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“Let u bij het uitgaan van de kerk op de 1,5 meter “ 
 

We kunnen de broeder niet Gods zegen toewensen zoals gebruikelijk. 
                Neem uw kerkenraad mee in uw gebeden  



 

 
 

 
Liturgie  

 
• Stil gebed 

 
• Votum en groet 

 
• Zingen Psalm 133 : 1 
Ai ziet, hoe goed, hoe lief'lijk is 't, dat zonen 
Van 't zelfde huis, als broeders, samenwonen, 
Daar 't liefdevuur niet wordt verdoofd; 
't Is als de zalf op 's Hogepriesters hoofd, 
De zalf, waarmee hij is aan God gewijd, 

Die door haar reuk het hart verblijdt. 

 
• Apostolische geloofsbelijdenis (12 artikelen van het geloof)  
 
• Zingen Psalm 133 : 3 
Waar liefde woont, gebiedt de HEER den zegen: 
Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen, 

En 't leven tot in eeuwigheid. 
 
 
• Schriftlezing Handeling 6 : 1 - 10 
1 En in dezelfde dagen, als de discipelen vermenigvuldigden, ontstond een 

Grieksen tegen de Hebreën, omdat hun weduwen in de  van de gemopper

 En de twaalven riepen de menigte2  dagelijkse bediening verzuimd werden.
discipelen tot zich, en zeiden: Het is niet behoorlijk, dat wij het  van de

an om, broeders, naar Ziet d3  Woord Gods nalaten, en de tafelen dienen.
getuigenis hebben, vol des Heiligen Geestes  goedezeven mannen uit u, die 

Maar 4  wijsheid, welke wij mogen stellen over deze nodige zaak. nvaen 
En dit 5  wij zullen volharden in het gebed, en in de bediening des Woords

haagde aan al de menigte; en zij verkoren Stéfanus, een man vol woord be

des geloofs en des Heiligen Geestes, en Filippus, en Próchorus, en Nicánor, 
6  en Timon, en Pármenas, Nicolaüs, een Jodengenoot van Antiochië;

, als zij gebeden hadden, dezenWelken zij voor de apostelen stelden; en 
van , en het getal nam toe En het woord Gods7  legden hun de handen op.
van discipelen vermenigvuldigde te Jeruzalem zeer; en een grote schare de 

En Stéfanus, vol van geloof en 8  gehoorzaam. ofgelo hetwerd  spriester de
En er stonden 9  kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk.

Libertijnen, en de  devan de synagoge, genaamd  warenop sommigen, die 
degenen, die van Cilicië en Azië van Cyreneërs, en de Alexandrijnen, en 

staan de tegenEn zij konden niet 10  waren, en twistten met Stéfanus.
wijsheid en de Geest, door Welken hij sprak. 
 
 

• Gebed 
 

 

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=133


 

 
• Zingen Psalm 135 : 1, 2 en 3 

Prijst den naam van uwen God, 
's HEEREN knechten, hier vergaârd; 

Prijst Zijn naam en wijs gebod, 
Daar g' in 't voorhof staat geschaard, 
En uw ambt bekleedt met eer 
In het huis van onzen HEER. 

 
God is goed: looft Hem te zaâm 
Met gezang en snarenspel. 
Prijst Zijn liefelijke naam, 
Want de HEER heeft Israël, 
Zich ten eigendom geschikt; 
Jacob door Zijn heil verkwikt. 

 

God is groot; ik weet dat Hij 
Hoger is dan alle goôn; 
Onze God voert heerschappij; 
Hij beheerst van Zijnen troon 
Hemel, afgrond, zee en aard'; 
God is aller hulde waard. 

 
Prediking Hand. 6:6b: als zij gebeden hadden, legden hun de handen op.  
 
• Zingen Psalm 75 : 2 
Als ik 't ambt ontvangen zal,  
Wil ik, volgens eed en plicht, 

Altoos recht doen in 't gericht.  
Land en volk was in verval; 
Maar zijn pijlers steld' ik vast,  
Tegen woed' en overlast. 

Formulier om ouderlingen, ouderlingen-kerkrentmeester en diake-
nen te bevestigen.  

Geliefde Christenen het is u bekend dat wij u verschillende keren de naam 
voorgedragen hebben van onze hier aanwezige medebroeder die tot de 
dienst van het diakenschap van deze gemeente gekozen is. De reden daar-

van was te vernemen of iemand iets zou inbrengen waarom zij in hun ambt 
niet zouden behoren bevestigd te worden. Het is nu zo dat voor ons nie-

mand verschenen is die iets wettigs tegen hem heeft ingebracht. Daarom 
zullen wij nu in de Naam des Heeren tot zijn bevestiging overgaan. 

Voordat we hiertoe overgaan zult u, broeder, die bevestigd zal worden en 

voorts allen die hier aanwezig bent, allereerst aanhoren uit het Woord van 
God een korte verklaring van de instellingen van het ambt van diakenen. 
Aangaande de diakenen, kunnen wij van de oorsprong en instelling lezen 
in de Handelingen der Apostelen. Daar lezen wij dat in het begin de apos-
telen zelf de bediening van de armen gedaan hebben. Aan hun voeten werd 



 

de prijs van de verkochte goederen gelegd en aan eenieder werd uitgedeeld 
naarmate ieder nodig had. Maar aangezien er daarna ontevredenheid ont-

stond omdat de weduwen van de Grieken in de dagelijkse bediening over-
geslagen werden, zijn op aandringen van de apostelen mannen gekozen 

die hun eigenlijke werk maken zouden van de bediening der armen; opdat 
de apostelen in het gebed en in de bediening van het Woord des te meer 
zouden kunnen volharden. En dit is vanaf die tijd onderhouden geweest in 
de Kerk, zoals blijkt uit Rom. 12:8. Waar de apostel van deze dienst spre-

kend, zegt dat degenen die uitdelen, dat zullen doen in eenvoudigheid. En 
als hij elders spreekt van de helpers, bedoelt hij degenen die in de ge-
meente gesteld zijn om de armen en ellendigen te helpen in de nood (1Kor. 
12:28). 
Uit deze tekstplaatsen blijkt duidelijk wat het ambt der diakenen omvat: 
Namelijk ten eerste dat zij in alle getrouwheid en zorgvuldigheid de aal-
moezen (=liefdesgaven/giften) en goederen die voor de armen gegeven 

worden, inzamelen en bewaren. Ja, ook ijverig te zijn om te helpen  toezien 

dat tot hulp der armen vele goede middelen gevonden mogen worden. 
 
Het tweede deel van hun ambt bestaat in de uitdeling, waartoe vereist 
wordt  - niet alleen met onderscheidingsvermogen en voorzichtigheid om 
de giften alleen maar te besteden waar het nodig is – maar òòk blijdschap 
en eenvoud  om met een bewogen en toegenegen (=welwillend) hart de 

armen te helpen zoals de apostel aanspoort in Rom. 12:8 en 2 Kor 9:7. 
Hiervoor is het zeer goed, dat zij niet alleen met de materiële gave, maar 
ook met troostrijke woorden uit het Woord Gods aan de armen en ellendi-
gen  (=hulpbehoevenden) hulp bewijzen. 
 
Allen die geroepen zijn tot bovengenoemd ambt dragen bijzondere verant-

woordelijkheid in de zielzorg, waarbij hun naar de orde der kerk geheim-
houding is opgelegd van al datgene wat bij de uitoefening van hun ambt 
vertrouwelijk te hunner kennis is gekomen.                                                             
 
Bevestigingsvragen 
 
Geliefde broeder, Robert Molenkamp, opdat iedereen moge horen dat u 

gezind bent de hiervoor genoemde dienst aan te nemen, verzoek ik u op te 
staan en te antwoorden op de volgende vragen.  
 
Ten eerste vraag ik u, diaken: of u niet gevoelt in uw hart dat u wettig door 
Gods gemeente en daarom door God Zelf tot deze heilige dienst geroepen 

bent?  
 

Ten tweede: of u de boeken van het Oude en het Nieuwe Testament houdt 
voor het enige Woord van God en de volkomen leer der zaligheid en alle 
leringen verwerpt die daarmee in strijd zijn?  
 
Ten derde: of u belooft uw ambt, zoals het hiervoor beschreven is, in over-
eenstemming met deze leer getrouw naar uw vermogen te bedienen en 

belooft u geheim te houden datgene wat bij de uitoefening van uw ambt 
vertrouwelijk te uwer kennis is gekomen?  
 



 

U, diaken Robert Molenkamp in de bediening van de minderbedeelde: be-
looft u zich in alle godzaligheid te gedragen en tevens u te onderwerpen 

aan de kerkelijke vermaning wanneer het zou gebeuren, (wat God ver-
hoede) dat u zich in leer of leven mocht misgaan.   

 
Broeder Molenkamp, wat is hierop uw antwoord? 
 
Bevestiging: 

De almachtige God en Vader geve u allen Zijn genade om deze uw dienst 
getrouw en met zegen te vervullen. Amen.  
 
• Zingen Psalm 134 : 3 
Dat 's HEEREN zegen op u daal';  
Zijn gunst uit Sion u bestraal'; 
Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer;  

Looft, looft dan aller heren HEER. 

 
Toespraak predikant 
 
Vermaning 
 
Diaken Molenkamp, weest ijverig in de inzameling van de gaven, en deel 

ze op verstandige wijze en blijmoedig uit. Help en troost de bedroefden. 
Zorg voor de weduwen en de wezen en bewijst weldadigheid aan alle men-
sen, maar in het bijzonder aan de huisgenoten des geloofs (Gal. 6:10).  
 
Wees in uw dienst getrouw, en behoudt de verborgenheid van het geloof in 
een zuiver geweten; weest een goed voorbeeld voor heel de gemeente. 

Zo zult u voor uzelf een goede ingang in de gemeente verkrijgen en veel 
vrijmoedigheid in het geloof hetwelk is in Christus Jezus en na dit leven 
ingaan in de vreugde van uw Heere.  
 
Geliefde Christenen, ontvangt deze man als dienstknecht van God. Bidt 
voor hem.  
 

Voorziet ook de diakenen van voldoende middelen tot hulp van de armen. 
Zijt weldadig gij rijken, en gemeente, geeft mild en deelt graag mede.   
 
U armen, weest arm van geest (in Bijbelse zin) en gedraagt u respectvol 
jegens degenen die aan u zorg betonen. En weest dankbaar jegens hen en 

moppert niet. Volgt Christus om het voedsel voor uw ziel en niet om brood 
dat vergaat. Die gestolen heeft, stele niet meer, maar arbeiden liever, wer-

kende wat goed is met de handen opdat hij hebbe mede te delen aan de-
gene die nood heeft (Ef 4:28) Dit doende elk op de plaats die God hem of 
haar gegeven heeft, zult u van Hem het loon der gerechtigheid ontvangen 
 
Dankzegging en voorbede 
Maar omdat wij van onszelf tot dit alles onbekwaam zijn, laten wij daarom 

de almachtige God aldus aanroepen: Heere God, hemelse Vader, wij dan-
ken U dat het U beliefd heeft tot meerdere groei van Uw Kerk, daarin aan 
te stellen naast de dienaars van het Woord, ook regeerders en helpers, 



 

om Uw gemeente in goede vrede en welzijn te bewaren en de arme men-
sen te onderhouden; en dat U ons vandaag hier mannen hebt geschonken 

van goede getuigenis en die begiftigd zijn met Uw Geest. Wij bidden, ver-
leen hun meer en meer zodanige gaven als zij in hun bediening nodig 

hebben: de gave der wijsheid, de gave van moed, van onderscheidings-
vermogen en van liefdadigheid, opdat ieder zijn ambt kan vervullen zoals 
het behoort. Laat de ouderlingen nauwgezet toezien op de leer en op de 
levenswandel van de gemeenteleden, en in het weren van de wolven uit 

de schaapskooi van Uw geliefde Zoon en in het vermanen en bestraffen 
van hen die ongeregeld wandelen. Laat de ouderlingen-kerkvoogd ge-
trouw zijn in de behartiging van de stoffelijke belangen van de gemeente. 
Evenzo de diakenen in het nauwgezet inzamelen van gaven en in het mild 
en zorgvuldig uitdelen aan de armen, en ook mede in het liefdevol ver-
troosten van hen, vanuit Uw heilig Woord. Schenk aan beiden, de ouder-
lingen en de diakenen, Uw genade, dat zij in hun getrouwe arbeid mogen 

volharden zonder ooit door enige moeite, verdriet of vervolging der we-

reld te vertragen. Verleen ook in het bijzonder Uw Goddelijke zegen aan 
deze gemeente waarover zij gesteld zijn, zodat zij zichzelf aan de goede 
vermaningen van de ouderlingen gaarne onderwerpt en hen omwille van 
het ambt in ere houdt. Geef aan de rijken milde harten tot de armen en 
geef aan de armen een dankbaar gemoed jegens degenen die hen helpen 
en bijstaan; teneinde alzo, eenieder zich kwijtende in zijn ambt, Uw hei-

lige Naam daardoor grootgemaakt, en het rijk van Christus, Uw Zoon be-
vorderd moge worden, in Wiens Naam wij ons gebed besluiten: 
Onze Vader, die in de hemelen zijt, Uw naam worde geheiligd. Uw konink-
rijk 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, in der eeuwigheid. Amen.  
 
 
•     Morgenzang : 3 en 4 
Dat wij ons ambt en plicht, o HEER,  
Getrouw verrichten tot Uw eer; 

Dat Uwe gunst ons werk bekroon',  
Uw Geest ons leid' en in ons woon'. 
 
 
Zie op ons neder in genâ, 

Opdat ons werk voorspoedig ga; 
En scheld ons alle misdaân kwijt, 

O HEER, die vol ontferming zijt. 
 
  
•     Zegen 
 

In deze dienst willen we ook dhr. C. Merkens, naast de Heere, hartelijk 
dankzeggen voor de 8 jaren van bijzondere inzet als kerkrentmeester.  
We wensen u van harte Gods zegen toe samen met uw vrouw. 



                                 Gebedskring 
 
Elke veertien dagen is er gebedskring op zaterdag van 7.30 tot                                       
8.45 uur in Rehoboth. We openen met elkaar het woord van God.  

 
Om de week komen we samen met broeders en zusters, om te bidden voor 
herleving. Het zijn waardevolle momenten, om samen Gods aangezicht te 

zoeken in gebed en te bidden om Zijn krachtige werking in en door ons 
heen, en door de kerkelijke gemeenten heen.  
 
Om een krachtige herleving te bewerken in ons land en ook daarbuiten. We 
mogen pleiten op alle rijke beloften uit Gods Woord! We mogen pleiten op 
Zijn barmhartigheid en genade. Het is goed om dat te doen in verootmoe-
diging met een nederige houding en onder schuldbelijdenis. Ook wij hebben 

gezondigd tegen God en hebben zelf niets om op te pleiten dan op het 

volbrachte werk van Christus en de beloften uit Gods Woord. En laten we 
niet vergeten Hem te prijzen voor Wie Hij is en voor alles wat Hij ons geeft 
in Zijn Zoon Jezus Christus! 
 
Ook komen we samen om de stad op te dragen aan de Koning van de Kerk. 
Zodat we als kerkelijke Gemeente een stad op de berg mogen zijn te mid-

den van de bevolking van Montfoort. Een licht schijnend in de duisternis.  
 
Ook bidden we voor Zijn volk Israël. We zien uit met een groot verlangen 
dat God het deksel van hun hart wegneemt en er een licht mag schijnen in 
de duisternis vanuit Jeruzalem tot alle volken. (Rom. 11:25) 
 

• Kracht van het gebed 
God beantwoordt gebed! Hij zegt; ‘doe uw mond wijd open en Ik zal hem 
vervullen. Roep tot mij, en Ik zal u antwoorden grote en ontzaglijke dingen 
die u niet kende'. (Psalm 81:11) Vanuit dit geloof en deze overtuiging willen 
we graag oproepen tot gebed, om God aan te roepen of Hij ons land en de 
stad waarin we wonen wil veranderen en bekeren door een krachtige op-
wekking te zenden. Opwekking, of met een ander woord ‘herleving’, is een 

krachtig werk van God, dat we in de geschiedenis al regelmatig zagen ge-
beuren.  
 
Wij geloven dat God dat ook in Nederland opnieuw wil werken, omdat we 
mogen pleiten op Gods eigen beloften waarin Hij zegt dat Hij het gebed van 

Zijn kinderen wil verhoren als het naar Zijn wil is. En zou het Gods wil niet 
zijn dat we bidden voor een geestelijk ontwaken tot verheerlijking van Zijn 

eigen naam? John Bunyan getuigt hiervan op zijn sterfbed. Hij zei dat de 
'geest van gebed een grotere schat is dan goud en zilver'.  
 
Meer informatie: ds. A. Simons. dsasimons@kliksafe.nl  
Hofstraat 9, 3417HZ Montfoort. Mobiel: 06-53413407 
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                  Vandaag is het Israël zondag! 
 
Vanmorgen ging de dienst over Gods beloften voor Israël uit Psalm 122. 
 

Waarom is er eigenlijk een Israëlzondag? 
In 1949 stelt de hervormde synode een Israëlzondag in, net na de Tweede 
Wereldoorlog en de vestiging van de staat Israël. Er zijn drie motieven voor 

zo’n aparte markering in het kerkelijk jaar. Gestalte geven aan de liefde 
voor het volk Israël, bezinning op de relatie van de Kerk met Israël, gebed 
voor het volk Israël. In dienen, leren en vieren zoekt de Kerk de relatie met 
het Joodse volk. Eerst stelde de hervormde synode voor om de Israëlzon-
dag te laten vallen op de zondag vóór de Grote Verzoendag, maar vanaf 
1950 is er een vaste zondag in het jaar: de eerste zondag in oktober. Omdat 
in die periode de grote feesten in het jodendom vallen: Nieuwjaarsdag, 

Grote Verzoendag, Loofhutten. In 1984 wordt van gereformeerde zijde of-

ficieel de Israëlzondag ingesteld. 
 
Psalm 122 
1 maäloth, van David. Ik verblijd mij in degenen, die tot mij mEen lied Ha

 zeggen: Wij zullen in het huis des HEEREN gaan.  
2  Onze voeten zijn staande in uw poorten, o Jeruzalem!  

3  Jeruzalem is gebouwd, als een stad, die wel samengevoegd is;  
4 de  totWaarheen de stammen opgaan, de stammen des HEEREN, 

 getuigenis Israëls, om de Naam des HEEREN te danken.  
5 Want daar zijn de stoelen des gerichts gezet, de stoelen van het huis van 

 David.  
6 Bidt om de vrede van Jeruzalem; wel moeten zij varen, die u beminnen. 

7  Vrede zij in uw vesting, welvaren in uw paleizen.  
8 zal ik nu spreken, vrede zij Om mijner broederen en mijner vrienden wil, 

 in u!  
9 Om des huizes des HEEREN, onzes Gods wil, zal ik het goede voor u 
zoeken. 
 
 

Op 11 maart 1716 hield Thomas Boston een indringende preek in het 
Schotse Ettrick. Hij riep zijn kudde op om te bidden voor het Joodse volk. 
"Hebt u liefde tot onze Heere Jezus Christus, tot de uitbreiding van Zijn 

koninkrijk en heerlijkheid in deze wereld? Bidt dan, ja bidt ernstig om de 
bekering van de Joden en om den vrede van Jeruzalem." 

 

 
Romeinen 11:15 “Want indien hun verwerping de verzoening is der wereld, 
wat zal de aanneming wezen, anders dan het leven uit de doden?  


