
 

Bevestiging ouderling-kerkelijk werker (met bijzondere bevoegdheid) 
  
Dienstboek 256 
 
Bekendmaking 
 
Vertegenwoordiger van de kerkenraad:  
Gemeente, 
Tot tweemaal toe heeft de kerkenraad u de naam bekend gemaakt 
van onze Kerkelijk Werker die bevestigd zal worden 
in het ambt van ouderling . 
Het is onze zuster/broeder N. 
 
De voorganger vraagt of de aantredende ambtsdrager zonder bezwaar bevestigd kan worden. 
De vertegenwoordiger van de kerkenraad antwoordt dat er geen wettige bezwaren zijn ingebracht. 
 
Voorganger: 
Dan stel ik vast dat er geen bezwaren zijn. 
Zij/hij is dus waardig om in het ambt bevestigd te worden, 
Waartoe de kerk van Christus haar/hem geroepen heeft. 
Loven wij de Heer. 
Wij danken God. 
 
Voorganger:  
Gemeente, laten wij dan horen en overwegen wat de kerk aan ouderlingen heeft toevertrouwd. 
 
Samen zijn wij geroepen tot lof en aanbidding van God.  
In woord en daad mogen we getuigen zijn van Jezus Christus. Waar we spreken van een geroepen 
gemeente, zijn er in het bijzonder mensen die gevraagd worden om ons voor te gaan in de dienst aan onze 
Heer. 
 
We roepen daar toe mensen uit ons midden,  
die ons voorgaan in het omzien naar elkaar als ouderlingen, 
die ons voorgaan in het delen als diakenen  
en die ons voorgaan in het beheren als ouderlingen-kerkrentmeester. 
 
Ook al heeft ieder zijn en haar eigen taak, samen vormen deze ambten de kerkenraad die de gemeente met 
haar gaven zo goed mogelijk zal dienen. 
 
Zoals de oudsten in Israël het volk vertegenwoordigden en tegelijk opzicht hadden over de gemeente van 
God, zo worden in de kerk van Christus de ouderling kerkelijk werkers aangesteld om de gemeente te 
houden aan haar roeping: een koninkrijk van priesters en een heilig volk te zijn. Voor alle dingen zoeken wij 
immers Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid. 
 
Voorstellen van de ouderling kerkelijk werker. 
 
Vandaag willen we N. bevestigen als ouderling-kerkelijk werker in de ...................  
Hij/zij diende de Kerk al eerder………. 
Hij/zij wordt geroepen om op te treden als vertrouwenspersoon en geweten van de gemeente in deze tijd en 
zijn/haar broeders en zusters te bemoedigen in de navolging van Christus onze Heer. Hij/zij zal met ons 
meeleven in wel en wee, en ons voorgaan in geloof en leven, zoals ons dat vanuit de Schriften wordt 
aangereikt. 
 
Indien de ouderling kerkelijk werker ook bevoegdheid krijgt tot het bedienen van de sacramenten: 

 
N. wordt ook geroepen om ons voor te gaan in de bediening van het Woord, de viering van de Maaltijd van 
de Heer, het bedienen van de doop, en hij/zij zal Gods zegen leggen op deze gemeente.  
 
 

 



 

 
Dienstboek 258-259 
 
En u, die nu gereed staat dit ambtswerk te aanvaarden:  
Herinner u altijd met dankbaarheid 
dat het Christus’ eigen kudde is, die u wordt toevertrouwd. 
Hij heeft haar verworven door zijn bloed: het is zijn kerk. 
Aanvaard dan uw dienst met blijdschap, 
voed uzelf met het Woord van God, volhard in het gebed 
en vertrouw op de kracht van de heilige Geest. 
 
Bevestiging in het ambt 
De te bevestigen ouderling-kerkelijk werker gaat staan. 
 
Voorganger: 
*Gelooft u dat God zelf u roept tot deze dienst in de kerk en aan de wereld? 
*Aanvaardt u de heilige Schrift als enige regel van het geloof  
 en wilt u zich verzetten tegen al wat daarmee strijdig is? 
*Belooft u uw ambt waardig en trouw te bedienen, 
 met liefde voor de gemeente,  
 onder geheimhouding van alles, wat u vertrouwelijk ter kennis komt? 
*Belooft u uw taak te vervullen volgens de orde van onze Kerk? 
 
Wat is daarop uw antwoord, broeder/zuster N? 
 
N.: Ja, daartoe helpe mij God. 
 
Voorganger.: Wees vrolijk voor het aangezicht van de Heer, die je bewaart op al je wegen en niet loslaat 
wat Zijn hand begon. 
 
(Indien de ouderling-kerkelijk werker bijzondere bevoegdheden in deze gemeente krijgt, zal de bevestiging 
zeker geschieden onder handoplegging. De ouderling-kerkelijk werker knielt.) 
 
De gemeente kan hier een gebedslied om de heilige Geest zingen. 
 
Dienstboek 263 
 
Voorganger:  
Gebed om de heilige Geest (onder handoplegging) 
Heer, onze God,  
Wij danken U, dat U N. geroepen hebt 
tot het ambt van ouderling-kerkelijk werker. 
 
Wij vragen U eerbiedig: 
Zend nu uw heilige Geest op N. (legt nu de handen op) 
Maak hem/haar ouderling in deze gemeente 
om in liefde om te zien naar de mensen, 
(hen te zegenen, uw tekens van water, brood en wijn te bedienen,) 
en uw gemeente op te bouwen. 
Allen: Amen  
 
(N. staat met het gezicht naar de gemeente) 
 
Vraag aan de gemeente: (deze gaat staan)  
 
Voorganger:  
Gemeente, 
Gemeente, dit is uw ouderling-kerkelijk werker N.  
Belooft u haar/ hem met liefde en respect in uw midden te blijven ontvangen?  
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Wilt u haar/ hem dragen in uw gebeden,  
en met haar/hem meewerken aan de opbouw van de kerk?  
Wat is daarop uw antwoord? 
Gemeente: Ja, van harte. 
 
De gemeente kan haar instemming geven met applaus. 
Kinderen kunnen de nieuw bevestigde ouderling-kerkelijk werker verwelkomen. 
Een lofprijzend lied kan gezongen worden. 
 
Bevestiging diaken-kerkelijk werker (met bijzondere bevoegdheid). 
  
Dienstboek 256 
 
Bekendmaking 
 
Vertegenwoordiger van de kerkenraad:  
Gemeente, 
Tot tweemaal toe heeft de kerkenraad u de naam bekend gemaakt 
van onze Kerkelijk Werker die bevestigd zal worden 
in het ambt van diaken . 
Het is onze zuster/broeder N. 
 
De voorganger vraagt of de aantredende ambtsdrager zonder bezwaar bevestigd kan worden. 
De vertegenwoordiger van de kerkenraad antwoordt dat er geen wettige bezwaren zijn ingebracht. 
 
Voorganger: 
Dan stel ik vast dat er geen bezwaren zijn. 
Zij/hij is dus waardig om in het ambt bevestigd te worden, 
waartoe de kerk van Christus haar/hem geroepen heeft. 
Loven wij de Heer. 
Wij danken God. 
 
Voorganger:  
Gemeente, laten wij dan horen en overwegen wat de kerk aan diakenen heeft toevertrouwd. 
 
Samen zijn wij geroepen tot lof en aanbidding van God.  
In woord en daad mogen we getuigen zijn van Jezus Christus. Waar we spreken van een geroepen 
gemeente, zijn er in het bijzonder mensen die gevraagd worden om ons voor te gaan in de dienst aan onze 
Heer. 
 
We roepen daartoe mensen uit ons midden,  
die ons voorgaan in het omzien naar elkaar als ouderlingen, 
die ons voorgaan in het delen als diakenen  
en die ons voorgaan in het beheren als ouderlingen-kerkrentmeester. 
Ook al heeft ieder zijn en haar eigen taak, samen vormen deze ambten de kerkenraad die de gemeente met 
haar gaven zo goed mogelijk zal dienen. 
 
Deze dienstbaarheid in Christus’ naam krijgt een duidelijke gestalte in het ambt van de diakenen. Zij 
zamelen de gaven van de gemeente in om allen, die hulp nodig hebben – binnen of buiten de kerk, dichtbij 
of veraf – te doen delen in de liefde van Christus. Metterdaad en biddende wijs komen zij op voor het recht 
van de arme, die om hulp roept. Zo zullen zij bevorderen dat armen en rijken elkaar ontmoeten, want allen 
zijn zij schepselen van de HEER. Voor alle dingen zoeken wij immers Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid. 
 
Voorstellen van de diaken-kerkelijk werker. 
 
Vandaag willen we N. bevestigen als diaken-kerkelijk werker in de ...................  
Hij/zij diende de Kerk al eerder………. 
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Hij/zij wordt geroepen om op te treden als vertrouwenspersoon en geweten van de gemeente in deze tijd en 
zijn/haar broeders en zusters te bemoedigen in de navolging van Christus onze Heer. Hij/zij zal ons 
voorgaan in geloof en leven, zoals ons dat vanuit de Schriften wordt aangereikt. 
 
Indien de diaken-kerkelijk werker ook bevoegdheid krijgt tot het bedienen van de sacramenten: 
 
N. wordt ook geroepen om ons voor te gaan in de bediening van het Woord, de viering van de Maaltijd van 
de Heer, het bedienen van de doop, en hij/zij zal Gods zegen leggen op deze gemeente.  
 
Dienstboek 258-259 
 
En u, die nu gereed staat dit ambtswerk te aanvaarden: 
Herinner u altijd met dankbaarheid 
dat het Christus’ eigen kudde is, die u wordt toevertrouwd. 
Hij heeft haar verworven door zijn bloed: het is zijn kerk. 
Aanvaard dan uw dienst met blijdschap, 
voed uzelf met het Woord van God, volhard in het gebed 
en vertrouw op de kracht van de heilige Geest. 
 
Bevestiging in het ambt 
De te bevestigen diaken-kerkelijk werker gaat staan. 
 
Voorganger: 
*Gelooft u dat God zelf u roept tot deze dienst in de kerk en aan de wereld? 
*Aanvaardt u de heilige Schrift als enige regel van het geloof  
 en wilt u zich verzetten tegen al wat daarmee strijdig is? 
*Belooft u uw ambt waardig en trouw te bedienen, 
 met liefde voor de gemeente,  
 onder geheimhouding van alles, wat u vertrouwelijk ter kennis komt? 
*Belooft u uw taak te vervullen volgens de orde van onze Kerk? 
 
Wat is daarop uw antwoord, broeder/zuster N? 
N.: Ja, daartoe helpe mij God. 
 
Voorganger: Wees vrolijk voor het aangezicht van de Heer, die je bewaart op al je wegen en niet loslaat wat 
Zijn hand begon. 
 
(Indien de diaken-kerkelijk werker bijzondere bevoegdheden in de gemeente krijgt, zal de bevestiging zeker 
geschieden onder handoplegging. De diaken-kerkelijk werker knielt.) 
 
De gemeente kan hier een gebedslied om de heilige Geest zingen. 
 
Dienstboek 261 
 
Voorganger: 
Gebed om de heilige Geest (onder handoplegging) 
Heer, onze God,  
Wij danken U, dat U N. geroepen hebt 
tot het ambt van diaken-kerkelijk werker. 
Wij vragen U eerbiedig: 
Zend nu uw heilige Geest op N. (legt nu de handen op) 
Maak hem/haar diaken in deze gemeente 
om in liefde om te zien naar de mensen, 
( hen te zegenen, uw tekens van water, brood en wijn te bedienen,) 
en uw barmhartigheid gestalte te geven. 
Allen: Amen 
 
(N. staat met het gezicht naar de gemeente) 
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Vraag aan de gemeente: (deze gaat staan)  
 
Voorganger:  
Gemeente, 
Gemeente, dit is uw diaken-kerkelijk werker N.  
Belooft u haar/ hem met liefde en respect in uw midden te blijven ontvangen?  
Wilt u haar/ hem dragen in uw gebeden, 
en met haar/hem meewerken aan de opbouw van de kerk?  
Wat is daarop uw antwoord? 
Gemeente: Ja, van harte. 
 
De gemeente kan haar instemming geven met applaus. 
Kinderen kunnen de nieuw bevestigde diaken-kerkelijk werker verwelkomen. 
Een lofprijzend lied kan gezongen worden.  
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