
Confirmatie 2005 

 
 

Mijn lieve confirmanten van het jaar 2005, 

Vandaag worden jullie uitgenodigd om samen met jullie ouders, onderwijzers en dienaren, 
temidden van een feestelijke gemeente, de zo bijzondere feest- en zegensdag van jullie 
confirmatie te beleven. 

Ik heet jullie van harte welkom aan het altaar des Heren en begroet jullie met het woord uit 
Mattheüs 24, vers 13: “Maar wie volhardt tot aan het einde, die zal behouden worden.” 

Het begrip “volharden” betekent vast blijven, niet wankelen en je niet laten ontmoedigen. 

Door het ontvangen van de sacramenten en de uitverkiezing heeft God jullie in Zijn liefde tot 
Zijn eigendom verheven. 

Door jullie ouders en godsdienstonderwijzers zijn jullie op de mooie weg van het geloof 
gebracht, die tot in het eeuwige leven reikt. Zij hebben jullie geleerd om de hoge waarden 
van ons geloof vast te houden. Daarom is het belangrijk daarin nu te blijven volharden en 
worden jullie zelf verantwoordelijk om jullie leven in de geest van het evangelie in te richten. 
In de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 2, vers 42 kunnen we lezen: “En zij bleven 
volhardend in de leer der apostelen, en in de gemeenschap, en in de broodbreking, en in het 
gebed.” 

Het vast blijven in het geloof is het fundament voor jullie innerlijke ontwikkeling in het wezen 
van Christus. Dat is mogelijk wanneer je het woord van God in je ziel opneemt en je 
daarmee bezighoudt. Door het in acht nemen van het woord zullen jullie geloofservaringen 
krijgen. Daardoor groeit het vertrouwen in Gods almacht en Zijn wijze leiding op jullie 
levensweg. Tegelijkertijd verkrijgen jullie een steeds dieper inzicht in de samenhang van 
Gods werk. Dat heeft tot gevolg dat jullie hoop op de Heer en jullie liefde tot Hem steeds 
vaster en inniger worden. Dan kan niets jullie van de Heer afvoeren. Dan worden jullie sterke 
en overtuigde persoonlijkheden in het geloof en vervullen de raad van Jezus om te volharden 
tot aan het einde, om zalig en uiteindelijk door de Heer gered te worden. Daartoe wens ik 
jullie vandaag al een rijke zegen toe. 

Jullie worden opgeroepen om binnen het raam van jullie mogelijkheden mee te werken in het 
werk van God. Iedereen heeft gaven en eigenschappen ontvangen die je kunt gebruiken. 
Daaraan kan veel vreugde beleefd worden. 

Maar ik moet jullie er ook voor waarschuwen dat jullie aangevochten zullen worden. Ook 
daarom is het belangrijk bij de Heer te blijven en uit het offer van Christus met volharding 
kracht te putten. Daar wil ik jullie graag toe aansporen. 

Ik wens jullie een door God gezegende toekomst en groet jullie, in verbondenheid met alle 
Apostelen der aarde, hartelijk, jullie 
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