Dit zijn vragen die gebruikt kunnen worden in een dienst waarin gedoopte
jongeren belijdenis doen van hun geloof en waarin ook volwassen gelovigen
gedoopt zullen worden. De vragen zijn een mix van de vragen uit de beide
betreffende formulieren, maar dan wel in een eigentijdse vorm.
Eerst komt een gedeelte waarin (met (behulp van) het doopformulier) iets
verteld kan worden over de betekenis van de doop en van het doen van
belijdenis.
Dit gedeelte loopt uit op gebed (evt. het formuliergebed uit het doopformulier).
Het gebed kan bijv. ingeleid worden met het zingen van Ng. 79.
Jullie staan hier vanmorgen openlijk voor God en voor de gemeente om je
geloof te belijden. Daarmee word je lid van de gemeente via de doop, als je
zichtbaar bij Christus gaat horen (in het geval van …) of, als je al gedoopt
bent (in het geval van …) word je daarmee lid in volle rechten van de
gemeente en krijg je dus ook toegang tot het avondmaal.
Met het oog daarop willen we graag jullie antwoord horen op de volgende
vragen:
Als eerste:
Geloven jullie in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en
aarde, en in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, en in de
Heilige Geest, als de Drie-enige God, de God die zich in de doop zichtbaar
aan je zal verbinden of die dat vroeger al gedaan heeft?
Als tweede:
Er is in je leven maar één weg om gered te worden: als je luistert naar wat
onze Heer in de bijbel zegt, in het Oude en Nieuwe Testament. Dat is de
volledige waarheid die je nodig hebt.
In de 12 artikelen wordt dat geloof samengevat en hier in de kerk hebben we
geleerd om daarmee in te stemmen.
Geloof je dat? En beloof je dat je daarbij zult blijven, je leven lang en ook als
je gaat sterven? En erken je dat je die belofte alleen maar kunt nakomen, als
je alles verwacht van de kracht die God in zijn gunst aan je wil geven?
Als derde:
Aanvaarden jullie zowel de belofte als de verplichting waarmee de Heer in zijn
verbond naar ons toe komt?
Jullie kiezen er nu zelf voor om te leven aan de hand van God. Daarmee zeg
je ook: ik baal van mezelf als ik kijk naar mijn zonden en daarom schaam ik
me tegenover God. En mijn leven kan alleen echt leven zijn, als ik niet blijf
steken bij mezelf, maar als ik het verwacht van Jezus Christus. Geloof je dat?
Geloof je in Jezus Christus als de enige Verlosser?
Je zult, ook als gelovige, nooit volmaakt worden. Maar je kunt er wel naar
verlangen en je handen ernaar uitsteken. En dat is nu de vraag: verklaar je,
dat het je diepste wens is om God lief te hebben als je Heer, dat je hem wilt
dienen in overeenstemming met zijn Woord en dat je wilt breken met
verlangens die alleen maar met deze wereld te maken hebben? Kortom,

verklaar je dat je een einde wilt maken aan de macht van de zonde in je leven
en dat je wilt leven vanuit ontzag voor God?
Als vierde:
De gelovigen worden in de bijbel opgeroepen om dienstbaar te zijn aan de
gemeente en trouw te zijn in het luisteren naar Gods Woord en in het
gebruiken van de sacramenten. Verder worden we in de bijbel aangespoord
om naar elkaar te luisteren, als we erop gewezen worden dat we in ons leven
een verkeerde weg inslaan. En ook daarbij is de vraag: zijn jullie bereid om
naar die aansporingen te luisteren en willen jullie beloven om die in je leven
ter harte te nemen?
Wat is op deze vragen jullie antwoord?
… (namen)
(Na het jawoord worden de dopelingen gedoopt; als ze weer met elkaar
voorin staan, volgt de zegen:)
Onze God, die een God van liefde is, zal je zijn genade en zijn zegen geven
in de naam van Jezus Christus, onze Heer. Met hem zul je deze heilige
belofte kunnen waarmaken. Want hij heeft jullie geroepen om in Christus
Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister.
Amen.
(Evt. zingen; bijv. Ld. 341,3)
Afsluiting met dankgebed (met (behulp van) het doopformulier)

