AANGEPASTE KERKDIENSTEN

BIJLAGEN

8.1 FORMULIEREN
8.1.1 Aangepaste versie van de Tien Geboden.
Ik ben de HERE, jullie God.
Ik heb jullie uit Egypte bevrijd, waar jullie slaven waren.
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

En omdat Ik jullie God ben, moet je geen andere goden bedenken.
Je mag van Mij geen beeld maken, en ook niet iets anders bedenken en dat aanbidden,
daarvoor buigen, want Ik ben de HERE, jullie God. Ik verdraag zoiets niet. Ik zal straffen
wie daarmee begint en daarmee doorgaat. Maar wie Mij dient, wie van Mij houdt en doet
wat Ik zeg, die zal Ik liefhebben en dat zul je merken!
Gebruik Mijn Naam niet zomaar. Zeg niet zomaar “God”, vloek niet. Maak Mijn Naam niet
te schande door wat je zegt of doet. Ik zal straffen wie dat toch doet.
Zes dagen werken is genoeg. De zevende dag is een dag van rust en feest voor Mij, de
HERE, jullie God. Op de zevende dag mag je rusten van je werk, dat heb Ik, de HERE,
ook gedaan toen Ik de wereld geschapen heb.
Je moet je vader en moeder in ere houden. Dan zal het goed met je gaan.
Je mag niet doden en niet levensgevaarlijk doen.
Je moet elkaar trouw blijven als je trouwt.
Je mag niet stelen.
Je mag geen kwaad spreken van een ander.
Wees tevreden met wat je hebt en wees niet jaloers op een ander.

8.1.2 Aangepaste versie van de Apostolische Geloofsbelijdenis.
I

1.

II

2.
3.
4.
5.
6.

Ik geloof in de Here God, onze Vader, die alles gemaakt heeft:
de zon, de maan en de sterren,
de wolken, de bomen en de bloemen,
de vogels, de dieren en de mensen.
Ik geloof in Jezus Christus, onze Heer, de Zoon van God.
Hij werd geboren in de stal van Bethlehem.
Hij heeft geleden en is gestorven aan het kruis op Golgotha en daarna is Hij
begraven.
Maar na drie dagen is Hij weer opgestaan uit de dood.
Ik geloof, dat de Here Jezus naar de hemel is gegaan en dat Hij daar onze Koning
is.
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III

7.
8.
9.
10.
11.
12.

En dat Hij zal terugkomen op aarde om alles nieuw te maken.
Ik geloof in de heilige Geest, die gekomen is op het Pinksterfeest en die wil wonen in
onze harten.
Ik geloof een christelijke kerk, waarin Gods kinderen bij elkaar horen.
Ik geloof dat de Here onze zonden wil vergeven.
En dat wij straks een nieuw lichaam zullen krijgen.
En altijd bij de Here Jezus mogen zijn.
Amen

8.1.3 Aangepaste versie van het Doopsformulier.
Gemeente van onze Here Jezus Christus.
Wij allemaal, groot en klein, zijn zondig al vanaf dat we geboren zijn. Daarom is de Here God
boos op ons. Wij kunnen zo nooit bij de Here leven. Dat kan alleen als we helemaal nieuw
worden.
Dat kun je zien als er een kindje gedoopt wordt. Want als zo’n kindje gedoopt wordt met water,
dan is het net of het gewassen wordt, omdat het vuil is. En dat is ook zo. Het kindje is vuil door
de zonde. En de Here God laat dat aan ons zien door de doop. Dan weten we het ook weer voor
ons zelf. Wij zijn ook vuil door de zonde en de doop laat zien, dat we onszelf niet schoon kunnen
maken, maar dat alleen een ander dat kan doen. En dat is de Here Jezus.
Als we straks zien hoe de kleine (...) gedoopt wordt, wordt hij gewassen met water. Dan mogen
we ook zeker weten dat de Here Jezus ons schoon maakt van onze zonden.
Dat weten we, omdat de Here zelf gezegd heeft hoe we gedoopt moeten worden. Wij moeten
gedoopt worden met water en tegelijk moet de naam van de Here God uitgesproken worden. De
Here God maakt zijn Naam vast aan het kind dat gedoopt wordt. En dan belooft Hij heel veel:
•
•
•

De Vader belooft dat Hij voor dit kind een Vader zal zijn, en dat Hij altijd voor hem zal
zorgen, nog veel beter dan onze eigen vader dat kan;
De Here Jezus belooft dat hij dit kind zal schoonwassen van alle zonden, zodat de Here
God niet meer boos is op dit kind;
De heilige Geest belooft dat Hij in dit kind wil wonen en het helemaal nieuw zal maken,
zodat het later voor altijd bij de Here wonen kan.

Dat zijn heel fijne dingen om te horen. Niet alleen voor (...), maar ook voor ons.
Want de Here God heeft aan ons precies hetzelfde beloofd. De Here wil dat ook
allemaal aan ons geven en voor ons doen.
Maar, zegt de Here, dan moet je wel veel van Mij houden. Niet een klein beetje. Nee,
heel veel. En je moet alles wegdoen uit je leven wat Mij verdriet doet.
Nu weet de Here God ook wel, dat we toch verkeerde dingen doen. Dat we
ongehoorzaam zijn. Daar moeten we dan wel verdrietig om zijn. Maar we hoeven
gelukkig niet te denken dat de Here God dan niet meer van ons houdt. We moeten dan
maar aan onze doop denken. Toen heeft de Here beloofd, dat Hij ons weer schoon zal
maken en ons zal helpen door de heilige Geest. Als je maar steeds van de Here blijft
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houden.
(...) snapt hier natuurlijk niets van. Daar is hij veel te klein voor. Maar toch
vindt de Here het goed dat ook hij het teken van de doop krijgt. Kleine kinderen
weten niets over de boosheid van God over de zonde. Maar ze zijn wel zondig.
Daarom is de Here ook boos op hen.
Kleine kinderen weten ook niets van Gods genade voor zondaren. Toch is die genade
ook voor kleine kinderen. Zo is dat bij de Here. De Here zegt tegen Abraham (en dat
geldt ook voor ons en onze kinderen): Ik maak een verbond tussen Mij en u en uw
kinderen. Het geldt voor altijd. Ik, de Here, ben de God van u en uw kinderen. Petrus
zegt hetzelfde: De belofte van God is voor u en uw kinderen en voor veel anderen die
de Here roept om te geloven.
Nu mag ook (...) gedoopt worden, omdat hij ook bij de Here hoort. Hij mag ook
zijn kind zijn. En dat moeten de vader en moeder van (...) hem later vertellen,
als hij zo groot is dat hij dat kan begrijpen. En onze vaders en moeders moeten dat ook
aan ons vertellen. Omdat het zo’n fijne boodschap is.
Voordat (...) gedoopt wordt, gaan we bidden tot God. Want de doop is er om
Hem te loven. De doop is ook goed voor ons geloof en voor de kerk van de Here
Jezus.
Wij gaan samen bidden.
Here God, U kunt alles. Door wat wij verkeerd hebben gedaan, hebben we straf
verdiend. Eens hebt U de wereld laten overlopen met water. Alle mensen verdronken,
behalve Noach. Hem en zijn familie hebt U toen gered. Later deed U weer zoiets. Dat
was bij de Schelfzee. U maakte een weg in die zee. Uw volk Israel kon over die weg
naar de overkant van de zee. Maar toen Farao, de ongelovige koning van Egypte, het
ook probeerde, lukte het niet. Hij verdronk en alle soldaten die bij hem waren ook.
Wij vragen U eerbiedig of U opnieuw uw macht wilt tonen, nu aan (...). Hij is ook
uw kind. Geef dat hij voor altijd bij de Here Jezus mag horen. Dat zal voor hem lang
niet altijd gemakkelijk zijn. Geef hem dan ook een vast geloof. Geef dat hij het alleen
verwacht van Christus. Geef dat hij U liefheeft. Alleen dan is zijn leven de moeite
waard. Geef, dat het eens duidelijk zal worden, als de Here Jezus terugkomt op aarde.
Geef, dat (...) dan ook mag komen op het grote feest. Dat kan alleen als U, de
Vader, hem daarbij helpt. Dat kan alleen door uw Zoon, de Here Jezus. Dat kan alleen
als de heilige Geest hem kracht geeft. Daar bidden we dan ook om.
Amen.
(De vader en moeder gaan nu staan)
We gaan nu wat vragen aan de vader en moeder van (...). Dat doen we omdat de
doop niet door mensen is bedacht. De doop komt van God. Hij wil daarmee duidelijk
laten zien dat we bij Hem horen. Zo moeten we de doop dan ook gebruiken. En niet
omdat iedereen zijn kind laat dopen.
Om iedereen in de kerk duidelijk te laten merken dat u als vader en moeder van
(...) uw kind wilt laten dopen omdat hij hoort bij het verbond, moet u eerlijk
antwoord geven op wat nu gevraagd wordt:
•
De eerste vraag:
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Komt u er volmondig voor uit, dat onze kinderen al vanaf het begin van hun leven de
zwaarste straf verdiend hebben? Komt u er eerlijk vooruit, dat (...) deze straf ook
verdiend heeft en dat hij alleen door Jezus Christus gered kan worden? En aanvaardt
u, dat (...) daarom als lid van de kerk van Christus gedoopt moet zijn?
•
De tweede vraag:
Komt u er volmondig voor uit, dat wat de bijbel leert en wat in de Apostolische
Geloofsbelijdenis is samengevat en wat hier in de christelijke kerk geleerd wordt,
voluit de goede leer van onze redding is?
•
De derde vraag:
U bent de vader en moeder van (...). U moet dit kind vertellen over de Here,
over de doop en over de verlossing. U moet zelf vertellen over de Here, en u
moet zorgen dat ook anderen hem over de Here vertellen. Belooft u dat?
Wat is daarop uw antwoord, vader en moeder (...)?
Antwoord: Ja.
Bediening van de doop:
(...). ik doop je in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Dankgebed.
Wij willen nu samen de Here God danken voor de doop van dit kindje.
Here God, U hebt ons opgezocht. Wij mogen U onze Vader noemen. Daar zijn we blij
om. Daarom prijzen wij uw naam. Want U hebt door de Here Jezus al onze zonden
van ons weggedaan. U hebt dankzij de Heilige Geest er voor gezorgd dat we bij de
Here Jezus horen. Zo zijn wij kinderen van U. Daarom mogen wij U Vader noemen.
Dat hebt U vandaag weer laten zien bij de doop van (...). Wij vragen U eerbiedig:
blijf om Jezus wil bij dit kindje. Geef hem daarvoor de kracht van uw heilige Geest.
Geef zijn ouders, dat zij hem leren begrijpen waarom hij gedoopt is. Geef dat het hem
zelf duidelijk mag worden. Laat zo in zijn leven en in het leven van ons allemaal (want
we zijn toch allemaal gedoopt!) zien, hoe goed U bent voor ons. Geef dat (...) er
voor uit zal komen dat hij van de Here Jezus is. Dan zal de lof op uw naam klinken in
zijn leven. En dat is toch de bedoeling van de doop. Here, nu gebeurt dat lang niet
altijd zoals U het bedoeld hebt. Geef dat we het toch proberen. Eens zal het volmaakt
zijn. Dan zullen we U, Vader, en de Here Jezus Christus samen met de heilige Geest
altijd loven en prijzen.
Amen.

8.1.4 Aangepast formulier voor de openbare geloofsbelijdenis.
(Alle namen worden voluit voorgelezen)
Geliefde broeders en zusters in onze Here Jezus Christus,
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Jullie zijn kinderen van God. Dat heeft Hij jullie beloofd bij je doop. Hij heeft toen
ook beloofd, dat Hij goed voor jullie zorgen zal. En jullie weten, dat de Here Jezus
ook voor jullie zonden gestorven is. Jullie staan hier nu voor deze God en voor Zijn
gemeente om belijdenis af te leggen van jullie geloof. Daarna mogen jullie aan het
avondmaal.
Ik stel jullie nu 5 vragen. Als ik daarmee klaar ben, mogen jullie een eerlijk antwoord
geven.
1.
2.
3.
4.
5.

Geloven jullie dat de Bijbel het Woord van God is?
Geloven jullie in de God van je doop: de Vader, de Zoon en de heilige Geest?
Geloven jullie dat God je zonden vergeeft, omdat de Here Jezus ook voor jullie zonden
geleden heeft en gestorven is? En willen jullie daarom graag avondmaal vieren?
Geloven jullie dat God ook jullie liefheeft en beloven jullie dat je Hem zult liefhebben en dat
je zult doen wat Hij wil?
Beloven jullie te luisteren naar de kerkenraad als die jullie wil helpen om aan Gods Woord
gehoorzaam te zijn?

(...), wat is hierop jouw antwoord? - Ja
(...), wat is hierop jouw antwoord? - Ja
Onze goede God heeft uit genade ook jullie geroepen tot zijn eeuwige heerlijkheid.
Hij zal altijd voor jullie zorgen. Hij zal jullie sterk maken en vasthouden in het geloof.
Hij heeft alle macht, voor altijd en eeuwig!
Amen.

In de formulering zijn we ervan uitgegaan, dat meerdere broeders en zusters
tegelijkertijd belijdenis doen.
Deputaten geven het advies bij de openbare geloofsbelijdenis niet beide formulieren
te gebruiken, maar een keus te maken tussen het “gewone” formulier en het
aangepaste formulier.

8.1.5 Aangepaste versie van het Kort formulier voor het heilig avondmaal.
Opdracht voor het avondmaal.
Gemeente van de Here Jezus Christus,
De Here Jezus heeft gezegd dat christenen avondmaal moeten vieren. Paulus, de apostel,
schrijft dat in 1 Korinte 11:23-29.
De boodschap van de Here over het avondmaal hoorde ik van andere mensen en ik vertel het
weer aan u:
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De Here Jezus is gevangen genomen.Vlak voor die tijd, in diezelfde nacht, nam Hij een brood,
Hij dankte God, Hij brak het brood en zei: ‘Dit is mijn lichaam; het is voor u. Eet het en denk aan
Mij.’
Na het eten pakte de Here Jezus een beker (wijn). Hij zei: ‘Door Mijn bloed (= door mijn dood)
komt er een goede verhouding met God. Drink uit deze beker. Steeds weer moet u dit drinken
en dan aan Mij denken’
Als u van het brood eet, als u uit de beker drinkt, dan vertelt u over de dood van de Here Jezus.
Blijf dat doen totdat de Here Jezus terugkomt.
Vier het avondmaal op deze manier en denk na over de betekenis.Als u er niet bij nadenkt, dan
doet u zonde en heeft u te weinig eerbied voor het lichaam en bloed van de Here.Daarom:
onderzoek eerst uzelf (= denk na over uzelf) en eet dan van het brood en drink uit de beker. Als
u niet nadenkt over de betekenis van dit eten en drinken, dan vraagt u om Gods straf.
Onderzoek uzelf
Voor het avondmaal moeten wij onszelf onderzoeken.
Dat is nodig om ons geloof sterker te maken bij het avondmaal.
a.
Iedereen moet nadenken over zijn zonden en over Gods hekel aan de zonde.
Daardoor krijgt hij een hekel aan zichzelf en schaamt hij zich. Hij voelt zich dan klein en
schuldig voor God.
b.
Ook moet hij nadenken over Gods beloften: Geloof ik dat Jezus Christus gestorven is en
dat God al mijn zonden vergeeft? Geloof ik dat Christus volmaakt goed deed en dat Hij zijn
goedheid aan mij geeft?
c.
Ook moet iedereen bij zichzelf onderzoeken: Wil ik mijn dank aan God laten zien en zijn
wil doen? Wil ik slechte verhoudingen met mensen weer goed maken? En helemaal
proberen mensen om mij heen lief te hebben?
Uitnodigen en tegenhouden
De Heilige Geest geeft aan veel mensen deze genade:
Zij zijn verdrietig over hun zonden, zij vechten tegen hun ongeloof en zij willen volgens al Gods
geboden leven. Deze mensen horen bij de Here. Zij mogen zeker aan het avondmaal van de
Here Jezus komen. Zij doen nog zonde en hun geloof is nog zwak, maar zij willen dat niet.
Daarom weten zij zeker: toch horen wij bij God en toch krijgen wij brood en wijn. De Heregeeft
dit geschenk uit de hemel, gratis.
Maar sommige mensen hebben geen verdriet over hun zonden. Zij willen niet ophouden met
zondigen. Wij zeggen nu: zij horen niet bij Christus en zijn Koninkrijk.
Ga niet naar het avondmaal, anders straft God nog zwaarder.
Aan Christus denken
Christus heeft gezegd: Vier het avondmaal en denk dan aan Mij.
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Hier denken wij aan: God de Vader stuurde de Here Jezus Christus naar de aarde. Hij is een
mens geworden zoals wij. God gaf Christus de straf voor onze zonde. Hij voelde Gods boosheid
over de zonde zijn hele leven lang. Dat was zeer zwaar voor Hem. De nacht voor zijn dood was
Hij bijzonder bang; Grote zweetdruppels vielen als bloed op de grond. Toch gaf Hij zich aan zijn
vijanden. Hij deed dat om ons vrijheid te geven. Christus was onschuldig, maar Hij kreeg de
doodstraf. Hij liet dat gebeuren om onze doodstraf weg te nemen. God straft ons niet. Mensen
spijkerden Christus aan een kruis. Hij verzette zich niet zo droeg Hij Gods boosheid over de
zonde en gaf ons vrede met God. God liet Hem in de steek. God laat ons nooit in de steek.
Christus gaf zijn leven aan het kruis. Zo verdiende Hij de goede verhouding met de Here voor
ons. Dit is het nieuwe verbond. Het blijft altijd bestaan. Daarom riep Christus voor zijn sterven:
het werk is klaar!
Zekerheid
Aan het avondmaal eten wij brood en drinken wij wijn. Dat zijn duidelijke afbeeldingen van
Christus liefde voor ons. Het zijn ook duidelijke bewijzen van Christus liefde. Door het
avondmaal weten wij: Hij heeft ons helemaal lief en blijft dat doen. Want Hij wilde voor ons pijn
lijden aan het kruis. Hij wilde zijn leven voor ons geven. Hij gaf ons zijn lichaam en bloed. Wij
hebben zijn lichaam en bloed nodig en wij verlangen daarnaar. Het is als voedsel voor ons: wij
blijven leven. Het is als drinken voor ons: wij krijgen nieuwe kracht. Dit is waar, net zo als wij het
brood en de beker krijgen en wij nu aan de Here Jezus denken.
Contact met elkaar
Christus verdiende door zijn lijden en dood ook de heilige Geest voor ons. De heilige Geest
geeft leven. De Heilige Geest maakt een band met Christus en geeft ons alles wat Christus
verdiende. De Heilige Geest maakt ook een band tussen ons als gelovigen. Hij geeft ons liefde
tot elkaar en maakt ons tot een eenheid. Want Paulus zegt in 1 Korinte 10: Wij eten met veel
mensen van een brood; zo zien wij: wij horen allemaal bij elkaar. Door het geloof hebben wij een
sterke band met Christus. Hij heeft ons bijzonder liefgehad. Hij wil dat wij daarom elkaar
liefhebben en ons een voelen.
Dat moeten wij niet alleen tegen elkaar zeggen, maar ook aan elkaar laten zien door veel voor
elkaar te doen.
Christus komt terug
Christus heeft gezegd: vier steeds het avondmaal totdat Ik terugkom. Als Hij terugkomt, dan
zullen wij bijzonder blij zijn. Dat heeft Hij beloofd. Aan het avondmaal proeven wij die grote
blijdschap al een beetje.Wij verlangen ernaar dat de Here Jezus terugkomt. Dan is er een nog
groter feest dan het avondmaal. Het is dan als een bruiloft, dan blijven wij voor altijd bij de Here
Jezus in het Koninkrijk van God.
Dat feest komt zeker! Dat vieren wij vandaag in het avondmaal. Wees blij en vrolijk en dank de
Here voor alles wat Hij belooft.
Gebed
Laten wij de Here danken en aanbidden.
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Onze Vader in de hemel, U bent barmhartig voor ons en wij verdienen dat niet.
Wij danken U, dat U Uw enige Zoon aan ons hebt gegeven. Hij gaf zijn leven voor ons. Door
Hem blijven wij leven en door Hem krijgen wij kracht. Wij zien dat in het avondmaal. Wilt U ons
de heilige Geest geven. Geef ons door het avondmaal vertrouwen op Uw Zoon Jezus Christus.
Geef ons dat steeds meer. Help ons steeds meer Zijn wil te doen. Hij is ons voedsel uit de
hemel; geef ons kracht om zonden los te laten. Geef ons dat wij steeds meer een eenheid met
Christus worden.Geef ons een sterke band met Christus. Geef ons een sterk geloof in Christus’
gaven voor ons. Dan twijfelen wij niet, maar weten wij zeker: U bent voor altijd een Vader, die
onze zonden vergeeft. Wij verdienen dat niet, maar U geeft dat wel. U bent een Vader die van
ons houdt en voor ons zorgt.Wij zijn Uw kinderen en krijgen alles wat U ons belooft.
Christus vraagt van ons moeilijke dingen. Geef ons, dat wij sterk zijn en zijn wil blijven doen.
Help ons blij te zijn over U en dat te blijven. Help ons tegen onze eigen wil in te gaan en te laten
zien dat wij christen zijn. Als wij verdriet hebben, help ons dan vaak aan de terugkomst van de
Here Jezus te denken. Hij zal alle verdriet hier op aarde wegdoen. Hij geeft ons een lichaam als
Hijzelf heeft: volmaakt en prachtig.
En wij zullen voor altijd bij Hem zijn.
Onze Vader in de hemel,
Laat mensen Uw naam eren.
Laat Uw Koninkrijk komen.
Laten de mensen Uw wil doen op aarde,
net zoals (engelen en mensen ) in de hemel.
Geef ons vandaag eten,
zoveel als voor vandaag nodig is.
Vergeef ons onze zonden,
zoals wij andere mensen hun zonden vergeven.
Bewaar ons voor verleiding,
Maar verlos ons van de duivel.
Want van U is het Koninkrijk,
U bent almachtig,
U bent geweldig, groot en belangrijk,
voor altijd.
Amen.
Aansporing
Als wij dit avondmaal goed willen vieren en een sterker geloof willen krijgen, moeten wij niet
alleen naar brood en wijn kijken. Wij moeten onze aandacht richten op Jezus Christus. Hij is in
de hemel, aan de rechterhand van zijn Vader. Hij bidt en werkt daar voor ons. Geloof dit:
Christus geeft zijn lichaam en zijn leven aan ons. Hij geeft ons leven en kracht. Dit is net zo
zeker als wij brood en wijn hier aan tafel krijgen.
Avondmaal vieren
De predikant breekt het brood en deelt het uit. Hij zegt:
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Ik breek het brood, het teken van het lichaam van Christus.
Pak het brood aan en eet het op. Denk aan Christus en geloof dat Hij zijn lichaam aan ons
gaf om onze zonden helemaal weg te doen.
De predikant pakt een beker wijn en geeft die rond. Hij zegt:
Wij danken de Here voor deze beker wijn. Het is het teken van het bloed van Christus.
Neem deze beker aan. Drink de wijn. Denk aan Christus en geloof dat Hij zijn bloed (=zijn
leven) gaf om onze zonden helemaal weg te doen.

God danken
Broeders en zuster, laten wij de Here hartelijk danken. Hij gaf ons dit avondmaal.
Ik dank de Here,
ik dank Hem heel hartelijk.
Hij is heilig.
Ik dank de Here;
Ik vergeet geen enkele goede daad.
Hij vergeeft mijn zonden
Hij geneest mijn ziekten
Hij redt mij van de dood.
Hij geeft mij liefde en goedheid.
De Here houdt van ons en geeft ons genade.
Hij is geduldig en vol van liefde.
Hij maakt het contact met Hem weer goed.
Hij blijft niet voor altijd boos.
Wij verdienen straf, maar Hij geeft het niet.
Wij zijn zondaren, maar de Here straft ons niet.
Zijn goedheid kan niemand meten.
Hij geeft zijn goedheid aan mensen met ontzag voor Hem.
Hij gooit onze zonden ver weg.
Niemand kan ze meer pakken.
Hij houdt van de mensen die ontzag voor Hem hebben.
Net zoals een vader houdt van zijn kinderen.
(Psalm 103:1-4, 8-13)
Daarom zal ik in gedachten en met woorden laten zien: De Here is geweldig en goed.
Zo is Hij en zo blijft Hij voor altijd.
Amen.
Gebed
Onze Vader in de hemel,
U bent vol liefde.
Wij danken U: Wij vierden het avondmaal van de Here Jezus Christus U gaf ons brood
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en wijn. Wij dachten na over de dood van de Here Jezus. Alleen daarom hebben wij
contact met U en blijven wij leven.U geeft dit avondmaal om dat te laten zien. Wij zijn
blij dat U de heilige Geest aan ons geeft. Hij geeft ons een goed contact met Uw Zoon
en met elkaar. Hij laat ons daarvan genieten. Wij bidden U: Geef ons door dit
avondmaal een sterk geloof. Help ons onze dankbaarheid voor U te laten zien. Help
ons U hartelijk lief te hebben en ook onze liefde voor elkaar te laten zien. U belooft
ons dat de Here Jezus weer terugkomt, dan vieren we nog meer feest en zijn wij in Uw
Koninkrijk. Help ons om daar vaak aan te denken en naar te verlangen.U alleen,
Vader, moeten wij voor dit alles danken, samen met Uw Zoon en de heilige Geest. Dat
doen wij nu en voor altijd.
Amen.
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DOOPFORMULIER VOOR AANGEPASTE DIENSTEN (DOVEN)
DS. TJ. VAN DIJK, DOVENPASTOR

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,
hier volgt de leer van de doop, in het kort:

1. Wij en onze kinderen zijn in zonde gekregen en geboren. Daarom is God woedend op ons.
Wij mogen zo dus ook niet bij God horen. Wij moeten eerst opnieuw geboren worden!
Daaruit leren wij: wij moeten kopje onder in water. Of met water besprenkeld worden. Daarmee
wordt aangegeven: ons leven is helemaal vies. Zo vies, dat wij een hekel krijgen aan onszelf
(om onze zonden). En dat we berouw hebben voor God. En dat we op zoek gaan naar iemand
anders die ons schoon maakt en redt.

2. De doop is een afbeelding en een garantiebewijs. Waarvan? Jezus Christus wast onze
zonden weg! Christus heeft immers bevolen: laat je dopen in de naam van de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest.
Worden wij gedoopt in de naam van de Vader? Dan laat God de Vader zien: Ik ga een band met
jou aan. Voor altijd. Hij adopteert jou als zijn kind en erfgenaam. Hij zal jou voorzien van alle
goede dingen. En Hij zal alle slechte dingen weghouden bij jou. Of zo gebruiken dat het toch
helemaal goed komt. Dat garandeert God de Vader.
Worden wij gedoopt in de naam van de Zoon? Dan laat God de Zoon zien: Ik was jou helemaal
schoon van jouw zonden. In mijn bloed. Hij zorgt er voor: jij sterft met Hem en jij staat ook op
met Hem. Zo word jij bevrijd van jouw zonden. En God is weer blij met jou.
Dat garandeert God de Zoon.
Worden wij gedoopt in de naam van de Heilige Geest? Dan laat God de Heilige Geest zien:
Ik wil wonen in jou. Hij maakt van jou een levend lid van Christus. Want de Heilige Geest zorgt
er voor: wij krijgen wat al van ons is dankzij Christus. Wat? Het wegwassen van onze zonden.
En ook: het elke dag nieuwer maken van ons leven. Het gevolg is: wij zullen tenslotte helemaal
schoon een plek hebben in de gemeente van mensen die God heeft uitgekozen. En zo voor

11

altijd leven. Dat garandeert God de Heilige Geest.

3. Elke band heeft twee kanten: er wordt iets beloofd. Maar er wordt ook iets geëist.
Zo is het ook bij de band tussen God en zijn kinderen. God eist via de doop dus ook:
wij moeten Hem opnieuw gehoorzamen. Dat is onze plicht.
Wat betekent dit? Wij moeten deze enige God vasthouden. Vader, Zoon en Heilige Geest. Hem
vertrouwen. En van Hem houden. Met ons hele leven. Met alles wat in ons is.
Van harte. En bewust.
Wat betekent het nog meer? Wij moeten ook niet meer meedoen met de wereld. En wij moeten
afrekenen met onze oude manier van leven. En voortaan leven met ontzag voor God.
Wij zijn van onszelf zwak. Dus vallen we soms wel weer terug in de zonden. Maar dan moeten
we niet twijfelen aan Gods goedheid. En we moeten ook niet in die zonden blijven liggen. Want
de doop is een garantiebewijs: wij hebben een band met God voor altijd! Daar kun je echt
helemaal op vertrouwen.

Onze kinderen begrijpen dit nog niet allemaal. Toch mag je hen daarom niet uitsluiten. Van de
doop. Want zij weten het niet. Maar zij worden wel mee veroordeeld. In Adam. En precies zo
weten zij niet: zij worden ook aangenomen als Gods kinderen. In Christus. Zo goed is God!

Hoe weten wij dat? Uit de bijbel. Daar staat in:
● Abraham is de vader van alle gelovigen. God zegt tegen Abraham:
“Ik zorg voor een band tussen Mijzelf en jou. En ook tussen Mijzelf en jouw kinderen.
Tot in de verste generaties. Het is een band voor altijd. Zo ben Ik voortaan een God voor
jou en je nakomelingen!” Dat geldt dus ook voor ons. En onze kinderen!
● Petrus deelt dit ook officieel mee. Hij zegt: “Want God belooft het aan u. En ook aan uw
kinderen. En aan iedereen die nog veraf is. Zoveel als onze God, de HERE, er bij roepen
zal.” Daarom gaf God het bevel: kinderen moeten besneden worden.
Dit was in de tijd van de Oude Verbond. Wat is deze besnijdenis? Een bewijs van de
band tussen God en zijn kinderen. En ook een bewijs van het geloof dat God van ons eist.
● En Christus Zelf nam kinderen in zijn armen. Hij legde zijn handen op hen. En zegende ze.
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Nu leven wij in de tijd van het Nieuwe Verbond. Nu is de doop gekomen. In plaats van de
besnijdenis. Dus moeten de kleine kinderen nu gedoopt worden. God gaat immers ook een band
met hen aan. En zij erven immers ook van God.

En als de kinderen opgroeien? Dan hebben de ouders de plicht: hun kinderen leren hun doop te
begrijpen.

Laten we nu naar de heilige God gaan. In gebed. Dan kunnen we pas goed dopen en gedoopt
worden: vol bewondering voor God. En om persoonlijk te groeien in geloof. En als gemeente
sterker te worden. (Laten we bidden:)

Almachtige God. En eeuwige God.
Vroeger is de wereld gestraft. Met de zondvloed. U deed dat! Omdat de mensen niet wilden
luisteren naar U. En zich ook niet wilden bekeren. Dat was eerlijk van U. Maar de gelovige
Noach hebt U gered. En zijn gezin. Maar acht mensen. Wat bent U toch goed!
Vroeger is ook Farao met zijn hele leger verdronken. In de Rode Zee. U deed dat!
Omdat zij stijfkoppig waren ten opzichte van U. Maar U hebt uw volk Israël dwars door de Rode
Zee geleid. Met droge voeten kwamen ze aan de overkant. Zo liet U al iets van de doop zien.
Wij doen een beroep op uw enorme goedheid. Wij bidden U: wilt U vol warmte naar (roepnaam
baby) kijken? En hem/haar vastmaken aan uw Zoon Jezus Christus? Door uw Heilige Geest.
Wilt U er voor zorgen: hij/zij wordt via de doop begraven in Christus’ dood? En hij/zij staat via de
doop ook weer op in een nieuw leven? HERE, zorgt U er voor: hij/zij gaat blij zijn/haar kruis
dragen? Bij het volgen van Christus. En vol goede moed? Elke dag? Dat kan alleen als hij/zij
zich aan Christus vast klampt. Met echt geloof. Vaste hoop. En vurige liefde. Geeft U dat aan
hem/haar? Want dit moeilijke leven is van begin tot eind één langzaam sterven. Maar dan zal
hij/zij het toch getroost verlaten. Met houvast aan uw beloftes.

HERE, zorgt U er ook voor: straks, op de laatste dag durft hij/zij verschijnen voor de stoel van
Rechter Christus. Zonder angst. Niet vanwege zichzelf. Maar door Hem. Onze Heer Jezus
Christus. Uw Zoon. Hij leeft en regeert voor altijd. Samen met U en de Heilige Geest. De ene en
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enige God. (amen)

---------------Beste broeder en zuster (namen ouders), van wie God houdt in de Heer Christus:
jullie hebben gehoord: de doop is ingesteld door God. Waarom? Als garantiebewijs van Gods
band met ons. En ook met onze kinderen! Wij moeten de doop daarvoor gebruiken.
En niet alleen uit gewoonte. Of bijgeloof. Willen jullie werkelijk zo de doop? Laat dat maar
duidelijk horen. Geef eerlijk antwoord op de volgende vragen:

1.
Belijden jullie: onze kinderen zijn in zonde gekregen en geboren? Daarom verdienen zij
allemaal ellende over zich. Zelfs de eeuwige veroordeling! Maar toch zijn zij in Christus
geheiligd (dat is: apart gezet, voor God.) Dus moeten ze gedoopt worden, als leden van
Christus’ gemeente.

2.
Belijden jullie: in het Oude en Nieuwe Testament van de bijbel staat echt alles dat wij
moeten weten om gered te worden? En de Apostolische Geloofsbelijdenis is er een
samenvatting van. En hier in de christelijke kerk wordt het onderwezen.

3.
Jullie zijn de vader en moeder van dit kindje. Beloven jullie: jullie gaan hem/haar zelf leren
wat er in de bijbel staat? Bij het opgroeien? Zo goed als jullie kunnen? En jullie zorgen er
ook voor: hij/zij krijgt dan bijbels onderwijs?

Wat is hier op jullie antwoord? (Antwoord: Ja.)

Dan mag (roepnaam baby) nu gedoopt worden.

(doopnaam baby):
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ik doop jou in de naam van de Vader
en de Zoon en de Heilige Geest!

(zingen)

-------------------Laten we God bidden. En ook bedanken.

Almachtige God, goede God:
wij komen bij U. Wij willen U van harte bedanken. Wij prijzen U ook. U hebt ons al onze zonden
vergeven. En onze kinderen ook. Door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus.
En U hebt ons aangenomen als leden van uw Zoon. En dus ook als uw eigen kinderen.
Door uw Heilige Geest. Wij zijn heel blij: U garandeert dit met de doop. Het is zo extra zeker.
Hartelijk bedankt, Vader!

Wij vragen U door uw lieve Zoon: wilt U (roepnaam baby) besturen door uw Heilige Geest?
Voortdurend? Dan zal hij/zij christelijk leven. Met ontzag voor U. Dan zal hij/zij ook groeien en
sterker worden in de Heer Jezus Christus. Zorgt U er voor: hij/zij erkent en belijdt: U bent een
goede Vader? U hebt dat bewezen. Aan hem/haar. En aan ons allemaal. Zorgt U er voor: hij/zij
zal gehoorzaam leven? Onder Jezus Christus. Hij is onze enige Leraar. En Koning. En
Hogepriester. Zorgt U er voor: hij/zij zal hard vechten tegen de zonde? En tegen de duivel? En
tegen het hele rijk van de duivel? En hij/zij zal overwinnen! Dan zal hij/zij U voor altijd
bewonderen en haar bewondering laten merken. En ook uw Zoon Jezus Christus. En ook de
Heilige Geest. De enige, echte God. (amen)
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AANGEPAST FORMULIER
VOOR HET BEDIENEN VAN
HEILIGE

DE

DOOP AAN VOLWASSENEN

DS. TJ. VAN DIJK, DOVENPASTOR

(Sommige mensen zijn niet gedoopt in hun jeugd. Zeggen zij: wij willen graag als christenen
gedoopt worden? Dan moeten ze eerst les krijgen over de christelijke leer. Daarna moeten zij
deze leer belijden voor de kerkenraad. Of voor afgevaardigden van de kerkenraad. En dan
worden zij toegelaten tot de doop. Bij die doop moet het volgende formulier gebruikt worden:)

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,
hier volgt de leer van de doop, in het kort:

1. Wij zijn in zonde gekregen en geboren. Daarom is God woedend op ons. Wij mogen dus
ook niet bij God horen. Wij moeten eerst opnieuw geboren worden! Daaruit leren wij: wij
moeten kopje onder in water. Of met water besprenkeld worden. Daarmee wordt
aangegeven: ons leven is helemaal vies. Zo vies, dat wij een hekel krijgen aan onszelf
(om onze zonden). En dat we berouw hebben voor God. En dat we op zoek gaan naar
iemand anders die ons schoon maakt en redt.
2. De doop is een afbeelding en garantiebewijs. Waarvan? Jezus Christus wast onze
zonden weg! Christus heeft immers gezegd: laat je dopen in de naam van de Vader en
de Zoon en de Heilige Geest.
Worden wij gedoopt in de naam van de Vader? Dan laat God de Vader zien: Ik ga een
band met jou aan. Voor altijd. Dat garandeert God de Vader. Hij adopteert jou als zijn
kind en erfgenaam. Hij zal jou voorzien van alle goede dingen. En Hij zal alle slechte
dingen weghouden bij jou. Of zo gebruiken dat het toch helemaal goed komt.
Worden wij gedoopt in de naam van de Zoon? Dan laat God de Zoon zien: Ik was jou
helemaal schoon van jouw zonden. In mijn bloed. Dat garandeert God de Zoon. Hij zorgt
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er voor: jij sterft met Hem en jij staat ook op met Hem. Zo word jij bevrijd van jouw
zonden. En God is weer blij met jou.
Worden wij gedoopt in de naam van de Heilige Geest? Dan laat God de Heilige Geest
zien: Ik wil wonen in jou. Dat garandeert God de Heilige Geest. Hij maakt van jou een
levend lid van Christus. Want de Heilige Geest zorgt er voor: wij krijgen wat al van ons is,
dankzij Christus. Wat? Het wegwassen van onze zonden. En het elke dag nieuwer
maken van ons leven. Het gevolg is: wij zullen tenslotte horen bij de gemeente van
mensen die God heeft uitgekozen. Helemaal schoon. En zo voor altijd leven.
3. Elke band heeft twee kanten: er wordt iets beloofd. Maar er wordt ook iets geëist. Zo is
het ook bij de band tussen God en zijn kinderen. God roept ons via de doop dus ook op:
om Hem opnieuw te gehoorzamen. Dat is onze plicht.
Wat betekent dit? Wij moeten deze enige God vasthouden. Vader, Zoon en Geest. Hem
vertrouwen. En van Hem houden. Met ons hele leven. Met alles wat in ons is. Van harte.
En bewust.
Wat betekent het nog meer? Wij moeten ook niet meer meedoen met de wereld. En wij
moeten afrekenen met onze oude manier van leven. En voortaan leven met ontzag voor
God. Wij zijn van onszelf zwak. Dus vallen we wel weer terug in de zonden. Maar dan
moeten we niet twijfelen aan Gods goedheid. En we moeten ook niet in die zonden
blijven liggen. De doop is een garantiebewijs: wij hebben een band met God voor altijd!
Daar kun je echt helemaal op vertrouwen.

God heeft ook een band met kinderen van christenen. Dus moeten zij ook meteen gedoopt
worden. Ook al begrijpen zij er nog niks van. Maar volwassen mensen mogen nog niet meteen
gedoopt worden. Zij moeten eerst hun zonden inzien. En berouw er van hebben. En zich willen
bekeren. En hun geloof in Christus belijden.
Hoe weten wij dit? Uit de bijbel. Daar staat in:
-Johannes de Doper kreeg van God een opdracht. Hij moest tegen mensen zeggen: “Jullie
moeten je
laten dopen”. Maar dan doopte Johannes alleen mensen die hun zonden vertelden.
-onze Meester Jezus Zelf gaf de opdracht aan zijn apostelen: “Zorg er voor: alle volken volgen
Mij
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En doop hen dan in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.” En Christus
beloofde
daar ook iets bij: “Geloof jij? En laat jij je dopen? Dan word jij gered!”
-de apostelen hebben zich aan deze regel gehouden: zij dopen wel volwassen mensen. Maar
alleen als die hun geloof belijden. En berouw hebben van hun zonden. En zich willen bekeren
van hun zonden. Anders niet!
Daarom moeten ook nu volwassen mensen eerst goed begrijpen: wat betekent de doop? Dat
moeten zij leren door de bijbelse boodschap. Die wordt gepreekt. En zij moeten eerst ook
persoonlijk geloofsbelijdenis doen. Dan pas mogen zij gedoopt worden!

Laten we nu naar de heilige God gaan. In gebed. Dan kunnen we pas goed dopen en gedoopt
worden: vol bewondering voor God. En om te groeien in geloof. En om sterker te worden als
gemeente. (Laten we bidden:)

Almachtige God. En eeuwige God. U hebt vroeger de wereld gestraft. Met de zondvloed.
Omdat de mensen niet wilden luisteren naar U. En zich ook niet wilden bekeren. Dat was
eerlijk van U. Maar de gelovige Noach hebt U gered. En zijn gezin. Maar acht mensen.
Wat bent U toch goed!
U hebt vroeger ook Farao met zijn hele leger laten verdrinken. In de Rode Zee. Omdat ze
stijfkoppig waren ten opzichte van U. Maar U hebt uw volk Israël dwars door de Rode
Zee geleid. Met droge voeten kwamen ze aan de overkant. (Zo liet U al iets van de doop
zien.)
Wij beroepen ons op uw enorme goedheid. Wij bidden U: (naam dopeling) krijgt meteen
de doop. Wilt U zo goed zijn naar hem/haar te kijken? En hem/haar vastmaken aan uw
Zoon Jezus Christus? Door uw Heilige Geest. Wilt U er voor zorgen: hij/zij wordt via de
doop begraven in Christus’ dood? En hij/zij staat via de doop ook weer op in een nieuw
leven? HERE, zorgt U er voor: hij/zij gaat zijn/haar kruis dragen. Bij het volgen van
Christus. Blij. En vol goede moed. Elke dag. Dat kan alleen als hij/zij zich vastklampt aan
Christus. Met echt geloof. Vaste hoop. En vurige liefde. Geeft U dat aan hem/haar? Want
dit moeilijke leven is van begin tot eind één langzaam sterven. Maar dan zal hij/zij het
toch getroost verlaten. Met houvast aan uw beloftes. HERE, zorgt U er ook voor: straks,

18

op de laatste dag durft hij/zij verschijnen voor de stoel van Rechter Christus. Zonder
angst. Niet vanwege zichzelf. Maar door Hem. Onze Heer Jezus Christus. Uw Zoon. Hij
leeft en regeert voor altijd. Samen met U en de Heilige Geest. De ene en enige God.
(amen)

Lieve (naam dopeling): jij wilt graag gedoopt worden. Het bewijs dat je opgenomen wordt in
Gods kerk. Dan moet duidelijk zijn: jij hebt les gehad in de christelijke leer. En je neemt die leer
ook aan. En je wilt ook leven volgens die leer. Daarom sta je hier nu voor God. En voor Gods
gemeente. En daarom moet je nu eerst eerlijk antwoord geven op de volgende vragen:

1. Geloof je in de enige echte God? Hij is onderscheiden in drie Personen: Vader,
Zoon en Heilige Geest? Hij heeft hemel en aarde geschapen, met alles er op en er
in? En Hij zorgt nog steeds voor die schepping? Hij bestuurt zelfs alles zo, dat
niks gebeurt buiten Hem om?

2. Geloof je: jij bent in zonde gekregen en geboren? Jouw natuur is zo bedorven: jij
kunt uit jezelf helemaal geen goede dingen doen? En jij wilt uit jezelf alleen maar
slechte dingen doen? Je verdient dus Gods straf?
En belijd je: jij bent vaak tegen Gods geboden ingegaan? Door wat je denkt en zegt
en
doet. Maar je hebt eerlijk berouw van deze zonden?

3. Geloof je: Jezus Christus is echt, eeuwig God? En dat blijft Hij ook? En Jezus
Christus is geboren uit de maagd Maria? En zo is Hij ook echt mens geworden?
En geloof je: God heeft jou deze Christus gratis gegeven als Verlosser?
En belijd je: door dit te geloven krijg jij vergeving van al jouw zonden door
Christus’ sterven? En zo ben jij door de sterke Heilige Geest een lid van Jezus
Christus geworden? En ook van Christus’ kerk?
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4. Belijd je: Gods Woord is de waarheid? Precies zo als het is samengevat in de
Apostolische Geloofsbelijdenis? En precies zo als het hier in de christelijke kerk
wordt geleerd? Zul je deze leer blijven belijden, tijdens je hele leven en ook bij je
sterven? En zul je ver weg gooien alle valse leer die hier niet bij past?
Beloof je: jij gaat trouw naar de kerk? Om samen met de gemeente te luisteren
naar Gods boodschap die gepreekt wordt? En ook om samen het heilig avondmaal
te gebruiken?

5. Verklaar je: jij wilt van harte leven vol ontzag voor God? En jij wilt niets te maken
hebben met zondige dingen? Dat past bij leden van Christus en van Christus’
gemeente. En zul jij je graag luisteren naar alle christelijke vermaningen en die
gehoorzamen?

Wat is hier op jouw antwoord?
(Antwoord: Ja.)
Onze goede God geeft je zijn genade en zegen. Dan zul je ook echt doen wat je nu van plan
bent. Door onze Heer Jezus Christus. Amen.

(naam dopeling), ik doop je in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

(Laten we nu samen zingen: )

Laten we God bidden. En ook bedanken.

Almachtige God. Goede God. Wij komen bij U. Wij willen U van harte bedanken. Wij prijzen
U ook. U hebt ons al onze zonden vergeven. En onze kinderen ook. Door het bloed van uw
lieve Zoon Jezus Christus. En U hebt ons aangenomen als leden van uw Zoon. En dus ook
als uw eigen kinderen. Door uw Heilige Geest. Wij zijn heel blij: U garandeert dit met de
doop. Het is zo extra zeker. Hartelijk bedankt, Vader!
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Wij vragen U door uw lieve Zoon: wilt U (naam gedoopte) besturen door uw Heilige Geest?
Voortdurend? Dan zal hij/zij christelijk leven. Met ontzag voor U. Dan zal hij/zij ook groeien
en sterker worden in de Heer Jezus Christus.
Zorgt U er voor: hij/zij erkent en belijdt: U bent een goede Vader. U hebt dat bewezen. Aan
hem/haar. En aan ons allemaal.
Zorgt U er voor: hij/zij zal gehoorzaam leven. Onder Jezus Christus. Hij is onze enige Leraar.
En Koning. En Hogepriester. Zorgt U er voor: hij/zij zal hard vechten tegen de zonde. En
tegen de duivel. En tegen het hele rijk van de duivel. En hij/zij zal overwinnen! Dan zal hij/zij
U voor altijd bewonderen en zijn/haar bewondering laten merken. En ook uw Zoon Jezus
Christus. En ook de Heilige Geest. De enige, echte God. (amen)
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