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Zondag 13 juni 16.00u    (Bevestiging ambtsdragers) 
 
 

• Stil gebed 
 
• Votum en groet 

 
• Zingen Psalm 135 : 1 
 
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. 
 
• De twaalf artikelen van het geloof 
 
• Schriftlezing Hooglied 2 : 9-17 

 

9 herten; ziet, Hij staat  van deMijn Liefste is gelijk een ree, of een welp 
 achter onzen muur, kijkende uit de vensteren, blinkende uit de traliën.  

10 Mijn Liefste antwoordt, en zegt tot mij: Sta op, Mijn vriendin, Mijn 
 schone, en kom!  

11  Want zie, de winter is voorbij, de plasregen is over, hij is overgegaan;  
12 , en de komt eraanDe bloemen worden gezien in het land, de zangtijd 

 land. tortelduif wordt gehoord in ons van de stem  
13 boom brengt zijn jonge vijgjes voort, en de wijnstokken geven nDe vijge

 jonge druifjes. Sta op, Mijn vriendin! Mijn schone, en kom! hun metreuk  
14 steenrotsen, in het verborgene  van de, zijnde in de kloven Mijn duive

steile plaats, toon Mij uw gedaante, doe Mij uw stem horen; want  van een
 uw stem is zoet, en uw gedaante is liefelijk.  

15 die de Vangt gijlieden ons de vossen, de kleine vossen, 

jonge  hebbenwijngaarden verderven, want onze wijngaarden 
 druifjes.  

16  Mijn Liefste is mijn, en ik ben Zijn, Die weidt onder de leliën,  
17 en; keer om, mijn Totdat de dag aankomt, en de schaduwen vlied

herten, op de  van deLiefste! wordt Gij gelijk een ree, of een welp 
bergen van Bether. 
 

• Gebed 
 

 
 
 
 



 

• Zingen Psalm 80 : 11 

Behoud ons, HEER der legermachten, 
Zo zullen w' ons voor afval wachten; 

Zo knielen w' altoos voor U neer. 
Getrouwe Herder, breng ons weer; 
Verlos ons, toon ons 't lieflijk licht 
Van Uw vertroostend aangezicht. 

 
• Prediking; Hooglied 2 : 15, 16 en17  
 
     1e. De wijngaard. 2e. De bewakers. 3e. De Bruid. 
 
• 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  
diakenen te bevestigen.  
Geliefde Christenen het is u bekend dat wij u verschillende keren de na-
men voorgedragen hebben van onze hier aanwezige medebroeders die tot 
de dienst van het ouderlingschap, ouderlingkerkrentmeesterschap en van 

het diakenschap van deze gemeente gekozen zijn. De reden daarvan 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 niemand 
verschenen is die iets wettigs tegen hen heeft ingebracht. Daarom zullen 
wij nu in de Naam des Heeren tot hun bevestiging overgaan. 

Voordat we hiertoe overgaan zult u, broeders, die men bevestigen 

zal en voorts allen die hier aanwezig bent, allereerst aanhoren uit het 

Woord van God een korte verklaring van de instellingen van het ambt van 
ouderlingen en diakenen. 
 
Inzake de ouderlingen is op te merken dat het woord ouderling of 'oudste' 
(dat uit het Oude Testament afkomstig is en een persoon betekent die in 

een aanzienlijk ambt van regering over anderen is gesteld) toegeschreven 

wordt aan tweeërlei personen die in de Kerk van Jezus Christus dienen. 
Want de apostel Paulus zegt: 'De ouderlingen die wél regeren (= op de 
juiste wijze), zullen dubbele eerwaardig geacht worden, voornamelijk die 
arbeiden in het Woord en in de leer'. 
 
Daaruit blijkt dat er in de apostolische kerk twee soorten ouderlingen zijn 

geweest, waarvan de eersten hebben gearbeid in het Woord en de leer, en 
de anderen niet. 



 

 
De eersten waren de dienaars van het Woord en herders, die het Evangelie 
verkondigden en de sacramenten bedienden. Maar de anderen, die niet in 
het Woord arbeidden maar ook mede de gemeente dienden, droegen een 

bijzonder ambt; dat zij namelijk over de Kerk opzicht hadden en haar re-
geerden samen met de dienaars van het Woord. Want nadat Paulus in Ro-
meinen 12:8 gesproken heeft over het leraar ambt en ook over het ambt 

der uitdeling of diakenschap, spreekt hij daarna afzonderlijk over het re-
geerambt: ’Die een voorstander (= leidinggevende) is laat hij dat doen 'in 
naarstigheid' (= ‘nauwgezet’). Op een andere plaats vermeldt hij bij de ga-
ven en ambten die God in de gemeente heeft gegeven, eveneens het re-
geerambt.  
 
Zo is dan déze soort dienaars voor de anderen - die het Evangelie prediken 

- tot hulp en bijstand, zoals in het Oude Testament de gewone Levieten in 

de tabernakeldienst aan de priesters waren toegevoegd als helpers voor 
zaken die de priesters niet alleen hadden kunnen doen. Toch bleven de 
verschillende ambten altijd onderscheiden. Bovendien is het goed dat aan 
de dienaars van het Woord mannen toegevoegd worden tot mederegeer-
ders om elke vorm van heerszucht en tirannie te weren, die des te gemak-
kelijker in de gemeente kan binnendringen wanneer bij één persoon alleen 

of slechts bij enkelen de regering (= de leiding) berust. En zo vormen de 
dienaren van het Woord en de ouderlingen samen een college of gezel-
schap: een Raad van de Kerk die de gehele gemeente vertegenwoordigt, 
waar de Heere Christus op doelt als Hij zegt: “Zeg het de gemeente”; waar-
door beslist niet verstaan kan worden alle lidmaten der gemeente ieder 
afzonderlijk, maar juist degenen die de gemeente waardoor zij gekozen 

zijn, regeren.   
 
• Het ouderlingambt omvat het volgende: 
Ten eerste: samen met de dienaars van het Woord opzicht te houden over 
de gemeente die hun toevertrouwd is; nauwgezet toe te zien of een ieder 
zich behoorlijk gedraagt in belijdenis en in levenswandel;  te vermanen 
degenen die zich onstichtelijk gedragen en zoveel als mogelijk is  te voor-

komen dat de Sacramenten ontheiligd worden; ook  tegen de onboetvaar-
digen (= zij die geen berouw tonen) stappen te ondernemen in de lijn van 
de Christelijke of kerkelijke tucht (1 Korinthe 5) en boetvaardigen weer in 
de schoot der kerk te ontvangen. Dit alles blijkt niet alleen uit de genoemde 

uitspraak van Christus in Matthëus 18:17, maar ook uit andere uitspraken 
in de Schrift, waar we lezen dat de genoemde taken niet toebehoren aan 
slechts één of twee personen, maar aan meerdere personen die daartoe 

aangesteld zijn.   
 
Ten tweede: zoals de apostel beveelt, erop toe te zien dat onder christenen 
alles betamelijk (=gepast) en op ordelijke wijze toegaat en dat niemand 
anders dan alleen zij die door wettige beroeping, volgens de vastgestelde 
orde, in de Kerk van Christus behoort te dienen; zo is ook het werk van de 



 

ouderlingen daarop acht te nemen; en in alle voorvallende zaken die de 
welstand en de goede orde van de Kerk betreffen, de dienaars van het 
Woord behulpzaam te zijn; ja ook met raad en troost  alle gemene Chris-
tenen (= gemeenteleden) te dienen.  

 
Ten derde is hun ambt in het bijzonder, mede toezicht te houden op de leer 
en de levenswandel van de dienaren van het Woord, opdat alles op de 

stichting (=opbouw) van de Kerk moge worden gericht en dat geen 
vreemde leer zal worden voorgehouden, zoals we lezen in Handelingen 
20:28, waar de apostel vermaant ernstig en ijverig waakzaam te zijn met 
het oog op wolven die in de schaapskooi van Christus zouden kunnen bin-
nendringen. Om dit te kunnen doen rust op de ouderlingen de verplichting 
Gods Woord ijverig te onderzoeken en zich voortdurend te oefenen in de 
overdenking van de verborgenheden van het geloof.  

 

Ten vierde: als huisverzorgers Gods waken voor de instandhouding van de 
openbare eredienst. Zij moeten daarom niet alleen de geestelijke, maar 
ook de stoffelijke belangen der gemeente behartigen, opdat er voldoende 
gelegenheid zal zijn, om het Evangelie te prediken en de sacramenten te 
bedienen en de Naam des Heeren in het openbaar aan te roepen.  
 

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 zou-
den 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 sprekend, 
zegt dat degenen die uitdelen, dat zullen doen in eenvoudigheid. En als hij 
elders spreekt van de helpers, bedoelt hij degenen die in de gemeente ge-

steld 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 bovengenoemde ambten dragen bijzondere ver-

antwoordelijkheid 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 broeders, dhr. P.W. Roozenboom en dhr. W. Timmerarends en dhr. 
J. van den Berg opdat iedereen moge horen dat u gezind bent de hiervoor 
genoemde dienst aan te nemen (elk in het zijne), verzoek ik u op te staan 
en te antwoorden op de volgende vragen.  
 

Ten eerste vraag ik u ouderlingen en 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, ouderling J. van den Berg in de regering van de Kerk naast de dienaars 
van het Woord, en u, diakenen: P.W. Roozenboom en W. Timmerarends in 
de bediening van de armen; en ook gezamenlijk: belooft u zich in alle god-
zaligheid te gedragen en tevens u te onderwerpen aan de kerkelijke ver-
maning wanneer het zou gebeuren, (wat God verhoede) dat u zich in leer 
of leven mocht misgaan.   
 

Broeders, wat is hierop uw antwoord? 
 
• Diaken Pieter Willem Roozenboom 
• Diaken Willem Timmerarends 

• Ouderling Kerkrentmeester Jacob van den Berg 
 

• 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 
 
• Vermaning 
Zo wees dan, ouderlingen, nauwgezet in de regering van de Kerk die samen 
met de dienaars van het Woord aan u is toevertrouwd.  Wees als wachters 
over huis en de stad Gods, om iedereen trouw te vermanen en te waar-
schuwen voor zijn verderf.  Geef acht op het handhaven van de zuiverheid 

van de leer en een vrome levenswandel in de gemeente des Heeren.   

 
En u, diakenen, 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 mensen, 
maar in het bijzonder aan de huisgenoten des geloofs (Galaten 6:10).  
 

Weest allen in uw dienst getrouw, en behoudt de verborgenheid van het 
geloof in een zuiver geweten; weest een goed voorbeeld voor heel de ge-
meente. 
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.  

 
Anderzijds, geliefde Christenen, ontvangt deze mannen als dienstknechten 
van God. Bidt voor hen. Wilt de ouderlingen die op goede wijze regeren 
dubbele eer (respect) waardig achten en aanvaardt gewillig hun opzicht en 
leiding.  
 
Voorziet de ouderlingen-kerkrentmeester ruim van middelen, zowel voor 

de eredienst als voor andere kerkelijke doeleinden.  
 
Voorziet 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 danken U dat het U beliefd heeft tot meer-

dere 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 mensen te onderhouden; en dat U ons van-

daag hier mannen hebt geschonken van goede getuigenis en die begiftigd 
zijn met Uw Geest. Wij bidden, verleen hun meer en meer zodanige gaven 
als zij in hun bediening nodig hebben: de gave der wijsheid, de gave van 
moed, van onderscheidingsvermogen en van liefdadigheid, opdat ieder zijn 
ambt kan vervullen zoals het behoort. Laat de ouderlingen nauwgezet toe-
zien 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 ouder-

lingen-kerkvoogd getrouw zijn in de behartiging van de stoffelijke belangen 
van de gemeente. Ook de kerkrentmeester dhr. S. Vroon die in plaats is 
gekomen van dhr. K. Merkens geef hem wat hij nodig heeft. Evenzo de 
diakenen in het nauwgezet inzamelen van gaven en in het mild en zorgvul-
dig uitdelen aan de armen, en ook mede in het liefdevol vertroosten van 
hen, vanuit Uw heilig Woord. Schenk aan de kerkrentmeesters, 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 wereld 
te vertragen. Verleen ook in het bijzonder Uw Goddelijke zegen aan deze 
gemeente waarover zij gesteld zijn, zodat zij zichzelf aan de goede verma-
ningen 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 heilige Naam daar-
door grootgemaakt, en het rijk van Christus, Uw Zoon bevorderd 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.  
 

• Zingen Psalm 133 : 2 

Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen,  
Als d' olie, die, van Arons hoofd gedropen,  

Zijn baard en klederzoom doortrekt;  
Z' is als de dauw, die Hermons kruin bedekt,  
Die Sions top met vruchtbaar vocht besproeit,  
En op zijn bergen nedervloeit. 
 
• Zegen en Groet  


