FORMULIER VOOR DE TUCHT OVER AFKERIGE
VOLWASSEN DOOPLEDEN
Bekendmaking aan
de gemeente

Gemeente van onze Here Jezus Christus,
De kerkenraad deelt met droefheid mee, dat N., die als lid van
Christus’ gemeente de doop heeft ontvangen, ondanks voortdurend ernstig vermaan hardnekkig volhardt in de zonde van . . .
Wij hopen en bidden dat hij alsnog blijk zal geven van berouw
en bekering, maar wanneer dit niet binnen . . . gebeurt, is de
kerkenraad genoodzaakt dit verbondskind wegens zijn ongehoorzaamheid aan de God van het verbond buiten de gemeenschap van de kerk te sluiten.
De gemeente wordt aangespoord hem in liefde te vermanen en
de Here te bidden voor zijn bekering.
Gemeente van onze Here Jezus Christus,

Verklaring van uitsluiting

Hebr. 3 : 12

Gebed

De kerkenraad deelt de gemeente met grote droefheid mee, dat
N., die de heilige doop ontving als teken en zegel van de gemeenschap met Christus en zijn kerk, ondanks vele ernstige
vermaningen deze gemeenschap hardnekkig is blijven verloochenen.
Daarom moet de kerkenraad er thans in de naam van de Here
toe overgaan, N. buiten de gemeente van God te sluiten en te
verklaren dat hij geen deel heeft aan het heil van Christus, zolang hij zich niet bekeert.
De gemeente wordt aangespoord niet op te houden de zondaar
in het gebed te gedenken en hem in liefde te vermanen, dat hij
zijn zonde moet belijden en ermee moet breken.
En laten wij ervoor zorgen, dat in niemand van ons een boos en
ongelovig hart wordt gevonden door af te vallen van de levende God.
Laten wij Gods naam aanroepen met belijdenis van onze zonden.
Rechtvaardige God en barmhartige Vader, wij klagen o nszelf
aan vanwege onze zonden. Wij erkennen dat wij het verdriet
over de uitsluiting van dit dooplid van uw gemeente verdiend
hebben. Ja, wij zijn allen waard buiten uw gemeenschap gesloten te worden om onze zonden. Maar Here, wees ons om Christus’ wil genadig. Wij hebben berouw over onze zonden en vragen U om vergeving.
Doe ons voortdurend op onze hoede zijn voor de slechte in1

vloed van de wereld en van hen die van U zijn afgedwaald.
Geef dat wij ons steeds meer inspannen om U te dienen.
Wil mee door onze woorden en door onze levenswandel deze
nu buitengesloten broeder terugbrengen tot U, zodat uw naam
groot gemaakt wordt en wij hem met vreugde weer in ons midden mogen opnemen. Want U verheugt Zich niet in de dood
van de zondaar, maar wel hierin, dat hij zich bekeert en leeft.
Wilt U eveneens alle anderen die afgedwaald zijn, tot bekering
brengen. Zegen onze vermaningen en ons gebed.
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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