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Hieronder staat de officiële tekst voor de inzegeningsceremonie, zoals deze
staat in de orders en reglementen.
1. Betekenis
De openbare inzegeningsceremonie van Leger des Heils soldaten is zowel in
het leven van de toekomstige soldaat als in het korpsleven een belangrijke
gebeurtenis. De officier die de ceremonie verricht, moet trachten deze tevens
te gebruiken om niet alleen hen die worden ingezegend, maar ook andere
heilssoldaten en verdere aanwezigen in de samenkomst voor te houden wat
het betekent Christus te volgen en heilssoldaat te zijn.
2. Wie komen in aanmerking?
Als soldaat mogen alleen die personen worden aanvaard die:
A. hebben beleden door geloof in Christus gered te zijn en Hem nu
erkennen als Heer en Heiland;
B. de nodige kennis hebben opgedaan van de leerstellingen, beginselen
en het evangelisch getuigenis van het Leger des Heils zoals
weergegeven in het Verbond van een heilssoldaat en volledig
uiteengezet in de Orders en Reglementen voor Soldaten en het
Handboek van de Leerstellingen. De korpsofficier en de rekruteringssergeant of een ander daartoe aangewezen persoon dienen hen te
helpen wanneer zij bezig zijn deze te bestuderen;
C. zijn aanvaard door de censusraad van het korps voor volwassenen in
overeenstemming met de Orders en Reglementen voor Pastorale
Raden; het Verbond van een heilssoldaat hebben getekend.
3. Doel
De officier moet de gelegenheid benutten om hen die zich nog niet aan God
hebben toevertrouwd te wijzen op wat het Evangelie daarover zegt en
heilssoldaten en mede-christenen te vragen zich opnieuw aan de dienst van
God toe te wijden.
4. Korpsvlag
Wanneer het moment van de inzegening is aangebroken, worden de rekruten
uitgenodigd naar het platform te komen en onder de korpsvlag te gaan staan.
5. Plaatselijk officieren
De rekruteringssergeant of een ander plaatselijk officier moet worden
gevraagd zich bij de rekruten te voegen. Als jongsoldaten worden ingezegend
tot heilssoldaat dient de jeugdsergeantmajoor eveneens deel uit te maken van
de groep.
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6. Bijbellezing
Als allen hun plaats hebben ingenomen, leest de officier die de plechtigheid
leidt of iemand anders een passend bijbelgedeelte.
7. Leerstellingen
Hierna kan de officier de rekruten ter bevestiging van hun geloof gezamenlijk
de door iedere heilssoldaat aanvaarde leerstellingen laten lezen. Ook kan aan
alle aanwezigen worden gevraagd aan dit gezamenlijk lezen mee te doen.
8. Verbond van een heilssoldaat
Er kan een toepasselijk koor worden gezongen waarna de officier de aandacht
vestigt op het Verbond van een heilssoldaat door te zeggen: 'Van allen die te
kennen hebben gegeven soldaat van het Leger des Heils te willen worden,
wordt gevraagd dat zij het Verbond van een heilssoldaat tekenen.
In dit verbond getuigen zij dat zij
• God aanbidden als Vader, Zoon en Heilige Geest;
• Jezus Christus als Heer en Heiland hebben aanvaard;
• als soldaat van het Leger des Heils willen behoren tot de heilige algemene
christelijke Kerk.
Zij bevestigen te geloven in de Bijbel als het Woord van God en de
leerstellingen van het Leger des Heils te aanvaarden.
Zij verklaren dat zij
• zullen openstaan voor het werk van de Heilige Geest en ernaar streven te
groeien in genade;
• zich in hun levensstijl zullen richten naar de waarden van het koninkrijk
van God, hun integriteit als christen op elk terrein van het leven zullen
bewaren, de christelijke idealen in al hun relaties met anderen zullen
handhaven en Gods instelling van het huwelijk en het gezin zullen
respecteren
• betrouwbare rentmeesters zullen zijn van al wat zij hebben en zijn;
• zich zullen onthouden van alles wat verslavend kan werken op het lichaam
en de geest;
• actief zullen zijn in Gods werk, zowel in de verspreiding van het Evangelie
als in het zorgen voor mensen in nood en dat zij dit werk financieel zullen
steunen;
• trouw zullen zijn aan de principes van het Leger des Heils.’
9. Belofte
De officier zegt dan tot de rekruten:
'Belooft u in de tegenwoordigheid van God en allen hier aanwezig, dat u zich
verbindt om met de hulp van de Heilige Geest te leven en te werken als een
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trouw soldaat van Jezus Christus en het Leger des Heils, overeenkomstig het
getuigenis en de beloften die u vandaag aflegt?'
Elk van hen antwoordt afzonderlijk:
'Ja, dat beloof ik.'
10. Opdracht en aanvaarding
De namen van de nieuwe soldaten worden genoemd waarna hun - indien dit
nog niet eerder is gebeurd - kan worden gevraagd een exemplaar van het
Verbond van een heilssoldaat in kleurendruk te ondertekenen. De officier zal
hun dan met een kort woord opdragen hun beloften te houden en door Gods
genade tot zegen te zijn op de plaats waar zij wonen en werken. Hij moet hen
in het bijzonder aanmoedigen openlijk van Christus te getuigen, het gebed
een centrale plaats te geven in hun persoonlijk - en gezinsleven, uniform te
dragen en als goede rentmeesters hun tijd, bekwaamheden en financiële
middelen ter beschikking te stellen van de Heer in de erkenning dat dit voor
hen het enige passende antwoord is op het offer van Christus. Hierna volgen
een wijdingsgebed en zegenbede. De officier overhandigt dan aan elke
heilssoldaat diens verbond in kleurendruk, vergezeld van een handdruk en
de woorden:
'In naam van de Heer die wij liefhebben en dienen, aanvaard ik uw beloften
en verwelkom ik u als soldaat van korps... van het Leger des Heils.'
11. Getuigenis
Indien de tijd het toelaat, moet elke nieuwe soldaat zijn getuigenis geven. Kan
dit niet, dan moeten een of twee uit de groep dit doen.
12. Zang
Aan alle overige aanwezigen kan worden gevraagd samen met de nieuwe
soldaten een lied te zingen waarin God trouw wordt beloofd.

