
 
 

Verbond gesloten door de leden van de gemeente 
Op basis van de ‘Church Covenant’ van ‘Capitol Hill Baptist Church’, Washington, DC. 

 

 
Wij vertrouwen erop dat wij door Gods genade tot bekering en geloof in de 

Heere Jezus Christus zijn gekomen en Hem als Heer erkennen. We hebben dit 

laten zien in onze doop als gelovige op basis van onze geloofsbelijdenis. 

Daarom willen wij nu plechtig en vreugdevol ons verbond met elkaar als 

leden van de gemeente vernieuwen. We vertrouwen daarbij op Gods genadige 

hulp. 

 

Wij zullen werken en bidden voor de eenheid van de Geest door de band van 

de vrede (Ef. 4:3). 

 

Wij zullen samen wandelen in onderlinge liefde, zoals de leden van een 

Christelijke gemeente past, en een hartelijke zorg en waakzaamheid richting 

elkaar tonen en elkaar zo nodig in trouw en liefde vermanen. 

 

Wij zullen de onderlinge samenkomsten zoveel mogelijk bijwonen en voor 

onszelf en anderen bidden. 

 

Wij zullen ernaar streven om hen, die op welk moment dan ook onder onze 

zorg vallen, helpen om te groeien in het onderwijs van de Heere. Door een 

zuiver en liefdevol voorbeeld te zijn zoeken we het behoud van onze familie 

en vrienden te zoeken. 

 

Wij zullen ons verheugen in elkaars vreugde en ons best doen om in 

fijngevoeligheid en medelijden elkaars lasten en zorgen te dragen. 

 

Wij zullen proberen om met Gods hulp zorgvuldig in de maatschappij te 

leven, goddeloosheid en verkeerde begeerten te verloochenen, en eraan te 

denken dat er een speciale verplichting op ons rust om een nieuw en heilig 

leven te leiden in overeenstemming met onze belijdenis. 

 

Wij zullen samenwerken ten behoeve van de voortdurende bediening van het 

evangelie in deze gemeente, waarbij we de eredienst, leer, bepalingen en 

het uitoefenen van de tucht van de gemeente ondersteunen. Wij zullen 

vreugdevol en regelmatig bijdragen aan de financiële ondersteuning van het 

werk van de gemeente, de hulp aan de armen en de verspreiding van het 

Evangelie naar alle volken.  

 

Wij zullen in het geval van verhuizing zo snel mogelijk ons aansluiten bij 

een andere gemeente waar volgens de principes van Gods Woord kunnen leven 

in de geest van dit verbond. 

 

Mag de genade van de Heere Jezus Christus, en de liefde van God, en de 

gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn. Amen. 


