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Toelichting bij de uitgaven van de nieuwe formulieren voor de 
bediening van de Heilige Doop en de bevestiging van het hu-
welijk

De generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Ne-
derland van 2007 heeft twee nieuwe formulieren voor de bediening 
van de Heilige Doop en een formulier voor de bevestiging van het 
huwelijk vastgesteld. Deze nieuwe formulieren zijn vrijgegeven voor 
gebruik in de kerken.
Om misverstand te voorkomen: de nieuwe formulieren vervangen niet 
de al bestaande formulieren. Die blijven in gebruik. De nieuwe formu-
lieren geven de kerken de gelegenheid om variatie aan te brengen in het 
verwoorden van de betekenis van de doop en het huwelijk. Zo biedt 
een van de doopformulieren een tekst die vooral ingaat op de beteke-
nis van de kinderdoop, terwijl het andere formulier meer nadruk legt 
op de doop als viering. De doopgedachtenis, waarin de gemeenteleden 
herinnerd worden aan hun eigen doop, heeft daarbij een eigen plaats 
gekregen.



3

inhoud

Formulier voor bij de bediening van de kinderdoop I 5

Formulier voor bij de bediening van de kinderdoop II 13

Huwelijksformulier 23





5

Formulier om de heilige doop te bedienen aan de 
kleine kinderen van de gelovigen 1

Gemeente van onze Here Jezus Christus,

  Eerst willen wij luisteren naar wat de Bijbel zegt over 
de instelling en de betekenis van de doop.

  Voordat de Here Jezus naar de hemel ging, droeg Hij 
zijn discipelen op de wereld in te gaan en alle volken 
tot zijn discipelen te maken. Zij die tot geloof kwamen, 
moesten gedoopt worden in de Naam van de Vader, de 
Zoon en de Heilige Geest.

  Bij deze instelling van de christelijke doop heeft Jezus 
toegezegd dat wie geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, 
zalig zal worden; maar die niet geloofd zal hebben, zal ver-
doemd worden / gelooft en zich laat dopen, behouden zal 
worden, maar wie niet gelooft, veroordeeld zal worden.

  Kort daarna werd de Heilige Geest uitgestort op het 
pinksterfeest. Drieduizend mensen kwa men tot geloof 
en werden gedoopt.

  De doop laat ons zien dat wij door de zonde onrein zijn 
en dat onze zonden afgewassen moeten worden. Als na-
geslacht van Adam zijn wij in zonde ontvangen en ge-
boren en rust de toorn van God op ons. Job belijdt: Wie 
zal een reine geven uit de onreine? /Komt ooit een reine uit 
een onreine? Jezus zegt tegen Nicodemus dat wij het Ko-
ninkrijk van God niet binnen kunnen gaan als wij niet 
opnieuw geboren worden. 

  Deze algehele vernieuwing kunnen wij onszelf niet ge-
ven en daarom zoeken wij onze zaligheid buiten onszelf 
in Jezus Christus. Bij Hem alleen is die te vinden. Het 
water bij de doop wijst heen naar het bloed van Jezus 
Christus, Gods Zoon, dat onze zonden afwast, zodat 

Matteüs 28:19

Marcus 16:16

Handelingen 
2:41

Psalm 51:7
Efeziërs 2:3

Job 14:4

Johannes 3:3
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wij in Hem rein voor God zijn. Onze zonden worden 
verzoend doordat God ons toerekent wat Christus door 
zijn lijden en sterven heeft verworven.

   Bij onze doop ontvangen wij het teken en zegel van wat 
God ons in het verbond der genade belooft.

  De Vader bezegelt ons dat Hij met ons een eeuwig ver-
bond der genade sluit. Hij belooft ons dat Hij ons tot 
zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en altijd als een 
Vader voor ons wil zorgen, in voor- en tegenspoed.

  De Zoon bezegelt ons dat Hij ons wast in zijn bloed van 
al onze zonden. Hij doet ons delen in de gemeenschap 
van zijn dood en opstanding om ons zo te doen sterven 
aan ons eigen ‘ik’ en te doen opstaan in een nieuw le-
ven.  

  De Heilige Geest bezegelt ons dat Hij in ons wil wonen 
en werken. Hij belooft ons dat Hij ons tot leden van 
Christus wil heiligen, en zegt ons toe dat Hij ons deel 
wil geven aan wat wij in Christus hebben. Dat is het 
afwassen van onze zonden en het dagelijks vernieuwen 
van ons leven, totdat wij ten slotte zonder enige zonde, 
met heel de gemeente van de uitverkoren kinderen van 
God, eeuwig leven.

  De Here geeft ons in de doop niet een bevestiging van 
ons geloof of van onze bekering, maar een teken en ze-
gel van zijn verbondsbeloften. Met vrijmoedigheid mo-
gen wij bidden om de vervulling daarvan. Aan dit ge-
bed verbindt Hij zijn zegen.

  Wanneer wij Hem echter niet geloven op zijn Woord, 
verbreken wij dit verbond. Dit ongeloof blijft niet zon-
der gevolgen. Tegenover Gods verbondszegen staat zijn 
verbondswraak.
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  Nu willen wij horen waarom kleine kinderen gedoopt 
worden.

  De kinderen van gelovige ouders ontvangen de heilige 
doop als teken en zegel van het verbond dat God ook 
met hen gesloten heeft, al begrijpen ze er nog niets van. 
Voor de Here horen zij er helemaal bij.

  Toen de Here zijn volk uit de slavernij van Egypte leid-
de, werden óók de kinderen bevrijd. Zij zijn een deel 
van zijn gemeente, waaraan Hij zijn heil belooft.

  Tot allen zegt Hij: Ik ben de Here, uw God. Hij  
belooft oud èn jong naar het beloofde land te  
brengen.

  Wanneer het merendeel in de woestijn omkomt, is dat 
geen gevolg van een tekort in Gods belofte, maar is dit 
enkel en alleen te wijten aan hun ongeloof.

  Gods verbondsbeloften gelden voor de gelovigen en 
voor hun kinderen. De Here sloot een verbond met 
Abraham, de vader van alle gelovigen, en met zijn nage-
slacht.

  Als teken van dit verbond der genade moesten de jon-
gens op hun achtste levensdag besneden worden. Wie 
de besnijdenis niet overeenkomstig Gods bevel uitvoer-
de, verbrak dit verbond en riep de toorn van God op.

  Nu het bloed van Christus heeft gevloeid, heeft de be-
snijdenis als teken van het verbond haar vervulling ont-
vangen in de christelijke doop. Paulus schrijft aan de 
christelijke gemeente te Kolosse dat zij die gedoopt zijn 
nu niet meer besneden behoeven te worden.

  In het Oude Testament ging het ten diepste om de be-
snijdenis van het hart. Dit geldt niet minder van het 
gedoopte kind in de nieuwtestamentische gemeente. 

Exodus 20:2
Deuteronomium 
5:6

Numeri 14
Hebreeën 3

Genesis 17:7

Kolossenzen 
2:11,12
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  Aan de gemeente te Korinte schrijft dezelfde apostel 
dat de kinderen van een gelovige vader of moeder heilig 
zijn. Zij zijn niet zonder zonde, maar worden apart ge-
zet van de wereld om hen heen, om de Here met en in 
zijn gemeente te dienen. Heel de gemeente wordt daar-
om geroepen tot geloof en levensheiliging.

  Deze gemeente wordt in het Woord van God gewaar-
schuwd voor ongeloof. Allen wordt op het hart gebon-
den dat alleen wie gelooft wat de Here belooft, het heil 
metterdaad ontvangt.

  Wanneer Paulus het evangelie in Europa verkondigt, 
komen in Filippi Lydia en de gevangenbewaarder door 
de Heilige Geest tot geloof in de Here Jezus. Zij worden 
gedoopt met hun hele huis.

  Op de pinksterdag heeft Petrus aan toegestroomde Jo-
den en Jodengenoten verkondigd: Want u komt de be-
lofte toe, en uw kinderen, en allen, die daar verre zijn, zo 
velen als er de  Heere, onze God, toe roepen zal / Want voor 
u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen, die verre 
zijn, zovelen als de Here, onze God, ertoe roepen zal. 

  Zoals in het Oude Testament de beloften van het ver-
bond heel de gemeente golden, zo komt de Here ook 
nu nog met zijn belofte van vergeving en vernieuwing 
tot de gelovigen en hun kinderen, want ook zij behoren 
tot zijn verbondsgemeente.

  Het gaat in het Oude en in het Nieuwe Testament om 
hetzelfde verbond met dezelfde beloften, ook al wisselt 
het teken ervan. Daarom mogen de gelovigen en hun 
kinderen slechts één keer de doop ontvangen. Wat God 
zegt, blijft gelden. De christelijke kerk belijdt dan ook: 
één doop tot vergeving der zonden.

  Op grond van deze beloften van de drie-enige God be-
horen gelovige ouders dagelijks voor hun kinderen te 

1 Korintiërs 7:14

1 Petrus 2
1 Korintiërs 
10:1-13

Handelingen 16

Handelingen 
2:39

Geloofsbelijdenis 
van Nicea
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bidden, en mogen zij vragen om de vervulling van die 
beloften van het verbond. Zij moeten hun kinderen van 
jongs af aan leren ook zelf daarom te bidden, in het vas-
te vertrouwen dat de Here deze gebeden zal verhoren. 
Ouders zijn ertoe geroepen hun kinderen in de vreze 
des Heren op te voeden en hun kinderen voor te gaan 
in het vertrouwen op God en in het leven voor Hem. 
Beiden, ouders en kinderen, worden opgeroepen te strij-
den tegen de zonde en een nieuw, godvrezend leven te 
leiden.

  Heel de gemeente ziet ernaar uit en bidt erom dat de 
gedoopte kinderen zelf de Here gaan kennen en in het 
openbaar belijdenis van hun geloof afleggen.

  Voordat wij overgaan tot de bediening van de heilige 
doop, bidden wij tot de Here, onze God:

 Genadige en barmhartige Here in de hemel.
Als uw gemeente zijn wij samengekomen met deze ou-
ders.
Nu zij met hun kind tot de doopvont naderen, bidden 
wij voor hen en hun kind.
U laat hun zien dat U zich aan hun kind verbonden 
hebt en uw Naam op zijn voorhoofd schrijft.
Voor de genade en zegen dat U uw beloften aan pasge-
borenen wilt geven, danken wij U oprecht.
Wij bidden U, trouwe God, dat U alles wat U in het 
verbond der genade belooft, in het leven van deze dope-
ling vervult.
Wilt U dit kind in genade aanzien en het door uw Hei-
lige Geest een plaats geven in het lichaam van onze 
Here Jezus Christus, zó dat het in zijn dood begraven 
wordt en met Hem  opstaat in een nieuw leven.
Laat de bediening van de heilige doop voor de hele ge-
meente tot zegen zijn.
Wij zijn in uw Naam gedoopt en U hebt ons allen zo-
veel beloofd. Geef dat wij dit bij deze doop opnieuw 
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mogen zien en des te meer bidden om de vervulling 
van uw beloften. 
Geef dat wij ook beseffen wat wij U beloven met het 
oog op dit kind en leer ons daarnaar te leven.
En als eenmaal ook voor dit kind het ogenblik aan-
breekt dat het voor de rechterstoel van Christus ver-
schijnt, laat het dan zonder vrees mogen staan voor 
Hem, uw Zoon, onze Here Jezus Christus, die met U 
en de Heilige Geest de enige God is, en leeft en regeert 
tot in eeuwigheid.
Verhoor ons, barmhartige God, om Jezus’ wil.
Amen.

Vragen aan de ouders voor de bediening van de hei-
lige doop:
U hebt gehoord dat de doop een instelling van de 
Here is en een teken en zegel van zijn belofte, waarin 
ook uw kind deelt. Daarom vragen wij u een eerlijk 
antwoord te geven voor God en zijn gemeente op de 
volgende vragen:

 1.  Erkent u dat wij en onze kinderen in zonde ont-
vangen en geboren zijn, en daarom aan allerlei 
ellende onderworpen zijn, zelfs de eeuwige ver-
oordeling verdiend hebben?

   Gelooft u tegelijkertijd dat wij en onze kinderen 
in Christus geheiligd zijn en dat daarom ook onze 
kinderen als leden van zijn gemeente gedoopt 
moeten worden, als teken van het verbond dat 
God met ons en onze kinderen heeft gesloten?

 2.  Belijdt u dat heel de Bijbel, het Oude en het 
Nieuwe Testament, het Woord van God is? Ge-
looft u dat de bijbelse leer, zoals deze in de Apos-
tolische Geloofsbelijdenis is samengevat en hier 
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in de christelijke kerk verkondigd wordt, de ware 
en volkomen leer van de verlossing is?

 3.  Belooft u dit kind, waarvan u de ouders bent, op 
te voeden overeenkomstig Gods  verbond, in de 
vreze des Heren? En neemt u de verantwoorde-
lijkheid op u om, naar uw mogelijkheden, aan uw 
kind  breder uit te leggen en te laten uitleggen 
wat God ons in zijn Woord zegt?

Wat is daar uw antwoord op?
Ja.

Bij de bediening van de doop worden de instellings-
woorden gebruikt: …… (naam), ik doop u in de 
Naam van de Vader en van de Zoon en van de Hei-
lige Geest, Amen.

Dankzegging
Vader, Zoon en Heilige Geest, in uw Naam is  …… 
(naam) gedoopt.
Wij danken U dat U niet alleen met Abraham en 
zijn nageslacht het verbond der genade hebt gesloten 
maar dit ook met ons en onze kinderen hebt gedaan 
en in de doop ons daarvan een teken en zegel hebt 
gegeven.
Hemelse Vader, U beloofde dit kind tot een God te 
zijn en het altijd uw vaderlijke zorg te willen beto-
nen. Wij bidden U om de vervulling van uw belof-
ten voor dit kind. Wij vragen U daarom of U altijd 
zijn Vader wilt zijn en dat het als kind van U mag 
leven, in liefde tot U en in vast vertrouwen op U.
Zoon van God, U beloofde dit kind al zijn zonden af te 
wassen met uw bloed. Wij bidden U het te doen delen 
in de vergeving van de zonden.



12

Heilige Geest, U beloofde dit kind geheel te vernieu-
wen. Wilt U in het hart van dit kind zo werken, dat het 
geheel voor God leeft in een nieuwe levenswandel.
Geef het daarom, drie-enige God, oprecht geloof in U, 
hartelijke liefde tot U en sterke hoop op U. Geef deze 
ouders uw genade om dit kind op te voeden voor U, 
overeenkomstig uw verbond. Geef ons als uw gemeente 
om samen met de ouders een voorbeeld te zijn in heel 
onze levenswandel.
Werk in de harten van onze kinderen zo, dat zij uw 
Naam belijden en U leren volgen.
Bewaar hen ervoor dat zij zich afkeren van U en in de 
handen van de boze vallen, opdat zij niet als kinderen 
van het verbond verloren gaan.
Geef dat allen die gedoopt zijn de goede strijd mogen 
strijden en in uw kracht overwinnen.
Wij bidden U dat dit gedoopte kind voor altijd U mag 
toebehoren, om met heel uw kerk U eeuwig te loven en 
te prijzen. 
Hoor ons, barmhartige Vader, om Jezus’ wil, 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 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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Formulier om de heilige doop te bedienen aan de 
kleine kinderen van de gelovigen 11

Gemeente van onze Here Jezus Christus,

 Presentatie
  nn en nn hebben te kennen gegeven dat zij hun kind 

willen laten dopen. 

 Onderwijs
Wanneer in de gemeente van Christus de doop wordt 
bediend, 
gebeurt dat naar het woord van onze Here  Jezus 
Christus. 
Hij heeft zijn apostelen de opdracht gegeven 
om alle volken tot zijn leerlingen te maken 
en hen te dopen in de Naam van de Vader 
en van de Zoon 
en van de Heilige Geest, 
en hen te leren onderhouden al wat Hij geboden had.
In de brieven van de apostelen 
wordt ook over de doop gesproken.
Zo zegt Paulus dat
wie in Christus Jezus gedoopt is,
in zijn dood gedoopt is.
Met Hem zijn we dan begraven
door de doop in de dood
opdat
gelijk Christus uit de doden is opgewekt
door de majesteit van de Vader
zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen.
Ook de kinderen mogen delen 
in de geheimenissen van het Koninkrijk van God,
overeenkomstig het woord van Jezus:

Matteüs 28:18,19

Romeinen 6:3,4
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Laat de kinderkens tot Mij komen, 
en verhindert ze niet;
want derzulken is het Koninkrijk Gods. / 
Laat de kinderen tot Mij komen,
verhindert ze niet

Marcus 10:14 want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods.
Het volk Israël trok met zijn kinderen 
uit Egypte, het land van duisternis en slavernij, 
door de Schelfzee en de woestijn
op weg naar het beloofde land.
Dus stonden ook de kinderen onder Gods belofte en 
opdracht.
Reeds sinds Abraham, de vader van alle gelovigen,
wordt het verbond ingescherpt

Genesis 17:7,12 door het teken van de besnijdenis
Genesis 21:4 aan jongens, op de achtste dag na de geboorte.
 Overeenkomstig het woord van de apostel
 zijn de gelovigen besneden in Christus  
 met een besnijdenis
 die geen werk van mensenhanden is,
 daar zij met Hem begraven zijn in de doop.

Matteüs 28:18,19  Zo heeft de kerk sinds de dagen van de apostelen
Handelingen 2:39 ook aan de kinderen de doop bediend.
 De doop laat ons ook zien 
 dat wij algehele reiniging nodig hebben,
 aangezien de Schriften ons leren
Psalm 51:7 dat wij in zonde ontvangen en geboren zijn.
 Wij kunnen Gods rijk niet binnengaan
Johannes 3:3 tenzij wij wedergeboren worden.
 Nu wil God ons geven
 wat Hij van ons vraagt.
 Daarvan is de doop in de Naam van 
 de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
 het teken en zegel.

Kolossenzen 
2:11,12
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In de Naam van de Vader gedoopt worden,
is een teken en zegel
dat God de Vader voor eeuwig zijn genadeverbond met 
ons sluit.
Hij geeft daarmee te kennen 
dat Hij ons tot zijn kinderen aanneemt
en maakt tot zijn erfgenamen.
Hij zet Zich voor ons in ten goede.
In de Naam van de Zoon gedoopt worden 
is een teken en zegel
dat de Here Jezus al onze zonden afwast 
op grond van zijn lijden en sterven.
Wij mogen met Hem opstaan in een nieuw leven,
bevrijd van zonde en schuld.
In de Naam van de Heilige Geest gedoopt worden
is een teken en zegel
dat Hij vast en zeker in ons wil wonen en werken.
Hij verbindt ons aan Christus
en doet ons delen in het heil
dat Christus voor ons verworven heeft.
De schatten van Christus maakt Hij ons eigen:
de afwassing van onze zonden
en de dagelijkse vernieuwing van ons leven
totdat wij eenmaal met alle heiligen
God zullen loven in de wereld die komt.

Doopgedachtenis
Op grond van het verbond roept en verplicht de doop 
ons  tot een nieuwe gehoorzaamheid.
Laten wij toegewijd zijn
aan de ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest;
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laten we Hem vertrouwen en liefhebben
met heel ons hart,
met heel onze ziel,
met heel ons verstand
en met al onze krachten.
Loslaten moeten we
al wat onheilig is.
Afsterven moet ons oude, zondige leven,
opdat we geheel en al een nieuw leven leiden
in dienst van God.
En als wij in zonden vallen 
– we zijn en blijven immers zwak –
dan moeten we niet aan de genade van God twijfelen
en niet blijven doorgaan met zondigen,
want de doop is een zegel 
en een vast teken
dat het verbond met God eeuwig is. 

Samengekomen rond de doopvont
worden wij allen getuigen van de doop van dit kind
en gedenken wij onze eigen doop.
Laten wij ons dan niet schamen 
om Christus openlijk te erkennen,
want het evangelie is 
een kracht Gods 
tot zaligheid een iegelijk, die gelooft /
een kracht Gods

Romeinen 1:16 tot behoud voor een ieder die gelooft.
  In gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle 

plaatsen spreken wij openlijk uit:

 Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
 Schepper van hemel en aarde
  En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon,  

onze Here,



17

 die ontvangen is van de Heilige Geest,
 geboren uit de maagd Maria,
 die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
 is gekruisigd,
 gestorven
 en begraven,
 is neergedaald in het rijk van de dood,
 op de derde dag opgestaan van de doden,
 opgevaren naar de hemel
  en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige 

Vader,
  vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en 

de doden.
 Ik geloof in de Heilige Geest.
 Ik geloof de heilige katholieke Kerk,
 de gemeenschap der heiligen,
 de vergeving van de zonden,
 de opstanding van het lichaam
 en het eeuwige leven.

Vragen aan de ouders
In geloof moeten wij de doop verlangen
en niet uit gewoonte of voor de uiterlijke vorm.
Daarom vragen wij u 
eerlijk antwoord te geven op de volgende vragen:

– Erkent u dat 
onze kinderen van hun vroegste begin
in de macht van de zonde zijn
en aan het eeuwig oordeel onderworpen,
maar dat zij in Christus geheiligd zijn
en daarom
als leden van zijn gemeente 
gedoopt behoren te worden?
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– Gelooft u dat de Schriften van het Oude en Nieuwe 
Testament het verlossende Woord van God zijn, 
zoals de kerk dat ook openlijk in haar geloofsbelijdenis 
uitspreekt en erkent
en zoals dat ook in de kerk alhier wordt verkondigd?

– Belooft u uw kind bij het opgroeien zo te 
onderwijzen 
en te laten onderwijzen 
dat het zijn doop leert verstaan,
en belooft u uw kind voor te gaan 
in een christelijke levenswandel?

Vader en moeder …… wat is daarop uw antwoord? 
Ja.

Doop
Doopgebed
Almachtige, eeuwige God, 

U hebt door de zondvloed
de ongelovige wereld gestraft,
maar Noach en de zijnen
hebt U gered.

U hebt de Farao van Egypte,
die zo verhard was
dat hij zich niet aan U wilde onderwerpen,
met heel zijn leger 
in de Rode Zee doen omkomen, 
maar uw volk Israël 
hebt U droogvoets door diezelfde Rode Zee geleid.
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In deze redding door het water heen
laat U ons zien wat de doop ten diepste is.
Hoe groot is uw ontferming.

Wij bidden U
op grond van uw oneindige barmhartigheid,
dat U dit kind genadig wilt zijn
en door uw Heilige Geest wilt opnemen
in het lichaam van Jezus Christus, uw Zoon.

Laat het met Hem in zijn dood worden be graven
en met Hem opstaan in een nieuw leven.

Laat het zijn kruis dagelijks blijmoedig dragen
in de navolging van Christus
en Hem aanhangen met een echt geloof,
vaste hoop
en vurige liefde.

Geef dat het dit leven    
– dat aan het sterven is prijsgegeven – 
door uw genade getroost zal verlaten
en zonder angst zal verschijnen
voor Jezus Christus, uw Zoon,
die Rechter en Redder is.

Hoor ons in de Naam van Jezus Christus, uw Zoon, 
die met U en de Heilige Geest,
één enig God,
leeft en regeert in eeuwigheid.
Amen.



20

Doopformule
n …… ik doop u/jou
in de Naam van de Vader
en van de Zoon
en van de Heilige Geest.
– Amen

Afsluitend dankgebed
Almachtige, barmhartige God en Vader,

U prijzen wij, en we danken U
dat U ons en onze kinderen
door het bloed van uw geliefde Zoon, Jezus Christus,
al onze zonden vergeeft;

dat U ons door uw Geest tot leden van Hem afzondert
en in Hem tot uw kinderen aanneemt;

U prijzen wij, en we danken U 
dat U ons dit laat zien en bezegelt
in het teken van de doop.

Om Jezus’ wil bidden wij U voor dit gedoopte kind
dat U het altijd wilt leiden en regeren door uw Geest;
laat het naar uw Woord worden opgevoed
en in Christus tot geestelijke groei komen,
opdat het uw goedheid en barmhartigheid
zal erkennen en verkondigen.
Laat het als een gerechtvaardigd mens
onder onze enige Leraar, Koning en Hogepriester 
Jezus Christus
leven
en volhardend strijden
tegen de zonde, de duivel en zijn hele rijk
en overwinnen,
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om U, enige en betrouwbare God,
Vader, Zoon en Heilige Geest,
eeuwig te loven en te prijzen.
Amen. 
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Huwelijksformulier

Gemeente van onze Here Jezus Christus,

 Onderwijs
  Voor de overheid, als dienares van God, is het hu-

welijk van …… en …… gesloten. Het is goed dat 
het huwelijk van de gelovigen ook in de samenkomst 
van de gemeente wordt bevestigd en dat Gods zegen 
erover wordt gevraagd. Daarom zijn we hier als ge-
meente bijeen.

  God zegt ons in zijn Woord, dat Hij man en vrouw 
geschapen en voor elkaar bestemd heeft. Hij heeft 
het huwelijk gegeven als een gave en opdracht en zijn 
zegen erover beloofd. Want God, onze Vader, die al-
les schiep, schiep de mens naar zijn beeld. Hij zei: 
Het is niet goed, dat de mens alleen zij; Ik zal hem een 
hulp maken, die als tegen hem over zij. Daarom zal de 
man zijn vader en zijn moeder verlaten, en zijn vrouw 
aankleven; en zij zullen tot één vlees zijn. En God ze-
gende hen, en God zei tot hen: Weest vruchtbaar, en 
vermenigvuldigt. / Het is niet goed, dat de mens al-
leen zij; Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past. 
Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verla-
ten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees 
zijn. En God zegende hen en God zei tot hen: Weest 
vruchtbaar en wordt talrijk.

 
  Overeenkomstig dit Woord is het huwelijk een tota-

le levensgemeenschap van één man en één vrouw die 
aangegaan wordt voor het leven. Zij zijn in unieke 
zin verbonden aan elkaar, vormen samen een een-
heid en zijn wederzijds verantwoordelijk. Om die 
hechte eenheid voor ieder duidelijk te laten zijn, 
wordt het huwelijksverbond ook officieel en in het 
openbaar gesloten en kerkelijk bevestigd. 

Genesis 
2:18,24; 1:28
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  Het huwelijk als goede gave van God is door de zon-
deval geschonden. Maar God, die zeer barmhartig is, 
heeft het huwelijk in stand gehouden en zijn zegen laten 
voortduren. Daarom heeft onze Here Jezus Christus het 
huwelijk als instelling van God geëerd door aanwezig 
te zijn op de bruiloft te Kana en door het wonder dat 
Hij daar verrichtte. Ook heeft Hij de verbreking van 
het huwelijk veroordeeld toen Hij zei: Hetgeen dan God 
samengevoegd heeft, scheide de mens niet. Het is Gods 
bedoeling dat man en vrouw elkaar voor altijd trouw 
blijven.

  In de brieven van de apostelen wordt over het huwe-
lijk gesproken als een gave van God die geheiligd wordt 
door het Woord van God en door het gebed. Paulus 
noemt de eenheid in het huwelijk een groot geheimenis. 
Dat betrekt hij op de eenheid tussen Christus en zijn 
gemeente.

  We moeten het huwelijk dan ook niet lichtvaardig aan-
gaan, maar weloverwogen, eerbiedig en dankbaar, in de 
vreze des Heren. De gemeenschap voor heel het leven 
mag een vreugde zijn, waarin man en vrouw in trouw 
elkaar liefhebben en toegewijd en hulpvaardig voor el-
kaar leven. Door de zonde ondervinden ook de gehuw-
den veel tegenslag en verdriet. Toch mogen zij op grond 
van Gods beloften ook in moeiten en zorgen zeker zijn 
van de goedheid en hulp van de Here.

Doel
Het is goed te weten met welk doel de Here God het 
huwelijk heeft ingesteld. 
De bedoeling is in de eerste plaats dat man en vrouw in 
oprechte liefde aan elkaar verbonden zijn en daarom el-
kaar in vreugde toebehoren, elkaar trouw zullen helpen 

Johannes 2:1-11

Marcus 10:9

1 Timoteüs 4:4

Efeziërs 5:32



25

in alles wat tot het tijdelijke en eeuwige leven behoort. 
De bedoeling is in de tweede plaats, dat door het hu-
welijk het menselijke geslacht en ook de kerk wordt 
voortgezet en dat de ouders, wanneer kinderen aan hen 
worden toevertrouwd, die kinderen zullen opvoeden en 
voorleven in de kennis en dienst van de Here. Samen 
zullen zij in het huwelijk trouw leven overeenkomstig 
de wil van God met een goed en gerust geweten en hun 
lichaam – dat een tempel van de Heilige Geest is – niet 
verontreinigen.

Wederzijdse verplichtingen
Vandaag sluit u als man en vrouw een huwelijksver-
bond. Daarmee spreekt u uit dat u overeenkomstig het 
evangelie van Jezus Christus elkaar in liefde zult toebe-
horen en elkaar trouw zult helpen.

  In de Schrift wordt dit verbond vergeleken met de re-
latie tussen Christus en zijn gemeente. Christus als het 
Hoofd van zijn gemeente heeft zich in liefde voor haar 
overgegeven. Zo behoort ook de man zijn vrouw lief te 
hebben en zich ten goede voor haar in te zetten. 

  De gemeente als het lichaam van Christus heeft in eer-
bied haar Here lief. Zo behoort ook de vrouw haar man 
respectvol lief te hebben en zich ten goede voor hem 
in te zetten. Zoals de apostel Paulus schrijft: Gelijk de 
gemeente onderdanig is aan Christus, zo ook de vrouw 
aan haar man. Zij zullen elkaar hoogachten en voor bei-
den geldt: elkaar onderdanig zijnde in de vreze Gods / 
weest elkaar onderdanig in de vreze van Christus.
Samen zult u zoeken naar de wil van God voor uw le-
ven. Samen zult u trouw en met toewijding uw taak ver-
richten en zorgen voor uw gezin. Samen zult u de kinde-
ren – indien u die worden toevertrouwd – voorgaan in 
een leven met God en zijn gemeente. 

Efeziërs 5:22-33

Efeziërs 5:21
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Uw gezin zal deel zijn van een groter geheel. Ten op-
zichte van kerk en samenleving hebt u de roeping om als 
een hechte eenheid naar buiten te treden. 
Besef dat u erfgenamen bent van de genadegave van het 
leven. Wees vergevensgezind en leef samen in wijsheid, 
opdat uw gebeden tot God niet worden verstoord. 
Van de gemeente mag u verwachten dat zij voor u zal 
bidden en u zal ondersteunen als de tijd en omstandig-
heden daar aanleiding toe geven.

Belofte
(waarbij bruid en bruidegom elkaar de rechterhand ge-
ven)

Ik, …… 
verklaar hier voor God en zijn gemeente
dat ik jou, ……
genomen heb en neem tot mijn vrouw
en ik beloof
dat ik je nooit zal verlaten
in goede noch kwade dagen
in rijkdom noch armoede
in gezondheid noch ziekte
totdat de dood ons zal scheiden;
en ik beloof dat ik in liefde 
mij ten goede voor jou zal inzetten
dat ik heilig met je zal leven
trouw in alle dingen
zoals het evangelie dat vraagt.

Ik, ……
verklaar hier voor God en zijn gemeente
dat ik jou, ……
genomen heb en neem tot mijn man
en ik beloof
dat ik jou nooit zal verlaten
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in goede noch kwade dagen
in rijkdom noch armoede
in gezondheid noch ziekte
totdat de dood ons zal scheiden;
en ik beloof dat ik in liefde
mij ten goede voor jou zal inzetten
dat ik heilig met je zal leven
trouw in alle dingen
zoals het evangelie dat vraagt.

òf:

nn
verklaart u hier voor God en zijn gemeente
dat u genomen hebt en neemt tot uw vrouw
……
en belooft u
dat u haar nooit zult verlaten
in goede noch kwade dagen
in rijkdom noch armoede
in gezondheid noch ziekte
totdat de dood u zal scheiden;
en belooft u 
dat u zich in liefde voor haar zult inzetten
dat u heilig met haar zult leven
trouw in alle dingen
zoals het evangelie dat vraagt.

nn
verklaart u hier voor God en zijn gemeente
dat u genomen hebt en neemt tot uw man
……
en belooft u
dat u hem nooit zult verlaten
in goede noch kwade dagen
in rijkdom noch armoede
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in gezondheid noch ziekte
totdat de dood u zal scheiden;
en belooft u 
dat u zich in liefde voor hem zult inzetten
dat u heilig met hem zult leven
trouw in alle dingen
zoals het evangelie dat vraagt.

 Bevestiging en zegen 
 (waarbij het bruidspaar knielt)

 God de Here heeft u samengevoegd;
 Hij heeft u door zijn genade
  tot deze heilige staat van het huwelijk geroepen.
 De Vader der barmhartigheid verbinde u
 met zuivere liefde en trouw,
 vervulle u met zijn genade
 en geve u zijn zegen.

  Zo heeft God u dan samengevoegd als man en vrouw
 en wat God samengevoegd heeft,
 scheide de mens niet.
 Amen.

 Gebeden
 Barmhartige God en Vader,
  U hebt deze bruidegom en bruid tot elkaar gebracht
  en hen door de band van het huwelijk verenigd;
 wij danken U voor de zegen
 die zij van U ontvangen op deze dag;
 wij bidden U dat zij onder uw hoede
 samen door het leven mogen gaan.
 Wil hun de genade geven,
 dat zij door de liefde van Christus
 steeds meer naar elkaar toegroeien,
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 verbonden in de eenheid van het ware geloof.
 Schenk hun de kracht van uw Heilige Geest,
 opdat zij als man en vrouw
 in hun gezin leven naar uw goddelijke wil.
 Verleen hun uw gunst om,
 als het U belieft kinderen aan hen te geven,
 die op te voeden naar de eis van uw verbond,
  in de onderwijzing, tucht en liefde van Christus.
 Heilig de band die hen verenigt,
 tot zegen voor henzelf,
 tot opbouw van de gemeente,
 tot een getuigenis voor anderen
 en tot eer van uw heilige Naam.

 Wij bidden U 
  voor mensen die elkaar eens als een geschenk uit uw 

hand ontvingen,
 dat ze in liefde trouw mogen blijven 
  en elkaar telkens opnieuw mogen ontdekken en 

herkennen.
 Wij bidden U 
  voor mensen die het gaandeweg moeilijk met elkaar 

hebben gekregen,
 dat ze elkaar mogen terugvinden.
 Wij bidden U 
  voor allen die van elkaar gescheiden zijn geraakt
 en voor hun kinderen. 
 Houd hen vast in uw trouw en liefde, 
 zodat verbittering geen plaats krijgt. 
 Geef kracht en sterkte in alle moeiten.
 Wij bidden U 
 voor weduwen, weduwnaren, 
 voor wezen. 
 Bewaar hen voor eenzaamheid en opstandigheid, 
 vertroost hen door uw nabij heid.
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 Wij bidden U 
 voor mensen die alleengaan. 
 Wil hen zegenen met een leven 
 ten dienste van U en tot zegen van velen.
  Geef ons allen, gehuwd of ongehuwd, uw genade, 

opdat wij elkaar kunnen dienen als een afglans van uw 
liefde en trouw.

 Ga zo met ons mee, ook op deze dag, 
  verhoor onze gebeden en aanvaard onze lof en dank  
  door Jezus Christus, onze Here, 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 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.



31



32


