
De Belildenis von Belhor is ols tekst voorol een stuk om te lezen en te bespreken. Voor gebruik ols
geloofsbeliidenis in een liturgisch koder bewerkte ds. lno Koemon (Borgerhout) de Belhorbeliidenis.
Er wordt vonuiÍ gegoon dot de geloofsbeliidenis wordt uitgesproken door twee voorgongers (V1

en V2) en door olle gemeenteleden (A)

Vl Wii geloven in de Drie-enige God, Voder, Zoon en Heilige Geest, die door ziin Woord en

Geest ziin Kerk verzomell en somenroept uit heel het menselijk geslocht, hoor beschermt
tegen inslopen en gemokzucht en hoor verzorgt opdot het verzoeningswerk von Christus
zichiboor wordt

V2 Doorom geloven wil, dot de eenheid von de kerk een gove èn een opdrocht is, woorïoe het

volk von God voortdurend opgebouwd moel worden.

Vl Wii geloven dot God door ziin levenscheppende Woord en Geest de mochten von zonde
en dood en doorom ook von onverzoendheid en hoof, bitterheid en viiondschop overwon-
nen heeft.

V2 Doorom geloven wij dol deze boodschop ongelooËwoordig wordt gemooki in een lond
dot op christelilkheid oonsprook mookt, moor woor ongeliike behondeling von mensen op
grond von ideologieën, von ros, ofkomst of sekse normool en rechtvoordig wordt gevon-
den en wordt ondersteund door een zogenoomde democrotische wetgeving.
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V2 Doorom geloven wij dot de Kerk mensen in elke vorm von Iiiden en nood moet biistoon,
wot onder ondere ook inhoudt dot de kerk zol geiuigen en zol skiiden tegen elke vorm von
ongerecnÍrg nero.

A Doorom verwerpen wii elke ideologie die vormen von ontrechting legiiimeeri en elke leer

Vl Wii geloven dot de Kerk geroepen wordt om dit olles te beliiden en te doen in gehoor-
zoomheid oon Jezus Christus, hoor enige Hoofd, ol zouden ook de overheden en verorde-
ningen von mensen doortegen zijn en ol zou strof en liiden dooroon verbonden ziin.

A Jezus is de Heer. Aan de enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest komt toe, eer en
heerlijkheid in eeuwigheÍd. Amen

{ln deze vorm werd de beliidenis voor het eerst gebruikl in de kerkdienst bl1 het 25-jorig
ombtslubileum von ds. Egbert Rooze te Antwerpen)
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