
Belijdenis 

 
Jeroen en Abeltje,  

Jullie staan hier voor God en voor Zijn gemeente om belijdenis te doen 

van jullie geloof en dat is mooi. We zien daarin iets van Gods werk in jullie 
leven en daarom geven we jullie graag de gelegenheid om met je hart en 

met je mond antwoord te geven op de volgende vragen: 
 

Geloven jullie in God de Vader, die hemel en aarde geschapen heeft 
en die onvoorwaardelijk van ons houdt; en in Jezus Christus, die ons 

verlost van onze zonden en van de dood; en in de Heilige Geest, die 
ons leven heiligt en die ook in jullie harten woont en werkt? 

 
Aanvaarden jullie de Bijbel als het Woord van God en beloven jullie 

dat jullie er alles aan zullen doen om te blijven in het spoor van de 
Here Jezus Christus, om te volharden in het geloof en om te groeien 

in de hoop en in de liefde? 
 

En willen jullie je gaven en talenten, die jullie van God gekregen 

hebben, gebruiken om mee te werken aan de opbouw van de 
gemeente van Christus en aan de groei en de verbreiding van Gods 

Koninkrijk? 
 

Na het jawoord van Jeroen en Abeltje ontvangen zij knielend 
een zegen en wordt Abeltje gedoopt. 

 
Jeroen, je bent een kind van God. Een kind van de Schepper, 

die jou gemaakt heeft en die van je houdt. Een kind van de 
hemelse Vader, die ook tegen jou zegt: Jeroen, dit is mijn plan 

met jou en dit is wat Mij voor ogen staat: Jullie en ook jouw 
geluk. Ik wil je vrede geven en een hoopvolle toekomst (Jeremia 29: 11). 

 
Doop: Abeltje, ik doop je in de naam van de Vader en de Zoon en de 

heilige Geest.  

 
Abeltje, je bent een kind van God. Een kind van de Schepper, die jou 

gemaakt heeft en die van je houdt. Een kind van de hemelse Vader, die 
ook tegen jou zegt: Abeltje, wees niet bang. Ik heb jou verlost. Ik heb jou 

gemaakt en jou het leven gegeven. Ik heb je bij je naam genoemd. Je 
bent geborgen in Mijn hand (Jesaja 43: 1). 


