Formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen1
Gemeente van onze Here Jezus Christus,
De kerkenraad heeft u tweemaal de namen bekend gemaakt van hen, die tot ouderling en
diaken verkozen zijn. Omdat niemand een gegrond bezwaar tegen hun leer of leven heeft
ingebracht zullen we hen nu in de naam van de Here in hun ambt bevestigen.
Laten wij eerst luisteren naar wat de Heilige Schrift ons leert over de ambten in de gemeente
van Jezus Christus.
Als Hoofd van de kerk draagt Christus zorg voor Zijn gemeente op aarde.2 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.3
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.4
Over de ouderlingen:5
Een van de ambten is dat van ouderling.6 In het Oude Testament werden de oudsten belast
met het opzicht over het volk Israël.7 Zo worden in de kerk van Christus de ouderlingen
aangesteld8 om samen met de dienaren van het Woord opzicht te houden over de gemeente.
In opdracht van de goede Herder, die zegt: Hoed Mijn schapen!9 moeten zij er op toezien dat
alle gemeenteleden levende leden van het lichaam van Christus zijn.10 Zij moeten erop letten
dat zijzelf, de dienaren van het Woord en alle leden zich in woord en daad gedragen in
overeenstemming met het Evangelie.11 Zij bezoeken de leden van Christus’ gemeente om hen
met het Woord van God te troosten, te waarschuwen en te onderwijzen.12 Zij moeten ook
toezien op de juiste verkondiging van het Evangelie en op de verspreiding ervan.13 Als goede
dienaren van Jezus Christus moeten zij zichzelf voeden met de woorden van het geloof en de
goede leer.14
Zij zullen zich in hun werk gedragen zoals tegen de oudsten van Efeze wordt gezegd: Ziet toe
op uzelf en op de gehele kudde, waarover de Heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft, om
de gemeente Gods te weiden, die Hij Zich door het bloed van Zijn Eigene verworven heeft.15
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Over de diakenen:
Ook door het ambt van diaken wil Christus Zijn gemeente bouwen.16 De diakenen zullen,
geholpen en gesteund door de hele gemeente17, de liefde van Christus18 zichtbaar maken aan
hen die hulp nodig hebben, binnen19 en buiten de kerk, in eigen land of in andere delen van de
wereld.20 Hun dienen zal voortkomen uit de opdracht van de rechtvaardige God, die de arme
zal redden en wie om hulp roept, de ellendige en wie geen helper heeft.21
Zij zullen de gemeente helpen bij het volbrengen van haar taak tegenover de naaste.22 Zij
zullen hun ambt vervullen met een bewogen hart.23 Het is daarbij van belang dat zij de
hulpbehoevenden niet alleen helpen met materiële gaven, maar hen ook de troost van het
Evangelie brengen.24
De voorganger vraagt de te bevestigen ambtsdragers op te staan
Geliefde broeder(s)/zuster(s),
u staat hier voor God en Zijn gemeente. Wilt u, opdat voor iedereen duidelijk is dat u bereid
bent uw taak op u te nemen, 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 trouw te vervullen
en daarbij te zwijgen over wat u in vertrouwen bij de uitoefening van uw ambt
wordt verteld?

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?

De te bevestigen ambtsdragers zullen hun ja-woord geven, nadat hun naam is genoemd.
De almachtige God en Vader geve u Zijn genade, dat u in deze dienst trouw en met zegen
werkzaam mag zijn. Amen.25
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En u, geliefde gemeente, ontvang deze nieuwe ambtsdragers met een dankbaar hart als
dienaren van God.28 Erken de ouderlingen als opzieners en herders van de gemeente. Acht
hen hoog om hun werk. Zoals in de brief aan de Hebreeën staat: Gehoorzaamt uw
voorgangers en onderwerpt u (aan hen), want zij zijn het, die waken over uw zielen, daar zij
rekenschap zullen moeten afleggen. Laten zij het met vreugde kunnen doen en niet al
zuchtende, want dat zou u geen nut doen.29
Zorg dat de diakenen de middelen hebben om hun werk te doen. Stel wat de Here u gaf in
Zijn dienst en wees zo goede rentmeesters over wat Hij u toevertrouwt.30 Laat iedereen in de
gemeente die in nood verkeert dankbaar de hulp aanvaarden die Christus door de diakenen wil
geven.
Gebed
Here God, hemelse Vader, wij danken U, dat U door Uw Zoon, onze Here Jezus Christus,
over heel de wereld door Uw Woord en Geest, een gemeente vergadert en onderhoudt.
Wij danken U, dat U ook ons tot Uw gemeente geroepen hebt en telkens opnieuw
ambtsdragers geeft tot toerusting en uitbreiding van Uw volk.
Wij danken U voor de arbeid van hen die vandaag als ambtsdrager afscheid namen. Wees hen
ook verder nabij, vergeef wat niet was naar Uw wil en bevestig het werk van hun handen.
Wij bidden U voor diegenen die vandaag bevestigd werden en hun plaats zullen innemen.
Verleen hun genadig Uw goddelijke bijstand, geef hun wat zij in hun bediening nodig hebben:
wijsheid, vrijmoedigheid31, inzicht en barmhartigheid. Wil hen verlichten door Uw Geest
opdat zij hun ambt mogen vervullen tot opbouw van het lichaam van Christus32 en tot
verheerlijking van Uw heilige Naam.
Zegen deze gemeente, waarover zij aangesteld zijn. Geef vurige liefde tot elkaar.
Verhoor ons, barmhartige Vader, door uw geliefde Zoon, onze Here Jezus Christus.
(In zijn naam bidden wij u:
Onze Vader die in de hemelen zijt,
Uw Naam worde geheiligd;
Uw Koninkrijk kome;
Uw wil geschiede, gelijk in 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.33)
Amen.
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