
Formulier voor de bevestiging van een ouderling- kerkelijk werker 
(Dienstboek, dl. II, p. 275vv) 

Geliefden in onze Heere Jezus Christus, u weet dat wij u verschillende keren de naam 
bekendgemaakt hebben van onze kerkelijk werker N., die gekozen is tot het ambt van ouderling in 
deze gemeente. De reden daarvan was om te vernemen of iemand iets zou inbrengen waardoor N. 
niet in het ambt bevestigd mag worden. Ons is gebleken dat niemand iets wettigs tegen N. ingebracht 
heeft. Daarom zullen wij nu in de Naam des Heeren tot zijn/haar bevestiging overgaan. 

Korte uitleg van de ingestelde ambten op grond van Gods Woord: 

Het ambt van ouderling omvat het volgende: 

Ten eerste opzicht houden over de gemeente die hun is toevertrouwd; nauwgezet toezien of iedereen 
zich in belijdenis en levenswandel behoorlijk gedraagt; vermanen van hen die zich onstichtelijk 
gedragen; Zoveel mogelijk voorkomen dat de sacramenten ontheiligd worden; christelijke tucht 
oefenen over hen die geen berouw tonen, en hen die berouw tonen weer in de schoot der kerk 
ontvangen. Dit blijkt onder andere uit de teksten in de Bijbelboeken 1 Korinthe 5 en 2 Korinthe 2. Daar 
lezen we dat de genoemde taken niet berusten bij één of twee, maar bij velen die daartoe de opdracht 
hebben. 

Ten tweede is ook het werk van de ouderlingen erop toe te zien dat onder christenen alles op gepaste 
en ordelijke wijze zal toegaan (1 Kor 14:14) en dat niemand anders dan door wettige beroeping, 
volgens de vastgestelde orde, in de kerk van Christus zal dienen. Om dit te kunnen doen, rust op de 
ouderling-kerkelijk werker de verplichting Gods Woord ijverig te onderzoeken en zich voortdurend te 
oefenen in de overdenking van de verborgenheden van het geloof. 

Ten slotte geldt dat N. naar de orde der kerk geheimhouding is opgelegd van al datgene wat bij de 
uitoefening van zijn/haar ambt vertrouwelijk aan N. ter kennis is gekomen. 

Geliefde broeder / zuster, opdat allen mogen horen dat u bereid bent uw ambt te aanvaarden, verzoek 
ik u te antwoorden op de volgende vragen. 

Ten eerste: Bent u er in uw hart van overtuigd dat u wettig door Gods gemeente en daarom door God 
Zelf tot deze heilige dienst geroepen bent? 

Ten tweede: Houdt u de boeken van het Oude en Nieuwe Testament voor het enige Woord van God 
en de volkomen leer der zaligheid? Verwerpt u alle leringen die daarmee in strijd zijn? 

Ten derde: Belooft u uw ambt getrouw uit te oefenen, in overeenstemming met deze leer, naar de u 
voor uw ambt geschonken gaven; en belooft u geheim te houden datgene wat bij de uitoefening van 
uw ambt vertrouwelijk te uwer kennis is gekomen? Belooft u zich ook godvrezend te gedragen en u te 
onderwerpen aan de kerkelijke tucht, wanneer u zich onwaardig gedraagt? 

Broeder/zuster N, wat is hierop uw antwoord? Antwoord: JA, (met Gods hulp) 

Voorganger: De almachtige God en Vader geve u Zijn genade om in uw ambt getrouw en vruchtbaar 
te zijn. Amen. 

Zingen van een lied of Psalm (bijv. Ps. 134: 3) 

Hierna spreekt de predikant tot de bevestigde kerkelijk werker en de gemeente de volgende woorden: 
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Broeder N., wees nauwgezet in wat u is toevertrouwd, namelijk het regeren van de kerk. Waak over 
de gemeente als het huis en de stad van God, door iedereen trouw te vermanen en te waarschuwen 
voor de weg die naar het verderf leidt. Heb acht op het handhaven van de zuivere leer en een vrome 
levenswandel in de gemeente des Heeren. Wees getrouw in uw ambt, bewaar de verborgenheid van 
het geloof in een zuiver hart [1 Tim. 3:9], wees een goed voorbeeld voor de hele gemeente. Op deze 
wijze ontvangt u een goede ingang in de gemeente en veel vrijmoedigheid in het geloof in Christus 
Jezus en zult u na dit leven ingaan in de vreugde van uw Heere [1 Tim. 3:13]. 

Geliefde christenen, ontvang van uw kant deze kerkelijk werker als dienaar van God. Bid voor 
hem/haar. Treed de ouderlingen die op goede wijze regeren, met groot respect tegemoet [1 Tim. 5:17] 
en aanvaard gewillig hun opzicht en leiding. Wees Christus dankbaar, die u ook door zijn zorg Zijn 
barmhartigheid bewijst. 

Omdat wij hiertoe onbekwaam zijn, laten wij de almachtige God aanroepen: 

Heere God, hemelse Vader, wij danken U dat het U behaagd heeft tot meerdere groei van Uw kerk 
ons een kerkelijk werker te geven voor het regeren en voor dienstbetoon, om vrede en welzijn in Uw 
gemeente te bewaren. U hebt ons vandaag een ambtsdrager met een goed getuigenis gegeven, die 
de gave van Uw Geest heeft ontvangen. 

Wij bidden u aan hem/haar in toenemende mate gaven te verlenen die N. in zijn/haar ambtsbediening 
nodig heeft: wijsheid, moed, onderscheidingsvermogen en milddadigheid, opdat ieder N.N. het ambt 
kan vervullen zoals het behoort. Schenk N. Uw genade opdat hij/zij in zijn/haar trouwe arbeid mag 
volharden ondanks moeite, verdriet of vervolging. 

Verleen in het bijzonder Uw Goddelijke zegen aan de gemeente waarover N. gesteld is, zodat deze 
zich aan de terechte vermaning onderwerpt en hem/haar omwille van het ambt in ere houdt. 

Geef ons allen een mild hart voor armen en verdrukten en geef een dankbaar hart. Moge door dit alles 
Uw heilige Naam groot gemaakt worden en het rijk van Uw Zoon Christus bevorderd worden. In Zijn 
Naam besluiten wij ons gebed: 

Onze Vader, Die in de hemelen zijt; 
Uw Naam worde geheiligd. 
Uw Koninkrijk kome. 
Uw wil geschiedde, 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, in eeuwigheid. Amen. 
 

  

2 



Formulier voor de bevestiging van een ouderling-kerkelijk werker 
met bijzondere bevoegdheden (Dienstboek dl.II, p.275vv) 

Geliefden in onze Heere Jezus Christus, u weet dat wij u verschillende keren de naam 
bekendgemaakt hebben van onze kerkelijk werker N., die gekozen is tot het ambt van ouderling in 
deze gemeente. De reden daarvan was om te vernemen of iemand iets zou inbrengen waardoor N. 
niet in het ambt bevestigd mag worden. Ons is gebleken dat niemand iets wettigs tegen N. ingebracht 
heeft. Daarom zullen wij nu in de Naam des Heeren tot zijn/haar bevestiging overgaan. 

Korte uitleg van de ingestelde ambten op grond van Gods Woord: 

Het ambt van ouderling omvat het volgende:  

*Ten eerste opzicht houden over de gemeente die hun is toevertrouwd; nauwgezet toezien of iedereen 
zich in belijdenis en levenswandel behoorlijk gedraagt; vermanen van hen die zich onstichtelijk 
gedragen; Zoveel mogelijk voorkomen dat de sacramenten ontheiligd worden; christelijke tucht 
oefenen over hen die geen berouw tonen, en hen die berouw tonen weer in de schoot der kerk 
ontvangen. Dit blijkt onder andere uit teksten in de Bijbelboeken 1 Korinthe 5 en 2 Korinthe 2. Daar 
lezen we dat de genoemde taken niet berusten bij één of twee, maar bij velen die daartoe de opdracht 
hebben.  

*Ten tweede is ook het werk van de ouderlingen erop toe te zien dat onder christenen alles op 
gepaste en ordelijke wijze zal toegaan (1 Kor 14:14) en dat niemand anders dan door wettige 
beroeping, volgens de vastgestelde orde, in de kerk van Christus zal dienen. Om dit te kunnen doen, 
rust op de ouderling-kerkelijk werker de verplichting Gods Woord ijverig te onderzoeken en zich 
voortdurend te oefenen in de overdenking van de verborgenheden van het geloof.  

*Ten derde moet de ouderling-kerkelijk werker met bijzondere opdracht het Woord des Heeren, dat 
door de geschriften van profeten en apostelen is geopenbaard grondig en getrouw aan de gemeente 
uitleggen. Dit zal hij doen tot heil van de hoorders door te onderwijzen, te vermanen, te vertroosten en 
te bestraffen, naar dat ieder nodig heeft. Hij verkondigt de bekering tot God en de verzoening met 
Hem door het geloof in Jezus Christus.  

*Ten vierde: bestaat de taak van déze ouderling-kerkelijk werker uit de bediening van de 
sacramenten, die de Heere tot zegel van Zijn genade heeft ingesteld, zoals blijkt uit het bevel dat 
Christus aan de apostelen gegeven heeft: “Doop hen in de Naam van de Vader en van de Zoon en 
van de Heilige Geest” (Matteüs 28: 19b). Evenzo heeft Hij bij de instelling van het Heilig Avondmaal 
gesproken: “Doe dat (…) tot Mijn gedachtenis” (1 Korinthe 11: 25). Ook heeft hij/zij voortaan het 
voorrecht de zegen des Heeren op te leggen aan deze gemeente. Ten slotte geldt dat N. naar de orde 
der kerk geheimhouding is opgelegd van al datgene wat bij de uitoefening van zijn/haar ambt hem/ 
haar vertrouwelijk ter kennis is gekomen. 

Geliefde broeder / zuster, opdat allen mogen horen dat u bereid bent uw ambt te aanvaarden, verzoek 
ik u op te staan en te antwoorden op de volgende vragen.  

Ten eerste: Bent u er in uw hart van overtuigd dat u wettig door Gods gemeente en daarom door God 
Zelf tot deze heilige dienst geroepen bent?  

Ten tweede: Houdt u de boeken van het Oude en Nieuwe Testament voor het enige Woord van God 
en de volkomen leer der zaligheid? Verwerpt u alle leringen die daarmee in strijd zijn? 

Ten derde: Belooft u uw ambt getrouw uit te oefenen, in overeenstemming met deze leer, naar de u 
voor uw ambt geschonken gaven; en belooft u geheim te houden datgene wat bij de uitoefening van 
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uw ambt vertrouwelijk te uwer kennis is gekomen? Belooft u zich ook godvrezend te gedragen en u te 
onderwerpen aan de kerkelijke tucht, wanneer u zich onwaardig gedraagt? 

Broeder/zuster N, wat is hierop uw antwoord? Antwoord:JA (met Gods hulp) 

Inzegening door de predikant met handoplegging:  

De almachtige God en Vader geve u Zijn genade om in uw ambt getrouw en vruchtbaar te zijn. Amen.  

Zingen van een lied of Psalm (bijv. Ps. 134: 3) 

Hierna spreekt de predikant tot de bevestigde kerkelijk werker en de gemeente het volgende:  

Wees nauwgezet in wat u is toevertrouwd, namelijk het regeren van de kerk. Waak over de gemeente 
als het huis en de stad van God, door iedereen trouw te vermanen en te waarschuwen voor de weg 
die naar het verderf leidt. Heb acht op het handhaven van de zuivere leer en een vrome levenswandel 
in de gemeente des Heeren. Wees getrouw in uw ambt, bewaar de verborgenheid van het geloof in 
een zuiver hart [1 Tim. 3:9], wees een goed voorbeeld voor de hele gemeente. Op deze wijze ontvangt 
u een goede ingang in de gemeente en veel vrijmoedigheid in het geloof in Christus Jezus en zult u na 
dit leven ingaan in de vreugde van uw Heere [1 Tim. 3:13]. 

Geliefde christenen, ontvang van uw kant deze kerkelijk werker als dienaar van God. Bid voor 
hem/haar. Treed de ouderlingen die op goede wijze regeren, met groot respect tegemoet [1 Tim. 5:17] 
en aanvaard gewillig hun opzicht en leiding. Wees Christus dankbaar, die u ook door zijn zorg Zijn 
barmhartigheid bewijst. 

Omdat wij hiertoe onbekwaam zijn, laten wij de almachtige God aanroepen: 

Heere God, hemelse Vader, wij danken U dat het U behaagd heeft tot meerdere groei van Uw kerk 
ons een kerkelijk werker te geven voor het regeren en voor dienstbetoon, om vrede en welzijn in Uw 
gemeente te bewaren. U hebt ons vandaag een ambtsdrager met een goed getuigenis gegeven, die 
de gave van Uw Geest heeft ontvangen.  

Wij bidden u aan hem/haar in toenemende mate gaven te verlenen die N. in zijn/haar ambtsbediening 
nodig heeft: wijsheid, moed, onderscheidingsvermogen en milddadigheid, opdat ieder hij/zij het ambt 
kan vervullen zoals het behoort. Schenk Uw genade opdat N. in zijn/haar trouwe arbeid mag 
volharden ondanks moeite, verdriet of vervolging. Verleen in het bijzonder Uw Goddelijke zegen aan 
de gemeente waarover N.N. gesteld is, zodat deze zich aan de terechte vermaning onderwerpt en 
hem/haar omwille van het ambt in ere houdt.  Geef ons allen een mild hart voor armen en verdrukten 
en geef een dankbaar hart. Moge door dit alles Uw heilige Naam groot gemaakt worden en het rijk van 
Uw Zoon Christus bevorderd worden. In Zijn Naam besluiten wij ons gebed:  

Onze Vader,  
Die in de hemelen zijt;  
Uw Naam worde geheiligd.  
Uw Koninkrijk kome.  
Uw wil geschiedde, 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, in eeuwigheid.  
Amen. 
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Formulier voor de bevestiging van een diaken- kerkelijk werker 
(Dienstboek, dl.II, p.277vv) 

Geliefden in onze Heere Jezus Christus, u weet dat wij u verschillende keren de naam 
bekendgemaakt hebben van N., die gekozen is tot het ambt van diaken-kerkelijk werker in deze 
gemeente. De reden daarvan was om te vernemen of iemand iets zou inbrengen waardoor N. niet in 
het ambt bevestigd mag worden. Ons is gebleken dat niemand iets wettigs tegen hem/haar ingebracht 
heeft. Daarom zullen wij nu in de Naam des Heeren tot zijn/haar bevestiging overgaan. 

Korte uitleg van de ingestelde ambten op grond van Gods Woord: 

Over de dienst van barmhartigheid leert de Schrift dat deze voortvloeit uit de volkomen liefde van 
Christus voor de gemeente, die Hij kocht met Zijn bloed. Hij kwam in de wereld om te dienen en 
ontfermde Zich over hen die in nood waren. Christus is het Lam dat de zonde van de wereld weg 
neemt (Johannes 1: 29), de Knecht des Heeren Die onze krankheden op Zich genomen en onze 
smarten gedragen heeft (Jesaja 53: 4) en Die niet rusten zal, totdat bij Zijn wederkomst ook de 
gevolgen van de zonde een einde zullen hebben. 

In navolging van haar Heere zorgde de eerste christelijke gemeente ervoor dat niemand in haar 
midden gebrek had. De gemeente van Christus heeft bovendien een taak wereldwijd: het lenigen van 
lijden en nood in de hele wereld.  

Over de instelling van het diakenambt kunnen wij lezen in het boek Handelingen (6: 1 t/m 6). Daar 
staat dat de apostelen aanvankelijk zelf de armenzorg hebben behartigd. De opbrengst van de 
verkochte goederen werd aan de voeten van de apostelen gelegd en er werd uitgedeeld naarmate 
ieder nodig had. Maar er ontstond ontevredenheid, omdat Grieks sprekende weduwen bij de 
dagelijkse uitdeling werden overgeslagen. Op aandringen van de apostelen zijn daarom mannen 
gekozen die de zorg voor de armen tot hun specifieke taak zouden rekenen, opdat de apostelen zelf 
zich des te meer zouden kunnen wijden aan het gebed en de bediening van het Woord. Zo heeft het 
sindsdien in de kerk gefunctioneerd. Dit blijkt uit de Bijbeltekst Romeinen 12: 8, waar de apostel 
sprekende van deze dienst zegt tot degenen die uitdelen, dit doen zullen in alle eenvoud. En als hij 
elders spreekt van helpers, bedoelt hij degenen die in de gemeente gesteld zijn om de armen en 
ellendigen te helpen in nood. (1 Korinthe 12: 28). 

Uit deze tekst blijkt duidelijk dat het ambt van diaken-kerkelijk werker het volgende omvat: 

*Ten eerste: getrouw en zorgvuldig de giften en goederen, voor de armen gegeven, in te zamelen en 
te bewaren. Zij zullen zich ook met toewijding inzetten voor het vinden van voldoende middelen om de 
armen te helpen.  

*Ten tweede: het uitdelen van gaven. Hiertoe wordt niet allen vereist oplettendheid en zorgvuldigheid 
om de giften daar te besteden waar het nodig is, maar ook blijdschap en eenvoud om met een 
bewogen en welwillend hart de armen te helpen, zoals de apostel ons voorhoud in Romeinen 12: 8 en 
2 Korinthe 9: 7. Hierbij is het van groot belang dat zij de hulpbehoevenden niet alleen helpen met 
materiële gaven, maar ook met troostvolle woorden uit de Schrift.  

*Ten derde moet de diaken-kerkelijk werker met bijzondere opdracht het Woord des Heeren, dat door 
de geschriften van profeten en apostelen is geopenbaard grondig en getrouw aan de gemeente 
uitleggen. Dit zal hij doen tot heil van de hoorders door te onderwijzen, te vermanen, te vertroosten en 
te bestraffen, naar dat ieder nodig heeft. Hij verkondigt de bekering tot God en de verzoening met 
Hem door het geloof in Jezus Christus.  
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*Ten vierde: bestaat de taak van déze diaken kerkelijk werker uit de bediening van de sacramenten, 
die de Heere tot zegel van Zijn genade heeft ingesteld, zoals blijkt uit het bevel dat Christus aan de 
apostelen gegeven heeft: “Doop hen in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige 
Geest” (Matteüs 28: 19b). Evenzo heeft Hij bij de instelling van het Heilig Avondmaal gesproken: “Doe 
dat (…) tot Mijn gedachtenis” (1 Korinthe 11: 25). Ook heeft hij/zij nu het voorrecht de zegen des 
Heeren aan deze gemeente op te leggen. Ten slotte geldt dat N. naar de orde der kerk 
geheimhouding is opgelegd van al datgene wat hem/haar bij de uitoefening van zijn/haar ambt 
vertrouwelijk ter kennis is gekomen. 

Geliefde broeder of zuster, opdat allen mogen horen dat u bereid bent uw ambt te aanvaarden, 
verzoek ik u op te staan en te antwoorden op de volgende vragen. 

Ten eerste: Bent u er in uw hart van overtuigd dat u wettig door Gods gemeente en daarom door God 
Zelf tot deze heilige dienst geroepen bent? 

Ten tweede: Houdt u de boeken van het Oude en Nieuwe Testament voor het enige Woord van God 
en de volkomen leer der zaligheid? Verwerpt u alle leringen die daarmee in strijd zijn? 

Ten derde: Belooft u uw ambt getrouw uit te oefenen, in overeenstemming met deze leer, naar de u 
voor uw ambt geschonken gaven; en belooft u geheim te houden datgene wat bij de uitoefening van 
uw ambt vertrouwelijk te uwer kennis is gekomen? Belooft u zich ook godvrezend te gedragen en u te 
onderwerpen aan de kerkelijke tucht, wanneer u zich onwaardig gedraagt? 

Broeder/zuster N, wat is hierop uw antwoord? Antwoord: JA, (met Gods hulp) 

Inzegening door de predikant: 

De almachtige God en Vader geve u Zijn genade om in uw ambt getrouw en vruchtbaar te zijn. Amen. 

Zingen van een lied of Psalm (bijv. Ps. 134: 3) 

Hierna spreekt de predikant tot de bevestigde kerkelijk werker en de gemeente de volgende woorden: 

Wees nauwgezet in wat u is toevertrouwd, namelijk het regeren van de kerk. Waak over de gemeente 
als het huis en de stad van God, door iedereen trouw te vermanen en te waarschuwen voor de weg 
die naar het verderf leidt. Heb acht op het handhaven van de zuivere leer en een vrome levenswandel 
in de gemeente des Heeren. Wees getrouw in uw ambt, bewaar de verborgenheid van het geloof in 
een zuiver hart [1 Tim. 3:9], wees een goed voorbeeld voor de hele gemeente. Op deze wijze ontvangt 
u een goede ingang in de gemeente en veel vrijmoedigheid in het geloof in Christus Jezus en zult u na 
dit leven ingaan in de vreugde van uw Heere [1 Tim. 3:13]. 

Geliefde christenen, ontvang van uw kant deze kerkelijk werker als dienaar van God. Bid voor 
hem/haar. Treed de ouderlingen die op goede wijze regeren, met groot respect tegemoet [1 Tim. 5:17] 
en aanvaard gewillig hun opzicht en leiding. Wees Christus dankbaar, die u ook door zijn zorg Zijn 
barmhartigheid bewijst. 

Omdat wij hiertoe onbekwaam zijn, laten wij de almachtige God aanroepen: 

Heere God, hemelse Vader, wij danken U dat het U behaagd heeft tot meerdere groei van Uw kerk 
ons een kerkelijk werker te geven voor het regeren en voor dienstbetoon, om vrede en welzijn in Uw 
gemeente te bewaren. U hebt ons vandaag een ambtsdrager met een goed getuigenis gegeven, die 
de gave van Uw Geest heeft ontvangen. 
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Wij bidden u aan hem/haar in toenemende mate gaven te verlenen die N. in zijn/haar ambtsbediening 
nodig heeft: wijsheid, moed, onderscheidingsvermogen en milddadigheid, opdat N. het ambt kan 
vervullen zoals het behoort. Schenk hem/haar Uw genade opdat N. in zijn/haar trouwe arbeid mag 
volharden ondanks moeite, verdriet of vervolging. 

Verleen in het bijzonder Uw Goddelijke zegen aan de gemeente waarover N. gesteld is, zodat deze 
zich aan de terechte vermaning onderwerpt en hem/haar omwille van het ambt in ere houdt. 

Geef ons allen een mild hart voor armen en verdrukten en geef een dankbaar hart. Moge door dit alles 
Uw heilige Naam groot gemaakt worden en het rijk van Uw Zoon Christus bevorderd worden. In Zijn 
Naam besluiten wij ons gebed: 

Onze Vader, Die in de hemelen zijt; 
Uw Naam worde geheiligd. 
Uw Koninkrijk kome. 
Uw wil geschiedde, 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, in eeuwigheid. Amen. 
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Formulier voor de bevestiging van een diaken kerkelijk werker met 
bijzondere bevoegdheden 

Dienstboek dl.II, p. 275, 277vv 

Geliefden in onze Heere Jezus Christus, u weet dat wij u verschillende keren de naam 
bekendgemaakt hebben van N., die gekozen is tot het ambt van diaken-kerkelijk werker in deze 
gemeente. De reden daarvan was om te vernemen of iemand iets zou inbrengen waardoor hij/zij niet 
in het ambt bevestigd mag worden. Ons is gebleken dat niemand iets wettigs tegen N. ingebracht 
heeft. Daarom zullen wij nu in de Naam des Heeren tot zijn/haar bevestiging overgaan. 

Korte uitleg van de ingestelde ambten op grond van Gods Woord: 

Over de dienst van barmhartigheid leert de Schrift dat deze voortvloeit uit de volkomen liefde van 
Christus voor de gemeente, die Hij kocht met Zijn bloed. Hij kwam in de wereld om te dienen en 
ontfermde Zich over hen die in nood waren. Christus is het Lam dat de zonde van de wereld weg 
neemt (Johannes 1: 29), de Knecht des Heeren Die onze krankheden op Zich genomen en onze 
smarten gedragen heeft (Jesaja 53: 4) en Die niet rusten zal, totdat bij Zijn wederkomst ook de 
gevolgen van de zonde een einde zullen hebben. 

In navolging van haar Heere zorgde de eerste christelijke gemeente ervoor dat niemand in haar 
midden gebrek had. De gemeente van Christus heeft bovendien een taak wereldwijd: het lenigen van 
lijden en nood in de hele wereld.  

Over de instelling van het diakenambt kunnen wij lezen in het boek Handelingen (6: 1 t/m 6). Daar 
staat dat de apostelen aanvankelijk zelf de armenzorg hebben behartigd. De opbrengst van de 
verkochte goederen werd aan de voeten van de apostelen gelegd en er werd uitgedeeld naarmate 
ieder nodig had. Maar er ontstond ontevredenheid, omdat Grieks sprekende weduwen bij de 
dagelijkse uitdeling werden overgeslagen. Op aandringen van de apostelen zijn daarom mannen 
gekozen die de zorg voor de armen tot hun specifieke taak zouden rekenen, opdat de apostelen zelf 
zich des te meer zouden kunnen wijden aan het gebed en de bediening van het Woord. Zo heeft het 
sindsdien in de kerk gefunctioneerd. Dit blijkt uit Romeinen 12: 8, waar de apostel sprekende van deze 
dienst zegt tot degenen die uitdelen, dit doen zullen in alle eenvoud. En als hij elders spreekt van 
helpers, bedoelt hij degenen die in de gemeente gesteld zijn om de armen en ellendigen te helpen in 
nood. (1 Korinthe 12: 28). 

Uit deze tekst blijkt duidelijk dat het ambt van diaken-kerkelijk werker het volgende omvat: 

*Ten eerste: getrouw en zorgvuldig de giften en goederen, voor de armen gegeven, in te zamelen en 
te bewaren. Zij zullen zich ook met toewijding inzetten voor het vinden van voldoende middelen om de 
armen te helpen.     *Ten tweede: het uitdelen van gaven. Hiertoe wordt niet allen vereist 
oplettendheid en zorgvuldigheid om de giften daar te besteden waar het nodig is, maar ook blijdschap 
en eenvoud om met een bewogen en welwillend hart de armen te helpen, zoals de apostel ons 
voorhoud in Romeinen 12: 8 en 2 Korinthe 9: 7. Hierbij is het van groot belang dat zij de 
hulpbehoevenden niet alleen helpen met materiële gaven, maar ook met troostvolle woorden uit de 
Schrift.  *Ten derde moet de diaken-kerkelijk werker met bijzondere opdracht het Woord des Heeren, 
dat door de geschriften van profeten en apostelen is geopenbaard grondig en getrouw aan de 
gemeente uitleggen. Dit zal hij doen tot heil van de hoorders door te onderwijzen, te vermanen, te 
vertroosten en te bestraffen, naar dat ieder nodig heeft. Hij verkondigt de bekering tot God en de 
verzoening met Hem door het geloof in Jezus Christus.    *Ten vierde: bestaat de taak van déze 
diaken- kerkelijk werker uit de bediening van de sacramenten, die de Heere tot zegel van Zijn genade 
heeft ingesteld, zoals blijkt uit het bevel dat Christus aan de apostelen gegeven heeft: “Doop hen in de 
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Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest” (Matteüs 28: 19b). Evenzo heeft Hij bij 
de instelling van het Heilig Avondmaal gesproken: “Doe dat (…) tot Mijn gedachtenis” (1 Korinthe 11: 
25). Ook heeft hij/zij nu het voorrecht de zegen des Heeren op te leggen aan deze gemeente. Ten 
slotte geldt dat N. naar de orde der kerk geheimhouding is opgelegd van al datgene wat hem/haar bij 
de uitoefening van zijn/haar ambt vertrouwelijk ter kennis is gekomen. 

Geliefde broeder of zuster, opdat allen mogen horen dat u bereid bent uw ambt te aanvaarden, 
verzoek ik u te antwoorden op de volgende vragen. 

Ten eerste: Bent u er in uw hart van overtuigd dat u wettig door Gods gemeente en daarom door God 
Zelf tot deze heilige dienst geroepen bent? 

Ten tweede: Houdt u de boeken van het Oude en Nieuwe Testament voor het enige Woord van God 
en de volkomen leer der zaligheid? Verwerpt u alle leringen die daarmee in strijd zijn? 

Ten derde: Belooft u uw ambt getrouw uit te oefenen, in overeenstemming met deze leer, naar de u 
voor uw ambt geschonken gaven; en belooft u geheim te houden datgene wat bij de uitoefening van 
uw ambt vertrouwelijk te uwer kennis is gekomen? Belooft u zich ook godvrezend te gedragen en u te 
onderwerpen aan de kerkelijke tucht, wanneer u zich onwaardig gedraagt? 

Broeder/zuster N, wat is hierop uw antwoord? Antwoord:JA, ( met Gods hulp) 

Inzegening door de predikant met handoplegging: 

De almachtige God en Vader geve u Zijn genade om in uw ambt getrouw en vruchtbaar te zijn. Amen. 

Zingen van een lied of Psalm (bijv. Ps. 134: 3) 

Hierna spreekt de predikant tot de bevestigde kerkelijk werker en de gemeente de volgende woorden: 

Wees nauwgezet in wat u is toevertrouwd, namelijk het regeren van de kerk. Waak over de gemeente 
als het huis en de stad van God, door iedereen trouw te vermanen en te waarschuwen voor de weg 
die naar het verderf leidt. Heb acht op het handhaven van de zuivere leer en een vrome levenswandel 
in de gemeente des Heeren. Wees getrouw in uw ambt, bewaar de verborgenheid van het geloof in 
een zuiver hart [1 Tim. 3:9], wees een goed voorbeeld voor de hele gemeente. Op deze wijze ontvangt 
u een goede ingang in de gemeente en veel vrijmoedigheid in het geloof in Christus Jezus en zult u na 
dit leven ingaan in de vreugde van uw Heere [1 Tim. 3:13]. 

Geliefde christenen, ontvang van uw kant deze kerkelijk werker als dienaar van God. Bid voor 
hem/haar. Treed de ouderlingen die op goede wijze regeren, met groot respect tegemoet [1 Tim. 5:17] 
en aanvaard gewillig hun opzicht en leiding. Wees Christus dankbaar, die u ook door zijn zorg Zijn 
barmhartigheid bewijst. 

Omdat wij hiertoe onbekwaam zijn, laten wij de almachtige God aanroepen: 

Heere God, hemelse Vader, wij danken U dat het U behaagd heeft tot meerdere groei van Uw kerk 
ons een kerkelijk werker te geven voor het regeren en voor dienstbetoon, om vrede en welzijn in Uw 
gemeente te bewaren. U hebt ons vandaag een ambtsdrager met een goed getuigenis gegeven, die 
de gave van Uw Geest heeft ontvangen. 

Wij bidden u aan hem/haar in toenemende mate gaven te verlenen die N. in zijn/haar ambtsbediening 
nodig heeft: wijsheid, moed, onderscheidingsvermogen en milddadigheid, opdat hij/zij het ambt kan 
vervullen zoals het behoort. Schenk N. Uw genade opdat hij/zij in zijn/haar trouwe arbeid mag 
volharden ondanks moeite, verdriet of vervolging. 
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Verleen in het bijzonder Uw Goddelijke zegen aan de gemeente waarover hij/zij gesteld is, zodat deze 
zich aan de terechte vermaning onderwerpt en N. omwille van het ambt in ere houdt. 

Geef ons allen een mild hart voor armen en verdrukten en geef een dankbaar hart. Moge door dit alles 
Uw heilige Naam groot gemaakt worden en het rijk van Uw Zoon Christus bevorderd worden. In Zijn 
Naam besluiten wij ons gebed: 

Onze Vader, Die in de hemelen zijt; 
Uw Naam worde geheiligd. 
Uw Koninkrijk kome. 
Uw wil geschiedde, 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, in eeuwigheid. Amen. 
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