoofd van de kerk zorgt vanuit de hemel voor zijn gemeente op 
aarde. Daarvoor neemt Hij mensen in dienst. Zij ontvangen een bijzondere 
taak in de gemeente. 
Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer 
anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om de 
heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het 
lichaam van Christus. (HSV Efeziërs 4:11,12) 
 
Zij zullen die opdracht in nederigheid volbrengen. Ze mogen zich daarbij 
gedragen weten door Christus, die immers gezegd heeft:  
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als iemand hem ontvangt die Ik zal zenden, 
ontvangt hij Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem Die Mij gezonden heeft. 
(HSV Johannes 13:20) 
 
Ouderlingen 
In de Heilige Schrift lezen we dat bij het volk Israël de oudsten een leidende 
functie bekleedden. Exodus 18:13. In de eerste christelijke gemeenten werden 
oudsten door de apostelen aangesteld. Daarbij werd gebeden om de leiding 
van de Heilige Geest. Dezelfde zaken zijn aan de orde wanneer in onze tijd 
over het dienstwerk in de gemeente gesproken wordt. Handelingen 6:6. 
 
Het behoort tot de taak van de ouderlingen om de leden van de gemeente 
trouw te bezoeken en hen aan te sporen tot het dienen van de Here. Ook 
mogen ze erop wijzen dat ieder van het Evangelie zal getuigen. Wie niet 
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leven naar de aanwijzingen van de Here, zullen vermaand worden en bij 
bewuste volharding in de zonde onder de christelijke tucht worden gesteld. 
Samen met predikanten mogen ouderlingen als herders de gemeente 
verzorgen en beheren, en waken tegen het binnendringen van dwaalleer. Zij 
zien toe op de leer en het leven van de dienaren van het Woord, want 
daarvoor zijn ze mede verantwoordelijk. Om deze taken te kunnen vervullen 
is het nodig om voortdurend Gods Woord te onderzoeken en zich te oefenen 
in het dienen van de Here. Handelingen 20:28. 
 
Diakenen 
De Schriften leren ons dat barmhartigheid voortvloeit uit de liefde van 
Christus. Hij kwam in de wereld om te dienen en ontfermde zich over velen. 
In navolging van Christus zorgde de eerste christelijke gemeente ervoor dat 
niemand in haar midden gebrek leed. Handelingen 2:45. De Here roept ook nu 
op tot het betonen van gastvrijheid, offervaardigheid en barmhartigheid. In 
de gemeente van Christus mag niemand zonder hulp en troost leven in tijden 
van ziekte, eenzaamheid of armoede. 
Met het oog hierop heeft Christus diakenen aan zijn gemeente gegeven. We 
lezen in het boek Handelingen hoe de apostelen speciale ambtsdragers lieten 
kiezen, toen ze zelf niet meer in staat waren al het werk in de kerk naar 
behoren te verrichten. Handelingen 6:1-6. 
De diakenen zullen ervoor zorgen dat de onderlinge dienst en de 
hulpverlening in en door de gemeente goed verloopt. Ze bezoeken de 
gemeenteleden om zich op de hoogte te stellen van hun moeiten of om hen 
aan te sporen tot hulpbetoon. Ze stellen zich op de hoogte van de gaven van 
de gemeenteleden en zetten die in waar dat nodig is. Bovendien zamelen ze 
de giften uit de gemeente in, beheren die en delen die in de naam van 
Christus uit. Ze bemoedigen hen die de liefdegaven van Christus ontvangen 
met het Woord van God. De Heilige Geest brengt eenheid in de gemeente en 
laat die ervaren aan het heilig avondmaal. De diakenen spannen zich er met 
woord en daad voor in dat deze eenheid zichtbaar wordt in onderlinge liefde 
en dienstbetoon. Zo zal de gemeente groeien in liefde en in barmhartigheid 
voor elkaar en voor alle mensen. Romeinen 12:4-8. 
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Bevestiging 
Geliefde broeder(s), nu u klaar staat om uw ambt te aanvaarden, zult u voor 
God en zijn heilige gemeente antwoord geven op de volgende vragen: 
Ten eerste: bent u ervan overtuigd dat God zelf u door zijn gemeente tot 
deze dienst heeft geroepen? 
Ten tweede: aanvaardt u de schriften van het Oude en Nieuwe Testament als 
het enige Woord van God en de volkomen leer van de verlossing en wijst u 
alles af wat met dit Woord en de belijdenis van de kerk in strijd is? 
Ten derde: belooft u in overeenstemming daarmee uw ambt trouw te 
vervullen en met ontzag voor God door het leven te gaan en belooft u 
geheim te houden waarvan u vertrouwelijk kennis draagt? 
Ten vierde: belooft u zich te onderwerpen aan de kerkelijke vermaning en 
tucht, in overeenstemming met de kerkorde, als u in leer of leven zou 
zondigen? 
 
Wat is hierop uw antwoord? ‘Ja’. 
 
Zegen (hierbij kan handoplegging worden toegepast) 
De Vader van onze Here Jezus Christus geve u zijn Geest, opdat u deze dienst 
trouw en met zegen zult vervullen. Amen. 
 
Oproep aan de gemeente 
Geliefde broeders en zusters, ontvang deze broeders als dienaren van God. 
Erken de ouderlingen als opzieners en herders van de gemeente. Acht hen 
hoog om hun werk. Gehoorzaam uw voorgangers en schik u naar hen, want 
zij waken over uw leven. 
Zorg dat de diakenen de middelen hebben om hun werk te doen. Wees 
goede rentmeesters over wat de Here u toevertrouwt en weet u in de 
gemeente van Christus geroepen om te dienen. Laat ieder in de gemeente 
die in nood verkeert dankbaar de hulp aanvaarden die Christus door de 
diakenen wil geven. 1 Thessalonicenzen 5:12; Hebreeën 13:17; 1 Petrus 4:10. 
 
Gebed 
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Here God, hemelse Vader, we danken U, dat U ons ouderlingen en diakenen 
gegeven hebt, die met uw Geest vervuld zijn om uw gemeente op te 
bouwen. Verleen hen steeds meer de gaven die zij nodig hebben: wijsheid, 
vrijmoedigheid, barmhartigheid en onderscheidingsvermogen, opdat ieder 
zijn ambt vervult zoals U dat vraagt. Schenk hun uw genade, opdat ze hun 
dienst trouw kunnen vervullen, ook als er moeite of verdriet op hun pad zou 
komen. Zegen ons als gemeente, waarover ze zijn aangesteld. Laat ieder van 
ons zich aan de goede aanwijzingen van de ouderlingen onderwerpen en hen 
eren om hun ambt. Geef dat we elkaar vurig liefhebben. Geef ook dat we de 
diakenen met blijdschap alles geven wat ze nodig hebben voor hun dienst 
van barmhartigheid. Verhoor ons, barmhartige Vader, door uw geliefde 
Zoon, onze Here Jezus Christus. 
 
In zijn naam bidden we u: 
Onze Vader, die in de hemelen zijt; 
uw Naam worde geheiligd, 
uw Koninkrijk kome, 
uw wil geschiede, gelijk in de hemel, 
alzo ook op aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, 
en leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze; 
want van U is het Koninkrijk 
en de kracht en 
de heerlijkheid 
tot in eeuwigheid. 
Amen. 
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Formulier voor de openbare geloofsbelijdenis 

(Uit Zes-liturgische-formulieren GS 2013) 
 
Geliefde broeder(s) en zuster(s), 
U bent hier verschenen om voor God en zijn gemeente belijdenis te doen van 
het geloof. Na gehouden onderzoek heeft de kerkenraad u aan de gemeente 
voorgesteld. Nu tegen niemand van u wettige bezwaren zijn ingebracht, 
willen wij u in de gelegenheid stellen om geloofsbelijdenis af te leggen. 
 
Eerst willen wij luisteren naar wat de Schrift ons over het belijden van het 
geloof zegt. God heeft de mens goed geschapen, opdat hij Hem van harte 
zou liefhebben en met vreugde zou dienen. In het paradijs koos de mens er 
echter voor om onafhankelijk van God te leven. Daarmee bracht hij het 
oordeel van God over zich en verdiende hij de dood. Met de apostel Paulus 
belijden wij, dat wij allen gezondigd hebben en de heerlijkheid van God 
missen. Romeinen 3:23. 
God heeft echter de wereld zo liefgehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon 
gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar het 
eeuwige leven heeft. Johannes 3:16. Alleen het bloed van Hem, Gods Zoon, 
reinigt ons van alle zonde. 1 Johannes 1:7. 
Ieder die dit gelooft, erkent dat het God is die ons eerst heeft liefgehad en 
zijn liefde in onze harten heeft uitgestort door de Heilige Geest. 1 Johannes 
4:19; Romeinen 5:5. 
De belofte van het Evangelie luidt, dat wie met de mond Jezus als Here 
belijdt en met het hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, 
behouden zal worden. Romeinen 10:9. 
Dat deze persoonlijke belijdenis ook openlijk wordt uitgesproken, vinden we 
in de Bijbel o.a. bij Tomas, die in de kring van de discipelen Jezus belijdt met 
de woorden: Mijn Here en mijn God. Johannes 20:28. Ook schrijft Paulus aan 
Timoteüs dat deze de goede belijdenis heeft afgelegd voor vele getuigen. 1 
Timotheüs 6:12. 
Door onze persoonlijke geloofsbelijdenis stemmen we in met de belijdenis 
van de kerk en weten we ons verbonden met allen die in hetzelfde geloof de 
Here liefhebben en dienen. Wij voegen ons in de eeuwenlange rij van 
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mensen die het geloof belijden. De Zoon van God vergadert immers door zijn 
Geest en Woord vanaf het begin der wereld tot aan het einde zijn gemeente, 
die is uitverkoren tot het eeuwige leven. 
 
In de doop hebben wij het teken en zegel van Gods verbond ontvangen. Wat 
Hij ons daarin beloofd heeft, vraagt van ons geloof. Zo is onze belijdenis in 
feite een antwoord op onze doop. Het is door de Heilige Geest dat wij dit 
antwoord geven. Wie belijdenis doet, geeft daarin gehoor aan de oproep van 
de Here Jezus om Hem te volgen. De weg achter Jezus aan is de weg van het 
eeuwige leven. Tegelijk zegt Jezus: Als iemand achter Mij aan wil komen, 
moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. HSV Matteüs 
16:24 
 
Wanneer wij te maken krijgen met verzet en verleiding, aanvechting en 
twijfel, mogen wij steeds terugvallen op de trouw van God en zijn 
vergevende liefde. Om ons geloof te versterken heeft de Here Jezus het 
Heilig Avondmaal ingesteld. Wie belijdenis doet, spreekt daarmee ook het 
verlangen uit om aan de viering daarvan deel te nemen. 
Wij doen belijdenis in het midden van de gemeente als het lichaam van 
Christus. Daarmee verklaren we ons medeverantwoordelijk voor de 
geestelijke opbouw van de gemeente en willen we ons daarvoor met de 
gaven die God ons geeft, inzetten. Ook behoort daartoe het trouw 
samenkomen met de gemeente en het zoeken en bewaren van de 
onderlinge vrede. Hebreeën 10:25; 2 Timoteüs 2:22. 
Vervolgens worden wij geroepen om in de wereld een zoutend zout en een 
lichtend licht te zijn, opdat door onze levenswandel anderen voor Christus 
gewonnen worden. Matteüs 5:13-16. 
Ten slotte worden we opgeroepen om uit te zien naar de wederkomst van 
onze Here Jezus om dan voor altijd in de eeuwige vreugde en heerlijkheid bij 
Hem te mogen zijn. Efeziërs 5:25-27; Openbaring 22:17. 
 
Nu het moment aanbreekt waarop u uw geloofsbelijdenis zult uitspreken, 
verzoeken wij u in dit plechtige ogenblik van uw leven voor veel getuigen 
oprecht antwoord te geven op de volgende vragen. 
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Ten eerste: gelooft u dat de waarheid van God, die in zijn Woord 
geopenbaard is en in de belijdenis van het christelijk geloof is samengevat en 
die in de gemeente onderwezen wordt, de waarachtige en volkomen leer 
van de verlossing is, en is het uw voornemen om, door de genade van God, in 
dit geloof te blijven staan in leven en sterven? 
Ten tweede: hebt u berouw over uw zonden en verootmoedigt u zich voor 
God en zoekt u het leven buiten uzelf in Jezus Christus? Ziet u er ook naar uit 
om het Heilig Avondmaal te vieren tot versterking van uw geloof? 
Ten derde: belijdt u dat het uw hartelijk verlangen is, door de kracht van de 
Heilige Geest, te volharden in de liefde tot de Here en Hem te dienen naar 
zijn Woord? Belooft u trouw samen te komen met de gemeente van Christus, 
u in te zetten voor de opbouw van zijn gemeente en u gewillig te 
onderwerpen aan het herderlijk opzicht van de kerk? Zult u Jezus Christus 
met woord en daad belijden in de wereld? 
 
Wat is hierop uw antwoord? ‘Ja’. 
 
De almachtige, barmhartige God en Vader van onze Here Jezus Christus geve 
u de kracht van zijn Heilige Geest! Amen. Nu u deze belijdenis hebt 
uitgesproken, deelt u als leden met alle rechten en plichten in de 
gemeenschap van de kerk. 
 
Geliefde gemeente, 
Ontvang deze leden als broeder(s) en zuster(s). Bemoedig hen door te wijzen 
op de genade, de troost en kracht, die er te vinden is bij Christus en die u zelf 
van Hem mocht ontvangen, ook in tijden van beproeving of andere moeiten 
en zorgen. Ondersteun hen in de strijd van het geloof en leef met hen mee. 
Draag hen aan de Here op in uw gebeden, opdat zij mogen groeien in het 
geloof. Deel met hen uw vreugde in de Here. 
Daartoe geve de Koning van de Kerk ons door zijn Geest alle wijsheid, liefde 
en saamhorigheid. Amen. 
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Formulier voor de bevestiging van het huwelijk 

(Zoals vastgesteld door de generale synode in 2007) 

 

Gemeente van onze Heere Jezus Christus, 

Onderwijs 

Voor de overheid, als dienares van God, is het huwelijk van …… en …… 
gesloten. Het is goed dat het huwelijk van de gelovigen ook in de 
samenkomst van de gemeente wordt bevestigd en dat Gods zegen erover 
wordt gevraagd. Daarom zijn we hier als gemeente bijeen. 

God zegt ons in zijn Woord, dat Hij man en vrouw geschapen en voor elkaar 
bestemd heeft. Hij heeft het huwelijk gegeven als een gave en opdracht en 
zijn zegen erover beloofd. Want God, onze Vader, die alles schiep, schiep de 
mens naar zijn beeld. Hij zei: “Het is niet goed dat de mens alleen is; Ik zal 
een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. Daarom zal een man 
zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij 
zullen tot één vlees zijn. En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees 
vruchtbaar, word talrijk.” (Genesis 2:18,24; 1:28). 

Overeenkomstig dit Woord is het huwelijk een totale levensgemeenschap 
van één man en één vrouw die aangegaan wordt voor het leven. Zij zijn in 
unieke zin verbonden aan elkaar, vormen samen een eenheid en zijn 
wederzijds verantwoordelijk. Om die hechte eenheid voor ieder duidelijk te 
laten zijn, wordt het huwelijksverbond ook officieel en in het openbaar 
gesloten en kerkelijk bevestigd.  

Het huwelijk als goede gave van God is door de zondeval geschonden. Maar 
God, die zeer barmhartig is, heeft het huwelijk in stand gehouden en zijn 
zegen laten voortduren. Daarom heeft onze Heere Jezus Christus het 
huwelijk als instelling van God geëerd door aanwezig te zijn op de bruiloft te 
Kana en door het wonder dat Hij daar verrichtte (Johannes 2:1-11). Ook heeft 
Hij de verbreking van het huwelijk veroordeeld toen Hij zei: “Wat God 
samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden.” (Markus 10:9). Het is 
Gods bedoeling dat man en vrouw elkaar voor altijd trouw blijven. 
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In de brieven van de apostelen wordt over het huwelijk gesproken als een 
gave van God die geheiligd wordt door het Woord van God en door het 
gebed (1 Timotheüs 4:4). Paulus noemt de eenheid in het huwelijk een groot 
geheimenis. Dat betrekt hij op de eenheid tussen Christus en zijn gemeente 
(Efeziërs 5:32). 

We moeten het huwelijk dan ook niet lichtvaardig aangaan, maar 
weloverwogen, eerbiedig en dankbaar, in de vreze des HEEREN. De 
gemeenschap voor heel het leven mag een vreugde zijn, waarin man en 
vrouw in trouw elkaar liefhebben en toegewijd en hulpvaardig voor elkaar 
leven. Door de zonde ondervinden ook de gehuwden veel tegenslag en 
verdriet. Toch mogen zij op grond van Gods beloften ook in moeiten en 
zorgen zeker zijn van de goedheid en hulp van de HEERE. 

Doel 

Het is goed te weten met welk doel de HEERE God het huwelijk heeft 
ingesteld. 

De bedoeling is in de eerste plaats dat man en vrouw in oprechte liefde aan 
elkaar verbonden zijn en daarom elkaar in vreugde toebehoren, elkaar trouw 
zullen helpen in alles wat tot het tijdelijke en eeuwige leven behoort. 

De bedoeling is in de tweede plaats, dat door het huwelijk het menselijke 
geslacht en ook de kerk wordt voortgezet en dat de ouders, wanneer 
kinderen aan hen worden toevertrouwd, die kinderen zullen opvoeden en 
voorleven in de kennis en dienst van de HEERE. Samen zullen zij in het 
huwelijk trouw leven overeenkomstig de wil van God met een goed en gerust 
geweten en hun lichaam – dat een tempel van de Heilige Geest is – niet 
verontreinigen. 

Wederzijdse verplichtingen 

Vandaag sluit u als man en vrouw een huwelijksverbond. Daarmee spreekt u 
uit dat u overeenkomstig het evangelie van Jezus Christus elkaar in liefde zult 
toebehoren en elkaar trouw zult helpen. 

In de Schrift wordt dit verbond vergeleken met de relatie tussen Christus en 
zijn gemeente (Efeziërs 5:22-33). Christus als het Hoofd van zijn gemeente 
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heeft zich in liefde voor haar overgegeven. Zo behoort ook de man zijn 
vrouw lief te hebben en zich ten goede voor haar in te zetten.  

De gemeente als het lichaam van Christus heeft in eerbied haar Heere lief. Zo 
behoort ook de vrouw haar man respectvol lief te hebben en zich ten goede 
voor hem in te zetten. Zoals de apostel Paulus schrijft: Gelijk de gemeente 
onderdanig is aan Christus, zo ook de vrouw aan haar man. Zij zullen elkaar 
hoogachten en voor beiden geldt: “Wees elkaar onderdanig in de vreze 
Gods.” (Efeziërs 5:21). 

Samen zult u zoeken naar de wil van God voor uw leven. Samen zult u trouw 
en met toewijding uw taak verrichten en zorgen voor uw gezin. Samen zult u 
de kinderen – indien u die worden toevertrouwd – voorgaan in een leven 
met God en zijn gemeente.  

Uw gezin zal deel zijn van een groter geheel. Ten opzichte van kerk en 
samenleving hebt u de roeping om als een hechte eenheid naar buiten te 
treden. 

Besef dat u erfgenamen bent van de genadegave van het leven. Wees 
vergevensgezind en leef samen in wijsheid, opdat uw gebeden tot God niet 
worden verstoord.  

Van de gemeente mag u verwachten dat zij voor u zal bidden en u zal 
ondersteunen als de tijd en omstandigheden daar aanleiding toe geven. 

Belofte 

(waarbij bruid en bruidegom elkaar de rechterhand geven) 

 

Ik, ……,  
verklaar hier voor God en zijn gemeente 
dat ik jou, ……, 
genomen heb en neem tot mijn vrouw 
en ik beloof 
dat ik je nooit zal verlaten 
in goede noch kwade dagen 
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in rijkdom noch armoede 
in gezondheid noch ziekte 
totdat de dood ons zal scheiden; 
en ik beloof dat ik in liefde  
mij ten goede voor jou zal inzetten 
dat ik heilig met je zal leven 
trouw in alle dingen 
zoals het evangelie dat vraagt. 
 

Ik, ……, 
verklaar hier voor God en zijn gemeente 
dat ik jou, ……, 
genomen heb en neem tot mijn man 
en ik beloof 
dat ik jou nooit zal verlaten 
in goede noch kwade dagen 
in rijkdom noch armoede 
in gezondheid noch ziekte 
totdat de dood ons zal scheiden; 
en ik beloof dat ik in liefde 
mij ten goede voor jou zal inzetten 
dat ik heilig met je zal leven 
trouw in alle dingen 
zoals het evangelie dat vraagt. 
 

óf: 

 

N.N., 
verklaart u hier voor God en zijn gemeente 
dat u genomen hebt en neemt tot uw vrouw 
…… 
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en belooft u 
dat u haar nooit zult verlaten 
in goede noch kwade dagen 
in rijkdom noch armoede 
in gezondheid noch ziekte 
totdat de dood u zal scheiden; 
en belooft u  
dat u zich in liefde voor haar zult inzetten 
dat u heilig met haar zult leven 
trouw in alle dingen 
zoals het evangelie dat vraagt. 
 

N.N., 
verklaart u hier voor God en zijn gemeente 
dat u genomen hebt en neemt tot uw man 
…… 
en belooft u 
dat u hem nooit zult verlaten 
in goede noch kwade dagen 
in rijkdom noch armoede 
in gezondheid noch ziekte 
totdat de dood u zal scheiden; 
en belooft u  
dat u zich in liefde voor hem zult inzetten 
dat u heilig met hem zult leven 
trouw in alle dingen 
zoals het evangelie dat vraagt. 
 

Bevestiging en zegen  

(waarbij het bruidspaar knielt) 
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God de HEERE heeft u samengevoegd; 
Hij heeft u door zijn genade 
tot deze heilige staat van het huwelijk geroepen. 
De Vader der barmhartigheid verbinde u 
met zuivere liefde en trouw, 
vervulle u met zijn genade 
en geve u zijn zegen. 
Zo heeft God u dan samengevoegd als man en vrouw 
en wat God samengevoegd heeft, 
scheide de mens niet. 
Amen. 
 

Gebeden 

Barmhartige God en Vader, 
U hebt deze bruidegom en bruid tot elkaar gebracht 
en hen door de band van het huwelijk verenigd; 
wij danken U voor de zegen 
die zij van U ontvangen op deze dag; 
wij bidden U dat zij onder uw hoede 
samen door het leven mogen gaan. 
Wil hun de genade geven, 
dat zij door de liefde van Christus 
steeds meer naar elkaar toegroeien, 
verbonden in de eenheid van het ware geloof. 
Schenk hun de kracht van uw Heilige Geest, 
opdat zij als man en vrouw 
in hun gezin leven naar uw goddelijke wil. 
Verleen hun uw gunst om, 
als het U belieft kinderen aan hen te geven, 
die op te voeden naar de eis van uw verbond, 
in de onderwijzing, tucht en liefde van Christus. 
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Heilig de band die hen verenigt, 
tot zegen voor henzelf, 
tot opbouw van de gemeente, 
tot een getuigenis voor anderen 
en tot eer van uw heilige Naam. 
 
Wij bidden U  
voor mensen die elkaar eens als een geschenk uit uw hand ontvingen, 
dat ze in liefde trouw mogen blijven  
en elkaar telkens opnieuw mogen ontdekken en herkennen. 
Wij bidden U  
voor mensen die het gaandeweg moeilijk met elkaar hebben gekregen, 
dat ze elkaar mogen terugvinden. 
Wij bidden U  
voor allen die van elkaar gescheiden zijn geraakt 
en voor hun kinderen.  
Houd hen vast in uw trouw en liefde,  
zodat verbittering geen plaats krijgt.  
Geef kracht en sterkte in alle moeiten. 
Wij bidden U  
voor weduwen, weduwnaren,  
voor wezen.  
Bewaar hen voor eenzaamheid en opstandigheid,  
vertroost hen door uw nabijheid. 
Wij bidden U  
voor mensen die alleengaan.  
Wil hen zegenen met een leven  
ten dienste van U en tot zegen van velen. 
Geef ons allen, gehuwd of ongehuwd, uw genade, opdat wij elkaar kunnen 
dienen als een afglans van uw liefde en trouw. 
Ga zo met ons mee, ook op deze dag,  
verhoor onze gebeden en aanvaard onze lof en dank  
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door Jezus Christus, onze Heere, die ons heeft leren bidden: 
Onze Vader, die in de hemelen zijt; 
uw Naam worde geheiligd, 
uw Koninkrijk kome, 
uw wil geschiede, gelijk in de hemel  
alzo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, 
en leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze; 
want van U is het Koninkrijk 
en de kracht 
en de heerlijkheid 
tot in eeuwigheid. 
Amen. 
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Formulier voor de bevestiging van een evangelist als dienaar van het 
Woord 

(Uit Zes-liturgische-formulieren GS 2013) 
 
Gemeente van onze Heere Jezus Christus, 
Wij zijn vandaag bij elkaar om broeder (Naam) te bevestigen als evangelist. 
Hij krijgt hiermee de opdracht en de bevoegdheid om bij u het Woord en 
sacramenten te bedienen. 
Het is goed vooraf te luisteren naar wat Gods Woord hierover zegt. Jezus 
Christus is Heer en Hoofd van de gemeente. Hij zegt ons zelf in de Bijbel wat 
Hij van zijn gemeente verwacht. Voor het werk als evangelist is belangrijk 
wat de Heere Jezus zei kort voordat Hij naar de hemel ging. In Mattheüs 
lezen we: 
En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht 
in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de 
Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest; hun lerend alles 
wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot 
de voleinding van de wereld. Amen. (Mattheüs 28: 18-20) 
Belangrijk is ook wat we lezen in Handelingen: 
Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; 
en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria 
en tot aan het uiterste van de aarde. (Handelingen 1:8) 
De woorden van de Heere Jezus zijn gegeven aan de kerk van alle tijden en 
hebben ook betekenis voor ons. Iedere gelovige is geroepen om getuige van 
Christus te zijn en anderen over Hem te vertellen. Daarnaast geeft de Heere 
Jezus aan sommige gelovigen een bijzondere opdracht In de Bijbel lezen we 
dat Christus naast apostelen, profeten, herders en leraars ook evangelisten 
gegeven heeft om de heiligen toe te rusten voor het werk in Zijn dienst 
(Efeziërs 4:11,12). Zij hebben een bijzondere gave ontvangen om het Evangelie 
aan niet-christenen zo te brengen, opdat deze door Woord en Geest 
overtuigd worden, tot geloof in christus komen en verantwoordelijke leden 
van Zijn gemeente worden. Zo lezen we dat Filippus in Samaria aan veel 
mensen Christus verkondigt en vervolgens aan een Ethiopiër, die hij ook 
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doopt (Handelingen 8:5;35 vv). Later is hij in Caesarea als evangelist werkzaam 
(Handelingen 21:8). 
Wanneer Timotheüs in Efeze werkt aan de opbouw van deze pas gestichte 
gemeente, drukt de apostel Paulus hem op het hart het werk te doen van 
een evangelist (2 Timotheüs 4,5). 
Tot de dienst van een evangelist behoort, dat hij zich inzet voor het stichten 
en opbouwen van een zendingsgemeente. 
 
Welnu, broeder (Naam), de Heere heeft u de gave van evangelist gegeven en 
Hij heeft het zo geleid dat u deze gemeente met deze gave mag gaan dienen. 
Voor u als evangelist is de allereerste taak om het Evangelie aan ongelovigen 
te verkondigen, zodat er onder Gods zegen een gemeente mag ontstaan. Om 
de liefde van Christus zichtbaar te maken is het nodig dat u de gemeente 
voorgaat in dienstbetoon aan de naaste.  
Om de gemeente op te bouwen is het nodig dat u haar de Bijbelse leer 
verkondigt en onderwijst. Tot versterking van het geloof zult u ook de 
sacramenten van doop en avondmaal bedienen. Met de kerkenraad mag u 
leiding geven aan de zendingsgemeente, in nederigheid en dienstbaarheid, 
zoals Jezus ons dat voordeed. U mag zich daarin door gebed en metterdaad 
gesteund weten door de gemeente waarin u geroepen bent. 
In heel uw werk mag u zich afhankelijk weten van de genade van Christus, 
die het Hoofd van zijn kerk is, en van de leiding van zijn Geest. Ter 
bevestiging daarvan ontvangt u zijn onmisbare zegen. 
 
Bevestiging 
Geliefde broeder (Naam), we vragen u om op de volgende vragen oprecht te 
antwoorden: 
Ten eerste: Bent u ervan overtuigd dat God zelf door middel van zijn 
gemeente u roept tot deze dienst? 
Ten tweede: Gelooft u dat de Bijbel, Gods Woord, volkomen betrouwbaar is 
en dat God ons daarin de enige weg tot behoud wijst? 
Ten derde: Gelooft u dat de belijdenisgeschriften van de kerk voluit 
overeenstemmen met de Bijbel? 
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Ten vierde: Belooft u trouw te zijn in uw werk als evangelist, Gods Woord en 
de sacramenten hier te bedienen en aan de gemeente leiding te geven, zoals 
Christus dat wil? 
Ten vijfde: Belooft u geheim te houden waarvan u vertrouwelijk kennis 
draagt? 
Ten zesde: Belooft u zich steeds te onderwerpen aan de kerkelijke 
vermaningen, als u in leer of leven zou zondigen? 
 
Wat is hierop uw antwoord? 'Ja, met heel mijn hart.’ 
 
Handoplegging 
Moge Christus u zegenen en vervullen met Zijn Geest. Moge Hij u steeds 
meer bekwamen en toerusten tot deze dienst, opdat Gods rijk ook door uw 
werk hier krachtig doorbreekt en wordt uitgebreid. 
 
Geliefde gemeente, 
Bedenk dat onze broeder door de Heere geroepen is en dat het voor u een 
voorrecht is dat hij deze dienst in uw midden mag verrichten. Bid daarom 
voor hem en zijn gezin in uw samenkomsten en thuis. Wees daarbij in uw 
eigen omgeving een getuige, die toont wat het Evangelie van de Here Jezus 
voor u zelf betekent, opdat anderen tot Christus mogen komen. Voorzie onze 
broeder van de middelen die nodig zijn om zijn werk te kunnen doen. 
 
Omdat niemand van ons dit in eigen kracht kan volbrengen, willen wij de 
almachtige God aanroepen en bidden om Zijn genade. 
 
Gebed 
Barmhartige God en Vader, wij danken U dat U mensen roept om dienstbaar 
te zijn aan de verkondiging van het Evangelie van Uw Zoon Jezus Christus. 
Wij bidden U, (Naam) vervullen met uw Geest om zijn taak als evangelist van 
de zendingsgemeente (Naam) uit te voeren. Geef hem de vrijmoedigheid om 
te getuigen in woord en daad van het heil, dat U in Jezus Christus Uw Zoon 
hebt gegeven. En als er tegenslagen en moeiten zijn, wilt U hem en zijn gezin 
dan vasthouden, standvastigheid en moed geven en hem vertrouwen 
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schenken op grond van Uw beloften. Geef ook dat wij als zendingsgemeente 
trouw zullen zijn in onze gebeden, ons meeleven en onze ondersteuning. 
Zegen alle werk in Uw Koninkrijk, waar ook ter wereld. We bidden U dit in de 
naam van Jezus Christus, Uw Zoon, die ons heeft leren bidden: 
Onze Vader, Die in de hemelen zijt, 
Uw Naam worde geheiligd; 
Uw Koninkrijk kome; 
Uw wil geschiede zoals in de hemel zo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood; 
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven; 
en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in 
eeuwigheid. 
Amen. 
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Formulier van de ban of de afsnijding van de gemeente 

(uit formulieren 1968-1974, teksten uit HSV) 
 
Eerste afkondiging van de kerkelijke tucht 
Geliefden in onze Heere Jezus Christus, 
de kerkenraad moet u tot zijn grote droefheid bekend maken, dat een 
broeder/zuster der gemeente zich heeft schuldig gemaakt aan ….....; en dat 
hij/zij ondanks vele ernstige vermaningen geen blijk heeft gegeven van ware 
boetvaardigheid, zodat de kerkenraad hem/haar heeft moeten afhouden van 
de gemeenschap aan de tafel des Heren. Toch heeft dit niet mogen leiden tot 
bekering en zijn ook de aanhoudende vermaningen vruchteloos gebleven. 
Daarom ziet de kerkenraad zich tot zijn diepe droefheid verplicht met deze 
broeder/zuster verder te handelen en, indien hij/zij volhardt in zijn/haar 
zonde, over te gaan tot de afsnijding. Thans doet hij hiervan voor de eerste 
keer mededeling en roept hij u met ernst op, aanhoudend voor hem/haar te 
bidden, of het de Heere behagen mag hem/haar tot berouw en bekering te 
brengen. 
 
Tweede afkondiging 
Geliefden in onze Heere Jezus Christus, 
reeds eerder moest de kerkenraad u met droefheid bekend maken, dat een 
broeder/zuster zich heeft schuldig gemaakt aan …...; en dat hij/zij, daar er 
geen oprecht berouw gebleken is, niet slechts van het Heilig Avondmaal is 
afgehouden, maar dat de kerkenraad ook verder met hem/haar had te 
handelen. 
Nu heeft deze broeder/zuster tot heden geen blijk gegeven van waarachtige 
bekering en zijn de herhaalde bestraffingen en vermaningen vruchteloos 
gebleven. Daarom moet de kerkenraad tot zijn diep leedwezen met de 
tuchtoefening voortgaan en, na ingewonnen advies van de classis, voor de 
tweede keer mededeling hiervan doen, nu met het noemen van de naam. 
Het betreft (Naam, wonende …....).  
Wij roepen u met de meeste ernst op hem/haar aanhoudend in liefde te 
vermanen en ernstig voor hem/haar te bidden, of het de Heere behagen mag 
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hem/haar tot berouw en bekering te brengen, opdat hij/zij nog behouden 
wordt. 
 
Derde afkondiging 
Geliefden in onze Heere Jezus Christus, 
reeds tweemaal moest de kerkenraad u met droefheid bekend maken, dat 
broeder/zuster (Naam) zich heeft schuldig gemaakt aan ….....; en dat hij/zij 
wegens duidelijk gebleken onboetvaardigheid niet slechts van het Heilig 
Avondmaal is afgehouden, maar dat de kerkenraad ook met de 
tuchtoefening moest voortgaan. 
Omdat hij/zij tot nu toe geen enkel blijk van waarachtige bekering heeft 
gegeven en alle bestraffingen en vermaningen verworpen heeft, wordt met 
de droeve zaak van de afsnijding voortgegaan en u voor de derde en laatste 
keer hiervan mededeling gedaan. Wij maken u bekend, dat hij/zij op zondag 
(datum) van de gemeenschap der kerk zal worden afgesneden, tenzij hij/zij 
zich alsnog bekeert. 
Wij roepen u voor het laatst met de meeste ernst op om hem/haar liefdevol 
te vermanen en voor hem/haar vurig te bidden, of het de Heere behagen 
mag hem/haar tot berouw en bekering te brengen, opdat hij/zij zich niet tot 
het uiterste verhardt, maar nog behouden wordt. 
 
Formulier 
Geliefden in onze Heere Jezus Christus, 
tot driemaal toe hebben wij u bekend gemaakt welk een grote zonde ons 
medelid (Naam) gedaan en welk een aanstoot hij/zij daardoor gegeven heeft, 
opdat hij/zij door uw christelijke vermaningen en gebeden, zich tot God zou 
bekeren en uit de strik van de duivel bevrijd zou worden, om de wil des 
Heren te volbrengen. 
Maar wij moeten u tot onze grote droefheid meedelen, dat voor ons tot nog 
toe niemand is verschenen die ook maar enigszins aangetoond heeft, dat ons 
medelid door de herhaalde vermaningen tot hem/haar gericht – zowel onder 
vier ogen als in tegenwoordigheid van getuigen – gekomen zou zijn tot 
berouw over zijn/haar zonde of enig teken van ware bekering heeft doen 
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blijken. Hij/zij heeft integendeel zijn/haar overtreding door zijn/haar 
hardnekkigheid nog groter gemaakt. 
Daarom hebben wij u voor enige tijd reeds bekend gemaakt dat wij, indien 
hij/zij zich niet bekeerde, genoodzaakt zouden zijn het laatste middel dat ons 
tot zijn/haar behoud overblijft, aan te wenden. Hoewel de kerk zo lang 
geduld met hem/haar gehad heeft, is er van bekering geen sprake. Wij 
moeten thans tot de uiterste tuchtoefening overgaan, opdat ons medelid 
hierdoor, indien mogelijk, tot berouw over zijn/haar zonde gebracht wordt, 
en ook het gehele lichaam der gemeente niet in gevaar gebracht en Gods 
Naam niet gelasterd wordt. 
Daarom verklaren wij, dienaars en opzieners van Gods gemeente, in de naam 
en met de volmacht van onze Heere Jezus Christus, dat (Naam) om de 
genoemde oorzaken uitgesloten wordt uit de gemeente van Christus en geen 
deel heeft aan de gemeenschap met Hem, aan de heilige sacramenten en 
aan alle geestelijke zegeningen en weldaden Gods jegens Zijn gemeente, 
zolang hij/zij geen oprecht berouw toont en volhardt in zijn/haar zonden. 
Want Christus heeft gezegd: Als hij niet naar hen luistert, zeg het dan tegen 
de gemeente. En als hij ook niet naar de gemeente luistert, laat hij dan voor 
u als de heiden en de tollenaar zijn. Voorwaar, Ik zeg u: Alles wat u op de 
aarde bindt, zal in de hemel gebonden zijn; en alles wat u op de aarde 
ontbindt, zal in de hemel ontbonden zijn. (Matth. 18: 17-18) 
Voorts vermanen wij u, geliefde gemeente, dat gij met hem/haar niet 
omgaat zonder hem/haar Gods geboden en beloften voor te houden, opdat 
hij/zij tot berouw en bekering komt. Ieder van ons moet zich opnieuw 
aangespoord weten om de Heere te vrezen en daarin te volharden. Wie 
meent te staan, zie toe dat hij niet valle. Hij blijve standvastig in de ware 
gemeenschap met de Vader en Zijn Zoon Jezus Christus en met alle 
gelovigen, tot het einde toe, om zo de eeuwige zaligheid te verkrijgen. 
Geliefde broeders en zusters, gij hebt gehoord van de afvalligheid en 
verharding van deze nu uitgesloten broeder/zuster. De satan is listig om de 
mens te brengen tot de ondergang en af te trekken van alle heilzame 
middelen tot de zaligheid. Weest daarom op uw hoede, ook voor het 
geringste begin van het kwaad.  
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Zie erop toe, broeders, dat er nooit in iemand van u een verdorven hart zal 
zijn, vol ongeloof, om daardoor afvallig te worden van de levende God; 
maar vermaan elkaar elke dag, zolang men van een heden kan spreken,  
opdat niemand van u verhard zal worden door de verleiding van de zonde. 
(Hebr. 3: 12-13)  
Een ieder die de Naam des Heren noemt, breke met de ongerechtigheid, 
opdat wij ons niet opnieuw moeten bedroeven over iemand van u. Leeft 
eendrachtig in godzaligheid, dan zult gij onze blijdschap en kroon zijn in de 
Heere. 
Aangezien het God is, Die in ons werkt zowel het willen als het werken, om 
Zijn welbehagen, willen wij Zijn heiligen Naam met belijdenis van onze 
zonden aanroepen. 
 
Rechtvaardige God, barmhartige Vader, wij klagen onszelf aan voor Uw hoge 
Majesteit vanwege onze zonden, en belijden verdiend te hebben de 
droefheid en de smart die ons treffen in de uitsluiting van ons gewezen 
gemeentelid; ja, wij zijn allen waard om van U verbannen te worden, indien 
Gij met ons in het gericht wilt treden. Maar, Heere, wees ons genadig om 
Christus' wil, vergeef ons onze misdaden, die ons van harte leed zijn, en werk 
in ons hoe langer hoe meer berouw daarover, opdat wij Uw oordelen vrezen 
en ons beijveren om U te behagen. 
Geef dat wij ons hoeden voor alle besmetting van de wereld en van degenen 
die van de gemeenschap der kerk zijn afgesneden, opdat wij geen deel 
hebben aan hun kwaad en de afgesnedene beschaamd wordt over zijn/haar 
zonden. En daar Gij geen lust hebt in de dood van de zondaar, maar daarin, 
dat hij zich bekeert en leeft, en de gemeenschap van Uw kerk altijd open 
staat voor degenen die wederkeren, bidden wij U: wek in onze harten een 
heilige ijver, zodat wij, door de liefde van Christus gedrongen, met woord en 
daad deze afgesnedene trachten terug te winnen, en met hem/haar allen die 
door ongeloof of onheilige levenswandel van U afwijken. 
Geef Uw zegen over onze vermaning, opdat wij ons weer mogen verblijden 
om een mens over wie wij nu rouw dragen, en zo Uw heilige Naam geprezen 
worde. Wij vragen U dit door onze Heere Jezus Christus, Die ons heeft leren 
bidden: 
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Onze Vader, Die in de hemelen zijt, 
Uw Naam worde geheiligd; 
Uw Koninkrijk kome; 
Uw wil geschiede zoals in de hemel zo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood; 
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven; 
en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in 
eeuwigheid. 
Amen. 
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Formulier van de wederopneming in de gemeente 

(uit formulieren 1968-1974, teksten uit HSV) 
 
Afkondiging 
Geliefden in onze Heere Jezus Christus, 
Het is u bekend dat enkele jaren (maanden) geleden ons medelid (Naam) van 
de gemeente is afgesneden. Thans mogen wij u met vreugde meedelen dat 
hij/zij door Gods genade tot bekering is gekomen en begeert weer 
opgenomen te worden in gemeenschap van de kerk. 
Aangezien Christus ons beveelt, ieder die berouwvol terugkeert met 
blijdschap te ontvangen, zullen wij hem/haar weer in de gemeente 
opnemen, tenzij hiertegen voor zondag (datum) wettige bezwaren worden 
ingebracht. 
Intussen zal ieder de Heere danken voor de weldaad, aan hem/haar 
bewezen, en bidden dat Hij Zijn werk aan hem/haar wil voltooien tot 
zijn/haar eeuwige zaligheid. 
 
Formulier 
Geliefden in onze Heere Jezus Christus, 
Wij hebben u meegedeeld dat onze broeder/zuster (Naam) door Gods 
genade tot bekering is gekomen en begeert weer opgenomen te worden in 
de gemeenschap van de kerk. Er zijn geen wettige bezwaren tegen deze 
wederopneming ingebracht. 
Christus heeft Zijn gemeente de sleutels van het Koninkrijk der hemelen 
toevertrouwd, toen Hij zei: Voorwaar, Ik zeg u: Alles wat u op de aarde bindt, 
zal in de hemel gebonden zijn; en alles wat u op de aarde ontbindt, zal in de 
hemel ontbonden zijn. (Matth. 18:18). En aangezien God in Zijn Woord 
verklaart, geen behagen te hebben in de dood van de zondaar, maar daarin 
dat hij zich bekeert en leeft, blijft de kerk altijd hopen op de bekering van 
zondaren en ontvangt zij ieder die berouwvol terugkeert, met vreugde weer 
in haar gemeenschap. Daarom vermaant de apostel Paulus de gemeente, 
iemand die gezondigd heeft en na de bestraffing daarover bedroefd is 
geworden, vergiffenis te schenken, hem te vertroosten en te besluiten hem 
liefde te betonen. Voor ieder die zijn zonden belijdt, geldt de belofte: Als wij 
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onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te 
vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. (1 Joh. 1:9). Niemand 
die zich oprecht bekeert, behoeft er ook maar enigszins aan te twijfelen of 
God hem in genade heeft aangenomen, want Christus zegt: Als u iemands 
zonden vergeeft, worden ze hem vergeven; als u ze hem toerekent, blijven ze 
hem toegerekend. (Joh. 20: 23). 
 
Nu wij overgaan tot de wederopneming in de gemeente, verzoeken wij u, 
(Naam), te antwoorden op de volgende vragen: 
 
Verklaart gij voor God en Zijn gemeente, dat gij oprecht berouw hebt over 
uw zonde en het volharden daarin? 
 
Gelooft gij van ganser harte dat u de Heere uw zonden om Christus’ wil 
vergeven heeft? 
 
Begeert gij in de gemeente van Christus weer opgenomen te worden en 
belooft gij van nu aan in belijdenis en wandel u te richten naar het Woord 
des Heren? 
 
Antwoord: Ja. 
 
Wij, dienaars en opzieners van de gemeente Gods, verklaren in de naam en 
met de volmacht van onze Heere Jezus Christus, dat gij, (Naam), niet langer 
van Gods gemeente zijt afgesneden. Wij ontvangen u opnieuw in de 
gemeente des Heren en verkondigen u dat gij deel hebt aan de gemeenschap 
van Christus en de heilige sacramenten, aan alle geestelijke zegeningen en 
weldaden Gods, die Hij aan Zijn gemeente belooft en bewijst. Daarin moge u 
de getrouwe God tot het einde toe behouden door Zijn eniggeboren Zoon 
Jezus Christus. Amen. 
 
Wees, geliefde broeder/zuster, in uw hart dan verzekerd dat de Heere u in 
genade heeft aangenomen. Wacht u voor de listen van de satan en de 
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boosheid van de wereld en van uw eigen hart, opdat gij niet weer vervalt in 
de zonde. Heb Christus zeer lief, want u is veel vergeven. 
 
En gij, geliefde gemeente, ontvangt deze broeder/zuster met toegenegen 
harten. Verblijd u, want hij/zij was dood en is weer levend geworden, was 
verloren en is gevonden. Verheug u met Gods engelen over deze 
zondaar/zondares, die zich bekeerde. Houd hem/haar niet langer voor een 
vreemde, maar voor een medeburger der heiligen en een huisgenoot Gods. 
 
Daar wij van onszelf niets goeds hebben, laat ons de Heere loven en danken, 
en Hem om Zijn genade aanroepen: 
Goedertieren God en Vader, wij danken U door jezus Christus, dat Gij aan 
deze broeder/zuster bekering ten leven hebt gegeven en ons blijdschap 
schenkt over zijn/haar wederkeer. Wij bidden U, bewijs hem/haar Uw 
genade, om van de vergeving van zijn/haar zonden meer en meer verzekerd 
te zijn, een daaruit een onuitsprekelijke blijdschap en een hartelijke lust te 
scheppen om U te dienen. 
Verleen hem/haar Uw genade om door zijn/haar bekering velen tot zegen te 
zijn. 
Geef hem/haar, tot het einde toe met volharding te wandelen in Uw wegen. 
Laat de genade die hem/haar bewezen is, ons des te vaster doen geloven, 
dat bij U vergeving is, opdat Gij gevreesd wordt. Geef dat wij, met onze 
broeder/zuster en mede-erfgena(a)m(e) van het eeuwige leven, U te samen 
dienen in kinderlijke vrees en gehoorzaamheid, al de dagen van ons leven. 
Wij vragen U dat door onze Heere Jezus Christus, in wiens Naam wij bidden: 
 
Onze Vader, Die in de hemelen zijt, 
Uw Naam worde geheiligd; Uw Koninkrijk kome; 
Uw wil geschiede zoals in de hemel zo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood; 
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven; 
en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in 
eeuwigheid. Amen. 
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