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Ten geleide
De generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken
in Nederland van 2013 stelde de hierna volgende liturgische formulieren in eerste lezing vast en biedt ze bij deze de kerken ter
beproeving aan. De teksten die geciteerd worden, komen uit de
Herziene S tatenvertaling en uit de vertaling van het Nederlands
Bijbelgenootschap van 1951.
Aan de secretaris van deputaten eredienst kunnen opmerkingen
over deze formulieren toegezonden worden, die vervolgens door
deputaten overwogen zullen worden en wellicht zullen leiden tot
een aanpassing. De verwachting is dat de generale synode van 2016
deze formulieren definitief zal vaststellen en zal vrijgeven voor gebruik in de kerken.
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Formulier voor de bevestiging van een dienaar
van het Woord
Geliefden in onze Here Jezus Christus,
De kerkenraad heeft u tweemaal de naam bekendgemaakt van
onze broeder N.N., die tot dienaar van het Woord van deze gemeente geroepen is. Aangezien niemand een wettig bezwaar tegen
zijn belijdenis en levenswandel heeft ingebracht, zullen we nu in de
naam van de Here tot zijn bevestiging overgaan.
Christus heeft zijn apostelen de opdracht gegeven:
HSV Matteüs 28:18-20
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.

NBG Matteüs 28:18-20
Mij is gegeven alle macht in de
hemel en op de aarde. Gaat dan
henen, maakt al de volken tot
mijn discipelen en doopt hen in
de naam des Vaders en des Zoons
en des Heiligen Geestes en leert
hen onderhouden al wat Ik u
bevolen heb. En zie, Ik ben met u
al de dagen tot aan de voleinding
der wereld.

Deze opdracht geldt heel Gods kerk tot aan de voleinding van de
wereld. In de brieven van de apostel Paulus aan Timoteüs zien wij
hoe in deze opdracht het ambt van dienaar van het Woord een bijzondere plaats inneemt:
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HSV 1 Timoteüs 4:12-16
…maar wees een voorbeeld voor
de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geest, in geloof
en in reinheid. Blijf bezig met
het voorlezen, met het vermanen,
met het onderwijzen, totdat ik
kom. Veronachtzaam de genadegave niet die in u is en die u gegeven is door profetie, met handoplegging door de raad van ouderlingen. Overdenk deze dingen,
leef erin, opdat uw vorderingen
op elk gebied openbaar worden.
Geef acht op uzelf en op de leer.
Volhard daarin. Want wanneer
u dat doet, zult u zowel uzelf
behouden als hen die u horen.

NBG 1 Timoteüs 4:12-16
...maar wees een voorbeeld voor
de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in
reinheid. In afwachting van mijn
komst moet gij u toeleggen op het
voorlezen, het vermanen en het
leren. Veronachtzaam de gave
in u niet, die u krachtens een
profetenwoord geschonken is onder handoplegging van de gezamenlijke oudsten. Behartig deze
dingen, leef erin, opdat aan allen
blijke, dat gij vooruitgaat. Zie
toe op uzelf en op de leer, volhard
in deze dingen; want door dit te
doen zult gij zowel uzelf als hen,
die u horen, behouden.

We leren uit deze woorden hoe de dienaar van het Woord zich geroepen moet weten tot het ambt. Hij ontvangt onder handoplegging de genade van de Heilige Geest om zijn ambt op een wijze uit
te oefenen zoals Paulus elders beschrijft:
HSV 2 Timoteüs 1:7
Want God heeft ons niet gegeven
een geest van vreesachtigheid,
maar van kracht en liefde en
bezonnenheid.

NBG 2 Timoteüs 1:7
Want God heeft ons niet gegeven
een geest van lafhartigheid, maar
van kracht, van liefde en van
bezonnenheid.

De dienaar is geroepen deze gave van God ten volle te gebruiken.
Zijn taken zijn de volgende:
Allereerst is hij geroepen tot het verkondigen van het Woord van
God dat alle gezag heeft. 2 Timoteüs 4:2.
8
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Ten tweede heeft de dienaar de taak om voor de gemeente en de
wereld te bidden. 1 Timoteüs 2:1-4.
Ten derde zal hij in de gemeente de sacramenten bedienen. Handelingen 2:41,42.

Ten vierde zal zijn taak bestaan in het onderwijzen van de leer aan
de jeugd van de gemeente en aan anderen, die onderwijs nodig hebben. Matteüs 28:19.
Ten vijfde zal hij samen met de ouderlingen de leden van de gemeente bezoeken om hen te troosten en te vermanen wanneer dit
nodig is. 1 Tessalonicenzen 2:11,12.
Ten zesde zal hij samen met de ouderlingen de gemeente leiden
overeenkomstig Gods wil. Dat betekent dat zij de gemeente de weg
zullen wijzen achter Christus aan en zullen waken tegen dwaalleer
en grove zonden binnen de gemeente. Ook zullen zij de gemeente
leiden in haar roeping om getuige van Christus in de wereld te zijn.
Handelingen 20:28; 1 Petrus 5:2.

Deze verantwoordelijke taak kan niemand uit zichzelf uitvoeren.
Daarom wil God zijn dienaren daarvoor toerusten en hen zalven
met zijn Heilige Geest. 1 Tessalonicenzen 5:24.
We willen nu overgaan tot de bevestiging.
Nu u, broeder N.N., gereed staat om uw ambt als dienaar van het
Woord in deze gemeente te ontvangen, zult u voor God en zijn
gemeente antwoord geven op de volgende vragen:
Ten eerste: bent u er in uw hart van overtuigd dat God zelf u roept
tot dit heilig ambt?
Ten tweede: verklaart u door Gods genade standvastig te willen
staan op het fundament van de apostelen en profeten, waarbij Jezus
Christus zelf de hoeksteen is? Aanvaardt u de Schriften van het
Oude en het Nieuwe Testament als het Woord van God en onderschrijft u van harte de belijdenis van de kerk?
Ten derde: belooft u uit liefde tot Christus en zijn gemeente uw
ambt trouw te zullen uitvoeren en belooft u geheim te houden
waarvan u vertrouwelijk kennis draagt?
9
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Ten vierde: belooft u zich te onderwerpen aan de kerkelijke vermaningen, als u in leer of leven zou zondigen?
Wat is hierop uw antwoord? Ja, met heel mijn hart.
Hierna spreekt de dienaar (indien iemand voor het eerst aan een gemeente wordt verbonden, zal hierbij handoplegging plaatsvinden;
dit is ook mogelijk bij een latere bevestiging):
God, onze hemelse Vader, die u tot deze taak geroepen heeft, geve
u de kracht, de liefde en de bezonnenheid van zijn Heilige Geest,
om deze taak met vrucht te mogen uitvoeren, tot opbouw van zijn
koninkrijk. Amen.
Geliefde gemeente,
Neem deze dienaar, die God zelf tot u gezonden heeft, aan in liefde, zoals geschreven staat:
HSV Hebreeën 13:17
Gehoorzaam uw voorgangers
en wees hun onderdanig, want
zij waken over uw zielen omdat
zij rekenschap moeten afleggen,
opdat zij dat mogen doen met
vreugde en niet al zuchtend.
Dat heeft immers voor u geen
nut.

NBG Hebreeën 13:17
Gehoorzaamt uw voorgangers
en onderwerpt u aan hen, want
zij zijn het, die waken over uw
zielen, daar zij rekenschap zullen
moeten afleggen. Laten zij het
met vreugde kunnen doen en niet
al zuchtende, want dat zou u
geen nut doen.

Laten wij de HERE danken voor zijn gave en bidden om een zegen
voor ons allen:
Barmhartige en genadige Vader, U hebt ons uw eigen Zoon Jezus
Christus gegeven, die kwam om te zoeken en te redden wat verloren is. U gaf Hem tot een verzoening voor al onze zonden en U
hebt daarbij de bediening van de verzoening ingesteld. In deze bediening van het Woord roept U ons toe: Laat u met God verzoenen.
10
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Here Jezus Christus, U gaf ons door uw onderwijs en door het gezaghebbende woord van de apostelen woorden van eeuwig leven
waardoor wij U leren kennen en volgen.
Heilige Geest, U geeft sinds de dagen van de apostelen vele gaven
aan de gemeente. U geeft ook de gave om dienaar van het Woord te
zijn aan broeders, die U daartoe roept.
Wij bidden U, Vader, Zoon en Heilige Geest, schenk deze broeder,
die zich door U tot deze verantwoordelijke taak geroepen weet, uw
genade, zodat hij deze taak trouw en met een geest van kracht, van
liefde en van bezonnenheid mag uitvoeren. Laat hij een instrument
mogen zijn in de opbouw van uw gemeente.
Wilt U hem kracht geven in moeilijke perioden, op momenten van
aanvechting. Geef hem opnieuw een vurige geest in tijden van verslapping. Geef dat de vreugde in U altijd zijn sterkte mag zijn.
Wij danken U, dat U deze dienaar aan onze gemeente verbonden
hebt. Geef ons geopende harten en geopende oren bij de bediening
van uw Woord. Geef in uw genade, dat er veel vrucht mag zijn op
de verkondiging. Geef ons allen een vaste hoop, een sterk geloof
en een vurige geest, om U te dienen. Laat de gemeente zo een licht
mogen zijn in deze wereld, waardoor ook anderen U mogen leren
kennen en U gaan verheerlijken.
Wees met al uw arbeiders, waar zij zich ook maar bevinden. Zegen
het werk van zending en evangelisatie en maak ons allen tot getuigen van U.
Hoor ons als 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,
11
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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 naar artikel 4 K.O.
Gemeente van onze Here Jezus Christus,
Wij zijn vandaag bij elkaar om broeder N.N. te bevestigen als evangelist. Hij krijgt hiermee de opdracht en de bevoegdheid om bij u
het Woord en de 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 Here Jezus zei kort voordat Hij naar
de hemel ging. In Matteüs lezen we:
HSV Matteüs 28:18-20
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.

NBG Matteüs 28:18-20
En Jezus trad naderbij en sprak
tot hen, zeggende: Mij is gegeven
alle macht in de hemel en op de
aarde. Gaat dan henen, maakt
al de volken tot mijn discipelen
en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen
Geestes en leert hen onderhouden
al wat Ik u bevolen heb. En zie,
Ik ben met u al de dagen tot aan
de voleinding der wereld.

Belangrijk is ook wat we lezen in Handelingen:
HSV Handelingen 1:8
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.

NBG Handelingen 1:8
Maar gij zult kracht ontvangen,
wanneer de Heilige Geest over u
komt, en gij zult mijn getuigen
zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste
der aarde.
13
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De woorden van de Here 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 Here 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 doopt. Handelingen 8:5; 35vv.
Later is hij in Caesarea als evangelist werkzaam. Handelingen 21:8.
Wanneer Timoteüs 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 Timoteüs 4:5.
Tot de dienst van een evangelist behoort, dat hij zich inzet voor het
stichten en opbouwen van een zendingsgemeente.
Welnu, broeder N.N., de Here 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 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
14
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Geest. Ter bevestiging daarvan ontvangt u zijn onmisbare zegen.
Bevestiging
Geliefde broeder N.N., 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?
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 Here 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.
15
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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, wilt U N.N. vervullen met uw
Geest om zijn taak als evangelist van de zendingsgemeente N.N.
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
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, 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.
16
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Formulier voor de bevestiging van ouderlingen
en/of diakenen
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.
HSV Efeziërs 4:11,12
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.

NBG Efeziërs 4:11,12
Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten
als herders en leraars, om de
heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam
van Christus.

Zij zullen die opdracht in nederigheid volbrengen. Ze mogen zich
daarbij gedragen weten door Christus, die immers gezegd heeft:
HSV Johannes 13:20
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.

NBG Johannes 13:20
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
wie ontvangt die Ik zend, ontvangt Mij; en wie Mij ontvangt,
ontvangt Hem die Mij gezonden
heeft.
17
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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 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
18
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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.
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.
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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 Tessalonicenzen 5:12; Hebreeën
13:17; 1 Petrus 4:10.

Gebed
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.
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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
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
23
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de eeuwenlange rij van 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:
HSV Matteüs 16:24
Als iemand achter Mij aan wil
komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en
Mij volgen.

NBG Matteüs 16:24
Indien iemand achter Mij wil
komen, die verloochene zichzelf
en neme zijn kruis op en volge
Mij.

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
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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.
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
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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 van de ban of uitsluiting
uit de gemeente van Christus
Eerste afkondiging
Gemeente van onze Here Jezus Christus,
Met verdriet deelt de kerkenraad u mee dat een broeder (zuster) van
de gemeente zich heeft schuldig gemaakt aan de zonde tegen het
….e gebod (of: de zonde van ….). Hij (zij) is hier herhaaldelijk op
aangesproken, maar hij (zij) heeft geen berouw getoond. Daarom
hebben we hem (haar) moeten afhouden van het deelnemen aan
het Heilig Avondmaal. Dat heeft helaas niet mogen leiden tot bekering. Verdere vermaningen hebben evenmin resultaat gehad.
De kerkenraad is nu geroepen de tucht voort te zetten en ziet zich
genoodzaakt deze broeder (zuster) buiten de gemeenschap van de
kerk te sluiten, wanneer hij (zij) niet met zijn (haar) zonde breekt.
Wij delen u dit voor de eerste keer mee en wekken u met klem op
de Here voortdurend te bidden of Hij deze broeder (zuster) tot bekering wil brengen.
Tweede afkondiging
Gemeente van onze Here Jezus Christus,
De kerkenraad heeft u al eerder meegedeeld dat een broeder (zuster)
zich heeft schuldig gemaakt aan het ….e gebod (of: de zonde van
.…). U hebt toen gehoord dat hij (zij) niet meer werd toegelaten
tot de viering van het Heilig Avondmaal, omdat hij (zij) geen blijk
heeft gegeven van berouw en bekering.
Daarna heeft de kerkenraad de tucht voortgezet en hem (haar) herhaaldelijk aangespoord tot inkeer, echter zonder resultaat. Tot onze
droefheid moeten we nu met instemming van de classis overgaan
tot het noemen van de naam van de betreffende broeder (zuster)
aan u bekend. Zijn (haar) naam is ….
Met diepe ernst en bewogenheid roept de kerkenraad u op de broe27
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der (zuster) met liefde te vermanen en de Here te bidden of Hij hem
(haar) alsnog tot inkeer en terugkeer wil brengen. Zo zal de zonde
uit de gemeente weggedaan en de zondaar behouden worden.
Derde afkondiging
Gemeente van onze Here Jezus Christus,
De kerkenraad heeft u al twee keer moeten meedelen dat broeder
(zuster) N.N. zich heeft schuldig gemaakt aan de zonde tegen het
….e gebod (of: de zonde van ….). U hebt toen gehoord dat hij
(zij) geen berouw wilde tonen en niet meer toegelaten werd tot de
viering van het Heilig Avondmaal. Helaas is er tot nu toe, ook na
herhaald vermaan, geen sprake van berouw en bekering bij deze
broeder (zuster). Daarom delen wij u voor de derde en laatste keer
mee dat we met de tucht van deze broeder (zuster) verder moeten
gaan. Als hij (zij) zich niet bekeert, zal hij (zij) op ….. buiten de
gemeenschap van de kerk gesloten worden. Opnieuw roepen wij u
op hem (haar) liefdevol te vermanen. Bid de Here vurig of Hij deze
broeder (zuster) nog tot bekering wil brengen en hem (haar) ervoor
wil bewaren zich tot het uiterste te verharden.
Verantwoording
Gemeente van onze Here Jezus Christus,
De kerkenraad heeft u drie keer meegedeeld dat broeder (zuster)
N.N. in zonde leeft. Het doel van die afkondigingen was dat hij
(zij) zich door uw gebeden en vermaningen tot God zou bekeren
en verlost zou worden uit de macht van de satan, die hem (haar)
in zijn greep houdt. Maar helaas heeft niemand de kerkenraad bericht dat er bij deze broeder (zuster) een spoor van berouw valt op
te merken. Toch is hij (zij) herhaaldelijk en geduldig vermaand.
Zijn (haar) schuld was op zich al ernstig, maar die wordt nu nog
verzwaard, omdat hij (zij) in de zonde volhardt. Nu zijn we verplicht gebruik te maken van de uiterste tuchtmaatregel die God in
zijn Woord gegeven heeft, namelijk om hem (haar) uit te sluiten
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uit de gemeente. 1 Korintiërs 5:5; Jesaja 52:5; Romeinen 2:24; 2 Petrus 2:2.
Deze uitsluiting heeft tot doel dat hij (zij) zich gaat schamen over
zijn (haar) zonde. Ook moet voorkomen worden dat deze zonde de
hele gemeente als lichaam van Christus aantast. Bovenal mag de
Naam van God niet gelasterd worden. Johannes 20:23; 1 Korintiërs 5:13;
Matteüs 18:18.

Uitsluiting
Christus heeft de uitoefening van de tucht opgedragen aan zijn
ambtsdragers met de woorden:
HSV

Matteüs 18:18; vgl. Johannes

NBG

Matteüs 18:18; vgl. Johannes

20:23; 1 Korintiërs 5:13

20:23; 1 Korintiërs 5:13

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.

Voorwaar Ik zeg u, al wat gij
op de aarde bindt, zal gebonden
zijn in de hemel, en al wat gij op
aarde ontbindt, zal ontbonden
zijn in de hemel.

Daarom verklaren wij als herders en opzieners van deze gemeente
in de naam van onze Here Jezus Christus dat N.N., die zichzelf
al buiten de gemeente van Christus gesloten had, nu daadwerkelijk buiten gesloten is. Hij (zij) staat nu buiten de gemeenschap
met Christus. Hij (zij) heeft geen recht meer op de sacramenten.
Hij (zij) heeft ook geen deel meer aan alle geestelijke zegeningen
en weldaden die God aan zijn gemeente geeft. Zolang hij (zij) in
zijn (haar) zonde volhardt, zal hij (zij) naar het bevel van Christus
u zijn als heiden en tollenaar. Paulus verduidelijkt dit bevel van
Christus:
HSV 2 Tessalonicenzen 3:14,15
En laat u niet met hem in, opdat
hij tot inkeer komt. En beschouw
hem niet als een vijand, maar
wijs hem terecht als een broeder.

NBG 2 Tessalonicenzen 3:14,15
Ga niet met hem om, opdat hij
beschaamd worde; houdt hem
echter niet voor een vijand, maar
wijst hem terecht als een broeder.
29
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Ga echter ook geen te nauwe banden met hem (haar) aan. Laat
hem (haar) daaraan merken dat hij (zij) zich moet bekeren van zijn
(haar) zondige weg.
Oproep aan de gemeente
Deze uitsluiting, gemeente, is voor ons allen een waarschuwend
voorbeeld. Laten wij de Here vrezen en nauwkeurig op onszelf letten. Die meent te staan, moet toezien dat hij (zij) niet ten val komt.
Blijf in de gemeenschap met de Vader en zijn Zoon Jezus Christus
en ook met alle oprechte christenen om zo het eeuwige leven te
verkrijgen.
U hebt gezien op welke manier onze buitengesloten broeder (zuster)
is afgedwaald. Leer hieruit hoe sluw de satan te werk gaat, wanneer
hij mensen in het verderf stort en hen afkerig maakt van Gods
Woord en de sacramenten. 1 Korintiërs 10:12.
Weersta het kwaad in het begin.
HSV

Jakobus 4:7; Hebreeën 12:1,2;

NBG

Jakobus 4:7; Hebreeën 12:1,2;

1 Petrus 5:8; Lukas 22:46; Hebreeën

1 Petrus 5:8; Lukas 22:46; Hebreeën

4:7; Filippenzen 2:12

4:7; Filippenzen 2:12

Onderwerp u dan aan God. Bied
weerstand aan de duivel en hij
zal van u wegvluchten. Laten wij
afleggen alle last en de zonde, die
ons zo gemakkelijk verstrikt. En
laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op
Jezus, de Leidsman en Voleinder
van het geloof. Wees nuchter en
waakzaam, opdat u niet in verzoeking komt. Heden, als u Zijn
stem hoort, verhard dan uw hart
niet, maar werk aan uw eigen
zaligheid met vrees en beven.

Onderwerpt u dus aan God,
maar biedt weerstand aan de
duivel, en hij zal van u vlieden.
Laten ook wij afleggen alle last
en de zonde, die ons zo licht in
de weg staat, en met volharding
de wedloop lopen, die vóór ons
ligt. Laat ons oog daarbij (alleen)
gericht zijn op Jezus, de leidsman
en voleinder van het geloof. Staat
op, bidt, dat gij niet in verzoeking komt. Heden, indien gij zijn
stem hoort, verhardt uw harten
niet, maar bewerkt uw behoudenis met vreze en beven.
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Laat ieder berouw hebben over zijn zonden, opdat wij niet opnieuw
vernederd worden door de Here en over een ander lid van de gemeente bedroefd moeten zijn. Leef eensgezind en in diep ontzag
voor God.
Gebed
Alleen God is het, die zowel het willen als het werken in ons werkt
naar zijn welbehagen. Filippenzen 2:13. Laten wij daarom zijn Naam
aanroepen met belijdenis van onze zonden.
Rechtvaardige God, barmhartige Vader, wij klagen onszelf aan
vanwege onze zonden. Wij belijden dat wij de pijn en het verdriet
over het buitensluiten van onze broeder (zuster) verdiend hebben.
Ja, wij zijn het allen waard van U afgesneden te worden om onze
overtredingen. Maar Here, wees ons genadig om Christus’ wil. Wij
hebben berouw over onze zonden en vragen U om vergeving. Geef
dat we ons inspannen U meer en meer te dienen. Doe ons voortdurend op onze hoede zijn voor de besmetting door de wereld en door
degenen die zich buiten de gemeenschap met U hebben geplaatst.
U hebt geen welgevallen in de dood van de zondaar, maar dat hij
zich bekeert en leeft. Daarom mogen wij allen die tot U terugkeren
weer in uw gemeente opnemen. Geef dat we ons inspannen om, zowel door onze vermaningen als door ons goede voorbeeld, deze buitengesloten broeder (zuster) en anderen die van U zijn afgedwaald,
weer tot U terug te brengen.
Zegen onze vermaningen, zodat we ons mogen verblijden over hen
(haar) die ons nu reden tot verdriet geven en uw heilige Naam geprezen wordt, door onze Here Jezus Christus, die ons als volgt 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,
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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 van de wederopneming in
de gemeente van Christus
Gemeente van onze Here Jezus Christus,
Wij hebben u destijds meegedeeld dat br. (zr.) N.N. uitgesloten is
uit de gemeente van Christus. De kerkenraad kan u nu met vreugde
meedelen dat de Here de uitoefening van de tucht evenals de vermaningen en de gebeden heeft willen gebruiken om hem (haar) tot
berouw over zijn (haar) zonden te brengen. Hij (zij) verlangt weer in
de gemeenschap van de kerk opgenomen te worden. Omdat Christus ons beveelt de zondaar die zich bekeert weer met blijdschap in
zijn gemeente te ontvangen, zal de uitsluiting van genoemde broeder (zuster) opgeheven worden. Hij (zij) zal weer deel hebben aan
de gemeenschap van de kerk en toegelaten worden tot de viering
van het Heilig Avondmaal.
Een wettig bezwaar kan hiertegen binnen … dagen aan de kerkenraad bekend gemaakt worden.
Laten we God danken voor zijn genadige ontferming over deze
broeder (zuster) en Hem bidden dat Hij zijn werk aan hem (haar)
wil voltooien tot zijn (haar) eeuwig behoud.
(Dankzegging en gebed)
(Wanneer binnen de gestelde termijn geen gegrond bezwaar is ingebracht, zal vóór de eerstkomende Avondmaalsviering de wederopneming van de buitengesloten broeder (zuster) op de volgende
wijze plaatsvinden:)
Verantwoording
Gemeente van onze Here Jezus Christus,
De kerkenraad heeft u enige tijd geleden meegedeeld dat broeder
(zuster) N.N. berouw heeft getoond over zijn (haar) zonden en zich
daarvan heeft bekeerd. Hij (zij) verlangt weer opgenomen te worden in de gemeente. Nu niemand hiertegen een wettig bezwaar
33
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heeft ingediend, willen we hem (haar) weer toelaten tot de gemeenschap van de kerk. Christus leert ons dat zijn kerk bevoegd is niet
alleen buiten te sluiten, maar ook weer op te nemen in zijn gemeente. Tegen zijn apostelen zei Hij:
HSV

Matteüs 18:18; vgl. Ezechiël

NBG

Matteüs 18:18; vgl. Ezechiël

18:23; 33:11; 2 Korintiërs 2:7

18:23; 33:11; 2 Korintiërs 2:7

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.

Voorwaar, Ik zeg u, al wat gij op
aarde bindt, zal gebonden zijn in
de hemel, en al wat gij op aarde
ontbindt, zal ontbonden zijn in
de hemel.

God verklaart Zelf in zijn Woord geen welgevallen te hebben in de
dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich bekeert en leeft.
Daarom is de kerk van harte bereid de zondaar die berouw heeft
getoond, weer in haar midden op te nemen.
Ieder die zich oprecht bekeert en weer in de gemeenschap van de
kerk wordt opgenomen, mag er zeker van zijn dat God zijn (haar)
zonden heeft vergeven en hem (haar) in genade heeft aangenomen.
Christus zei immers:
HSV Johannes 20:23
Als u iemands zonden vergeeft,
worden ze hem vergeven.

NBG Johannes 20:23
Wie gij hun zonden kwijtscheldt,
die zijn ze kwijtgescholden.

Vragen
Voordat wij u, broeder (zuster) N.N. weer in de gemeente opnemen,
verzoeken wij u te antwoorden op de volgende vragen:
Ten eerste: verklaart u voor God en zijn gemeente dat u oprecht
berouw hebt over uw zonde en over het volharden daarin?
Ten tweede: gelooft u van harte dat de Here u uw zonden om Christus’ wil vergeven heeft en u weer in genade aanneemt?
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Ten derde: is het daarom uw hartelijk verlangen weer in de gemeente opgenomen te worden en belooft u voortaan godvrezend te leven
overeenkomstig het gebod van de Here?
Wat is hierop uw antwoord? Ja.
Verklaring
In de naam en met de volmacht van Christus verklaren wij als herders en opzieners van deze gemeente dat u, N.N., niet langer buiten
de gemeente gesloten, maar daarin weer opgenomen bent. Wij verklaren dat u staat in de gemeenschap van Christus, dat u deel hebt
aan de sacramenten en aan alle geestelijke zegeningen en weldaden
die God aan zijn gemeente geeft.
De eeuwige God, die in u een goed werk begonnen is, zal dat naar
zijn belofte voltooien tot op de dag van Jezus Christus. Amen.
Filippenzen 1:6.

Opwekking
Geliefde broeder (zuster), wees er zeker van dat de Here u weer in
genade heeft aangenomen. Blijf op uw hoede voor de listen van de
duivel en het kwaad van de wereld en de zwakheid van uw eigen
hart, opdat u niet opnieuw in de zonde verstrikt raakt.
En u, gemeente, ontvang deze broeder (zuster) met hartelijke liefde.
Wees blij en dankbaar dat hij (zij) die dood was, weer levend is
geworden en die verloren was, weer is gevonden. Houd hem (haar)
niet langer voor een buitenstaander, maar voor een broeder (zuster)
in Christus, en voor een medeburger van de heiligen en van de
huisgenoten van God. Lucas 15:32; Efeziërs 2:19.
Dankgebed
Laten wij nu de Here danken voor zijn weldaden en Hem om genade aanroepen.
Barmhartige God en Vader, wij danken U door onze Here Jezus
Christus dat U deze broeder (zuster) bekeerd hebt tot het leven met
U en ons daardoor dankbaarheid en blijdschap geeft.
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Wij bidden U, bewijs hem (haar) uw genade dat hij (zij) steeds vaster overtuigd wordt van de vergeving van zijn (haar) zonden. Laat
de vrucht hiervan zijn dat hij (zij) U dient met grote blijdschap en
dankbaarheid. Laat hem (haar) die eerst door zijn (haar) zonden
voor velen een aanstoot was, nu door zijn (haar) bekering voor velen tot zegen zijn. Doe hem (haar) met volharding de weg van uw
geboden gaan.
Leer ons allen door de terugkeer van deze eens buitengesloten broeder (zuster) dat er bij U vergeving is, opdat U gevreesd wordt.
Geef dat wij samen met deze broeder (zuster) als mede-erfgenaam
van het eeuwige leven U dienen met kinderlijke eerbied en gehoorzaamheid al de dagen van ons leven, door onze Here Jezus
Christus.
In zijn Naam bidden wij 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 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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