
Van levensbelang! 
Een bekend spreekwoord is ontstaan vanuit een tekst in de Bijbel. In 
Mattheüs 12:34 staat: Want uit de overvloed van het hart spreekt de 
mond. Het betekent dat je alleen maar wil spreken waar je gedachten 
vol mee zitten. Ben je bijvoorbeeld verliefd op iemand dan wil je alleen 
maar over hem of haar spreken.  
 
Met de belijdenis van het geloof is dat net zo.  
 
Je hebt in je leven mogen leren dat er een almachtige God in de hemel is die Zijn eniggeboren Zoon 
Jezus Christus naar de aarde zond om onze zonden / fouten op zich te nemen. Je hebt mogen leren en 
ervaren dat door dit verlossende werk van Jezus de verstoorde relatie tussen de mens en God weer is 
hersteld door het geloof in Jezus.  
 

Relatie 
Wanneer je als kind gedoopt bent dan is op dat moment zichtbaar geworden, dat al veel eerder de basis 
is gelegd van de relatie met God de Vader. De doop zegt dat je al lid bent van de gemeente van Christus. 
 

Openbare belijdenis 
Als jouw hart vol is van de liefde van God en voor God, dan ben je tot 
geestelijke volwassenheid in het geloof gekomen. Dan wil je daarvan ook 
getuigen. Binnen de gemeente van Christus gebeurt dit in een bijzondere 
eredienst en ten overstaan van de hele gemeente. Hierdoor weten al de 
leden van de gemeente dat jij Jezus wil volgen in jouw leven.  
 
Dat dit belijden oftewel het bevestigen van je geloof heel belangrijk is zien we terug in de Bijbel. Zo heeft 
de Heere Jezus gezegd: “Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn 
Vader, Die in de hemelen is”. In de christelijke kerk is dit belijden samengevat in verschillende 
belijdenisgeschriften. Zo kennen we de geloofsbelijdenis van Nicea en ook de Apostolische 
geloofsbelijdenis. De eerste versie dateert al van 170 na Christus. Deze en andere belijdenisgeschriften, 
zoals de Heidelbergse Catechismus belijden we nog steeds. 
 

Verbinding 
Wanneer iemand belijdenis van het geloof af wil leggen, dan wordt eerst de belijdeniscatechese 
gevolgd. Hier straks meer over. Aansluitend zijn er twee mogelijkheden. 

 Wie als kind gedoopt is, doet belijdenis van het geloof als antwoord op het reeds ontvangen 
het teken van de Heilige Doop 

 Wie niet als kind gedoopt is, doet belijdenis van het geloof en ontvangt aansluitend het teken 
van de Heilige Doop. 

 
Hier zien we dat doop en belijdenis van het geloof nauw aan elkaar verbonden zijn, Dit treffen we aan 
in alle christelijke kerken/gemeenten. Aan de belijdenis van het geloof gaat de belijdeniscatechese 
vooraf. Deze bijzondere vorm van catechisatie is gericht op het onderwijs ter voorbereiding op het doen 
van belijdenis en het beantwoorden van de belijdenisvragen. Bekijk hiervoor eens het 
belijdenisformulier. 
 

Als we het begin er weer even bij pakken, 
dan kunnen we beamen dat als je echt van 
iemand houdt, je dan zo veel mogelijk van 
hem/haar wil weten. Als je veel van de 
Heere Jezus houdt, dan wil je veel van Hem 
weten. 
 
Hiervoor is de belijdeniscatechese een 
goed middel. Maar ook vele andere 
activiteiten in de gemeente, zoals de 
kerkdiensten en de Bijbelkringen.  
 

Neem gerust contact op met de predikant of wijkouderling of kijk eens welke activiteiten door Vorming 
& Toerusting georganiseerd worden om meer te weten te komen over het christelijk geloof. 


