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Formulier voor de bevestiging van dienaren van het Woord
1
 

 

Gemeente van onze Here Jezus Christus, 

 

De kerkenraad heeft u tweemaal de naam bekend gemaakt van onze broeder
2
 die tot dienaar 

van het Woord van deze gemeente beroepen is. 

Omdat niemand een gegrond bezwaar tegen zijn leer of leven heeft ingebracht, zullen wij hem 

nu in de naam van de Here in het ambt bevestigen. 

 

Laten wij eerst luisteren naar wat de Heilige Schrift ons leert over het ambt van dienaar van 

het Woord. 

Als Hoofd van de kerk draagt Christus zorg voor Zijn gemeente op aarde.
3
 In het bij elkaar 

brengen en houden van Zijn kerk maakt Hij gebruik van de dienst van mensen, aan wie Hij in 

de gemeente een bijzondere taak toevertrouwt. Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, 

zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot 

opbouw van het lichaam van Christus.
4
 

Nog steeds is dit de taak van allen die in de gemeente van de Here worden geroepen tot het 

ambt. Zij zullen hun opdracht nederig vervullen, in navolging van de Here Jezus, die niet is 

gekomen om gediend te worden, maar om te dienen.
5
  

 

Wat betreft de dienaren van het Woord staat vast, dat sinds de dagen van de apostelen
6
 hun 

ambt in de kerk ononderbroken vervuld wordt.  

Bij de uitvoering van dit ambt hoort allereerst, dat zij voorgaan in de samenkomsten van de 

gemeente. Zij zullen het Woord verkondigen in alle getrouwheid
7
, zoals Paulus oproept: Ik 

betuig u nadrukkelijk voor God en Jezus Christus, die levenden en doden zal oordelen: 

Verkondig het Woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen!
8
 

Door de zuivere prediking van het Evangelie wordt immers het Koninkrijk van de hemelen 

ontsloten en toegesloten.
9
 Daarom moeten dienaren van het Woord de gemeente wijzen op de 

vastheid van Gods beloften en de ernst van Gods eisen. Door de bediening van het Woord 

moeten zij de gelovigen vermanen en vertroosten. Het is hun opdracht om op te roepen tot 

bekering. Zij zijn geroepen om de verzoening door het geloof in Jezus Christus te prediken.
10

 

De Heilige Geest gebruikt dit alles om de gemeente te bouwen in het geloof en te laten 

groeien in de genade en de kennis van de Here Jezus Christus.
11

  

De dienaren van het Woords zullen de gemeente opwekken om in deze wereld van het 

Evangelie te getuigen en door handel en wandel anderen voor Christus te winnen. Zij moeten 

de gemeente, als bruid van Christus, oproepen om rein en gelovig te leven en samen met haar 

met groot verlangen de wederkomst van haar Bruidegom, Jezus Christus, verwachten. 

Vervolgens is het hun taak om de heilige Doop te bedienen naar het bevel van Christus: Gaat 

dan heen, maakt alle volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam van de Vader en van 
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de Zoon en van de Heilige Geest!
12

 Ook zullen zij het heilig Avondmaal bedienen, waarvan 

de viering ons door Christus bevolen is, toen Hij zei: doet dit tot Mijn gedachtenis!
13

 Beide 

sacramenten zijn aan ons gegeven als teken en zegel van Gods verbond, tot versterking van 

ons geloof. 

Daarnaast zullen zij in de dienst van de gebeden de Naam van de Here aanroepen met 

schuldbelijdenis en lofprijzing, met voorbede en dankzegging.
14

  

Het behoort verder tot hun taak de jeugd van de gemeente, en anderen die nog geen belijdenis 

van het geloof hebben afgelegd, onderwijs te geven in de leer van de Kerk, zodat zij de heilige 

Schrift leren kennen, die hen wijs maakt tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus.
15

  

Tot het herderlijk werk behoort ook het in getrouwheid, met zorg en liefde, bezoeken van de 

gemeenteleden, naar de opdracht van de Opperherder: Hoed Mijn schapen en weid Mijn 

lammeren.
16

  
Tot slot zullen zij, in samenwerking met de ouderlingen, als beheerders van Gods huis

17
 

ervoor zorgen dat alles in de gemeente in goede orde verloopt
18

, zoals Christus het geboden 
heeft. Daarom moeten ze ook toezien op zichzelf en zich houden aan de christelijke leer.

19
 Zij 

moeten met wijsheid de tucht hanteren, zodat alles uit de gemeente wordt geweerd wat in 
strijd is met het Woord van God.

20
 

 

Uit dit alles blijkt dat aan de dienaren van het Woord een hoog en verantwoordelijk ambt is 

toevertrouwd. Zij zijn door God in de bediening van de verzoening gesteld en als gezanten 

van Christus vermanen en vragen zij in Zijn naam: Laat u met God verzoenen.
21

 

 

De voorganger vraagt de te bevestigen predikant op te staan 

Geliefde broeder,  

u staat hier voor God en Zijn gemeente. Wilt u, opdat voor iedereen duidelijk is dat u bereid 

bent uw ambt van dienaar van het Woord in deze gemeente te aanvaarden, antwoord geven op 

de volgende vragen: 

 

Ten eerste:  Bent u in uw hart overtuigd, dat God Zelf u door Zijn gemeente tot deze dienst  

  heeft geroepen? 

 

Ten tweede:  Is de Bijbel voor u het betrouwbare Woord van God en verwerpt u alles wat  

  met dit Woord en de belijdenis van de kerk in strijd is? 

 

Ten derde:  Belooft u, uit liefde tot Christus en Zijn gemeente, uw ambt getrouw te  

  vervullen en daarbij te zwijgen over wat u in vertrouwen bij de uitoefening van  

  uw ambt wordt gezegd? 

 

Ten vierde:  Belooft u zich in heel uw levenswandel te gedragen naar het Woord van God  

  en te gehoorzamen aan het opzicht van de kerkelijke vergaderingen? 
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(doopnaam)………. Wat is daarop uw antwoord? 

 

Antwoord: Ja, van ganser harte. 

 

Hierna spreekt de voorganger - indien iemand voor het eerst aan een gemeente wordt 

verbonden, zal hierbij handoplegging plaatsvinden - :  

 

De HERE God, onze hemelse Vader, Die u tot deze heilige dienst geroepen heeft, verlichte u 

door Zijn Geest, versterke u door Zijn hand en zegene u zo in de bediening van dit ambt dat u 

daarin getrouw en vruchtbaar mag wandelen, tot verheerlijking van Zijn Naam en tot 

uitbreiding van het Rijk van Zijn Zoon, Jezus Christus. 

Amen. 

 

De gemeente wordt aangesproken: 

En u, geliefde gemeente, ontvang deze dienaar van Christus met blijdschap en een dankbaar 

hart. Denk eraan, dat God Zelf door hem tot u spreekt en u vermaant en troost.
 22

 Erken hem 

als een gezant van Christus, die u het Evangelie van het Koninkrijk brengt. Zoals Jesaja zegt: 

Hoe lieflijk zijn de voeten van de vreugdebode, die heil verkondigt.
23

 Vergeet niet dat hij 

waakt over uw leven en daarvan rekenschap moet afleggen. Zorg dat hij zijn taak met vreugde 

kan vervullen en niet al zuchtende, want dat zou u geen nut doen.
24

 Dan zal de vrede van God 

komen in uw huizen
25

 en u zult, door zijn woord in Christus gelovende, het eeuwige leven 

beërven.  

Daarom, gemeente, aan u de vraag:  

Belooft u ……….. te aanvaarden als uw predikant, hem als zodanig te respecteren, samen met 

hem te werken aan de opbouw van de gemeente en de komst van Gods Koninkrijk en hem in 

uw voorbeden te gedenken? 

 

 

Omdat wij uit onszelf tot dit alles niet in staat zijn, willen wij de almachtige God bidden om 

Zijn genade: 

 

Barmhartige Vader, U vergadert door Jezus Christus, Uw Zoon, uit het verloren menselijk 

geslacht een gemeente tot het eeuwige leven. Wij danken U, dat U aan deze gemeente deze 

dienaar van het Woord hebt willen verbinden. 

Wij bidden U, wil hem door Uw Geest toerusten tot de dienst waartoe U hem geroepen hebt. 

Open zijn verstand om Uw heilig Woord te verstaan en schenk hem vrijmoedigheid om de 

verborgenheden van het Evangelie te verkondigen. Geef hem wijsheid en trouw, opdat door 

zijn arbeid Uw kerk bewaard en vermeerderd wordt. Vertroost hem door Uw Geest in alle 

moeiten en beproevingen die hem in zijn dienst ten deel kunnen vallen. Geef, dat hij door Uw 

genade standvastig blijft tot het einde, zijn werk met toewijding mag verrichten en eenmaal 

wanneer de Opperherder verschijnt, de onverwelkelijke krans van de heerlijkheid mag 

ontvangen
26

 en eens met alle trouwe dienstknechten mag ingaan in het feest van zijn Heer. 

Verhoor ons, o Vader, door Jezus Christus, Uw Zoon, onze Heer.  

(In Zijn Naam bidden wij tot U: 
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Onze Vader, Die in de hemelen zijt, 

Uw Naam worde geheiligd; 

Uw Koninkrijk kome; 

Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 

Geef ons heden ons dagelijks brood; 

en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 

en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. 

Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid 

tot in eeuwigheid.) 

Amen. 

 


