Je bent hier verschenen voor God en zijn heilige gemeente om je doop te beamen en je
geloof te belijden. Daarmee krijg je ook de ruimte om mee te doen aan het avondmaal
van onze Heer, Jezus Christus. Daarom geef ik je nu de gelegenheid om je geloof
onder woorden te brengen.
Ik geloof 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 van mijn doop.
Ik geloof dat er maar één manier is om gered te worden: als ik luister naar wat onze
Heer in de bijbel zegt, in het Oude en Nieuwe Testament. Dat is de volledige waarheid
die ik geloof.
Ik geloof ook dat die waarheid samengevat wordt in de 12 artikelen en dat die waarheid
hier in de kerk geleerd wordt.
Ik beloof dat ik daarbij zal blijven, mijn leven lang en ook als ik ga sterven.
De doop die ik vroeger heb gekregen, is de bevestiging dat ik bij het genadeverbond
van God hoor. Dat is een geweldige belofte die ik van God heb gekregen en daarmee
is het ook een oproep en een verantwoordelijkheid om die belofte aan te nemen.
Nu zet ik zelf de stap om mijn geloof te belijden en straks het avondmaal mee te vieren.
En daarmee zeg ik dus: de Heilige Geest heeft me ertoe gebracht om een hekel te
hebben aan mijn zonden. Ik schaam 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.
Verder zeg ik daarmee ook: het is mijn diepste wens om God lief te hebben, en ook de
mensen om me heen. Ik wil breken met verlangens die alleen maar met deze wereld te
maken hebben. Ik wil een einde maken aan de macht van de zonde in mijn leven en
leven vanuit ontzag voor God.
Ik beloof dat ik dienstbaar zal zijn aan de opbouw van de gemeente, dat ik trouw met de
gemeente zal samenkomen om te luisteren naar Gods Woord en het avondmaal te
vieren.
Ik hoop dat God mij zal bewaren voor verkeerde wegen en verkeerde keuzes in mijn
leven. Maar als het toch gebeurt, hoop ik dat er anderen zijn die mij op de goede weg
willen houden. Naar die mensen wil ik luisteren.
Zegenbede
…, “al moet je nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, heeft je geroepen om
in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal je sterk en krachtig
maken, zodat je staande zult blijven en niet meer zult wankelen. Hem komt de macht
toe, voor eeuwig. Amen.” (1 Petr. 5:10-11)

