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Puzzel bij Zondag 31 van de Heidelbergse Catechismus  

De sleutels van het Koninkrijk van God 
 

Achterin je Bijbel staat een formulier dat in de kerk gelezen wordt als de kerkelijke tucht 
wordt toegepast en het koninkrijk van God met deze sleutel op slot wordt gedaan.  
 
Zoek dit formulier maar eens op. Lees mee en schrijf de ontbrekende woorden in de 
doorloper op de volgende bladzijde. De laatste letter van het eerste woord is tegelijk de 
eerste letter van het tweede woord enzovoorts. 
 
Formulier van de ban of de …1… van de …2… van Christus  
 
Wij hebben u op onderscheiden tijden bij zekere trappen voorgehouden, welk een grote 
zonde en zware …3… ons medelidmaat N. (dit betekent dat zijn naam hier moet worden 
voorgelezen) gedaan en gegeven heeft. 
 
We hebben hem vermaand en voor hem gebeden of hij zich mocht bekeren en uit de …4… 
van de duivel verlost zou worden. 
 
Maar wij …5… u met grote droefheid niet verbergen dat ons tot nog toe …6… is verschenen 
die ons kon zeggen dat hij tot berouw is gekomen. 
 
Hij maakt zijn overtreding door zijn hardnekkigheid nog …7… groter. 
 
Daarom zijn we gedwongen nu tot zijn afsnijding over te gaan volgens het bevel van God.  
 
We hopen dat hij hierdoor tot …8… over zijn zonden gebracht wordt. 
 
En dat hierdoor het hele lichaam van de gemeente niet in gevaar gesteld wordt …9… de 
…10… van God niet gelasterd wordt. 
 
We zijn hier in de kerk vergaderd in de Naam en de …11… van de Heere Jezus en verklaren u 
dat N. uitgesloten is en wordt buiten de gemeente. 
 
Hij is daarom door ulieden …12… (twee woorden) als de heiden en de tollenaar naar het 
bevel van Christus. 
 
Laat iedereen zich door dit voorbeeld voor de spiegel stellen om de Heere te vrezen en 
…13… voor zich toe te zien, indien hij meent te staan, dat hij niet valle. 
 
Wacht u mede voor de minste beginselen des …14… en leg de zonde af. 
 
Heden, zo gij de …15… des Heeren hoort, verhardt uw hart niet, …16… werk uws zelfs 
zaligheid met vreze en beven. 
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Heb berouw van uw zonden, opdat onze God ons niet wederom vernedere en dat wij …17… 
zouden moeten hebben over iemand van u. 
 
In het formulier staat nu een gebed voor alle gemeenteleden om geen zonde te doen en 
voor degene die van de gemeente afgesneden wordt. Er wordt gevraagd of de Heere hem 
of haar wil bekeren en terug wil brengen bij de gemeente.  
Dat kan. Kijk maar naar het volgende formulier.  
 
Formulier van …18… van de afgesnedene in de …19… van Christus.  
 
Dit formulier wordt gelezen als iemand die eerst afgesneden was, weer in de gemeente 
terugkomt. Dan is er blijdschap, omdat zo iemand berouw heeft gekregen en weer wil 
leven zoals de Heere wil. 
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