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Inleiding op de belijdenis
Niemand leeft voor zichzelf
en niemand sterft voor zichzelf;
wij leven en sterven voor God onze Heer,
aan Hem behoren wij toe.’naar Rom. 14:7-8
Onze Heer Jezus Christus,
heeft zichzelf laten dopen
om te delen in óns leven en ónze dood;
Hij is uit de dood opgestaan
om ons te doen delen in Zíjn leven.
Hij heeft vóór zijn hemelvaart
de opdracht gegeven:
‘Ga dus op weg
en maak alle volken tot mijn leerlingen
door hen te dopen
in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest
en hen te leren dat ze zich moeten houden
aan alles wat ik jullie opgedragen heb.
En houd dit voor ogen:
Ik ben met jullie, alle dagen,
tot aan de voltooiing van deze wereld.’ Mt. 28:19-20
Presentatie
v.:
NAMEN, willen jullie naar voren komen?
Verlangen jullie je doop te beamen en het geloof te belijden?
Belijdeniscatechisanten: JA, DAT VERLANGEN WIJ
Belijdenis en geloften
 Belijd je te geloven in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de
aarde, en in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, en in de heilige Geest?


Aanvaard je, als lid van de gemeente van Christus, de roeping om je Heer altijd te volgen en
voor zijn naam uit te komen – in woorden en daden – ook als dat soms moeilijk is of als het
tegenzit in je leven?



Ben je bereid – als lid van de Protestantse Gemeente Tollebeek en daarmee deel uitmakend
van de kerk van Christus – om je voor de gemeente van Christus in te zetten door
kerkdiensten te bezoeken, deel te nemen aan het avondmaal, door te blijven bidden en te
blijven Bijbellezen en met de gaven die je gekregen hebt van God mee te werken aan de
opbouw van Christus’ gemeente?

Wat is daarop jouw antwoord?
Belijdeniscatechisant: JA
Gebed
Handoplegging
De belijdeniscatechisanten komen beurtelings naar voren en knielen. De voorganger geeft ieder
persoonlijk een tekst mee en zegent hen met de gave van de heilige Geest.
Welkom en nodiging, afgesloten met gebed
Verwelkoming door de gemeente (staande) met lied

