FORMULIER VOOR DE BEVESTIGING VAN
MISSIONAIRE DIENAREN DES WOORDS
Gemeente van onze Here Jezus Christus,
Inleiding

De kerkenraad heeft u tweemaal de naam bekend gemaakt van
onze broeder N., om te vernemen of iemand iets tegen zijn bevestiging als missionaire dienaar des Woords had in te brengen.
Daar niemand een gegrond bezwaar tegen zijn leer of leven
heeft ingebracht, zullen wij nu in de naam van de Here tot zijn
bevestiging overgaan.

Onderwijzing

Met het oog hierop zult u, broeder N., en wij allen, vooraf
horen wat de Heilige Schrift leert over het ambt van dienaren
des Woords, afgezonderd om het evangelie te prediken aan alle
volken.

Openb. 5 : 9

God, onze hemelse Vader, wil uit elke stam en taal en volk en
natie van het menselijk geslacht een gemeente roepen en vergaderen tot het eeuwige leven. Hiertoe heeft Hij zijn eniggeboren
Zoon in de wereld gezonden. Deze is gekomen als de goede
Herder, die zijn leven inzet voor zijn schapen, zodat zij leven en
overvloed hebben.
Hij roept zijn schapen niet alleen uit Israël maar uit alle volken
en leidt hen naar zijn stal, zodat het zal worden één kudde, één
Herder. Om zijn kerk te vergaderen, heeft de Here Christus de
Geest der waarheid gezonden. Deze Geest heeft door de apostelen getuigd dat Jezus de Christus is.
Christus zelf had deze apostelen gezonden, zoals Hij door de
Vader gezonden was. Zij hebben gezien en getuigd, dat de
Vader de Zoon gezonden heeft als Hij als Heiland der wereld.
Het is de roeping van de gemeente dit getuigenis van de apostelen in de wereld te laten horen en daardoor de mensen te
bewegen tot geloof in Christus, de gekruisigde. De Heilige
Geest heeft van de tijd van de apostelen af de gemeente opgedragen bepaalde mannen, die God hiertoe geroepen heeft, af te
zonderen tot dit werk.
Om deze opdracht te vervullen, heeft de gemeente een dienaar
des Woo rds van de Here Jezus Christus ontvangen.

Joh. 3 : 16, 17
Joh. 10 : 11, 12
Hand. 2 : 39
Joh. 10 : 16
Joh. 15: 26, 27

Joh. 20 : 21, 22
1 Joh. 4 : 14
Rom. 10 : 14, 15,
17
Hand. 13 : 2

Ef. 2 : 12, 13

Overeenkomstig de opdracht van de Here Christ us en zijn
apostelen behoort hij in de eerste plaats het Woord van God te
verkondigen aan hen die zonder Christus zijn, opdat zij die
veraf zijn, dichtbij komen door het bloed van Christus. Want nu
zijn zij uitgesloten van het burgerrecht van Israël en vreemd aan
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Tit. 1 : 9

Matt. 28 : 19
Ef. 4 : 21

1 Kor. 11 : 23, 26

Hand. 14 : 23
Tit. 1 : 5, 6
2 Tim. 2 : 2
Hand. 20 : 28
1 Tim. 5 : 22

Matt. 28 : 18

Openb. 21 : 10

de verbonden der belofte, zonder hoop en zonder God in de
wereld.
Als gezant van Christus is hem de bediening der verzoening
gegeven, want God was in Christus de wereld met Zichzelf
verzoenende. Daarom zal hij in de naam van Christus vragen:
Laat u met God verzoenen (2 Kor. 5 : 19, 20).
Hij moet vasthouden aan het betrouwbare Woord naar de leer
waarin hij onderwezen is, zodat hij ook in staat is te vermanen
en de tegensprekers te weerleggen.
In de tweede plaats behoort hij hen die door het onderwijs discipelen van Christus geworden zijn, te dopen in de naam van de
Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Hij moet hun leren
onderhouden alles wat de Here Christus aan zijn gemeente
bevolen heeft.
En omdat Christus zijn gemeente ook heeft opgedragen zijn
dood te verkondigen, totdat Hij komt, behoort hij de tafel des
Heren aan te richten in het midden van de vergadering der gelovigen.
De gelovigen die in leer of leven zondigen, zal hij moeten vermanen. En wanneer zij zich aan de vermaningen niet storen,
moet hij hun het gebruik van de sacramenten ontzeggen. Want
Paulus zegt: Gij kunt niet de beker des Heren drinken en de
beker der boze geesten; gij kunt niet aan de tafel des Heren
deel hebben en aan de tafel der boze geesten (1 Kor. 10 : 21).
Ten derde moet hij naar het voorbeeld en volgens de opdracht
van de apostel Paulus betrouwbare mensen tot ouderlingen en
diakenen aanstellen, zodra dit mogelijk is. Dezen moeten bekwaam zijn anderen te onderwijzen en Gods gemeente, die Hij
Zich door het bloed van zijn eigen Zoon verworven heeft, te
weiden. Hij mag evenwel niemand overhaast de handen opleggen.
Tot het volbrengen van deze opdracht heeft de Here Christus,
aan wie alle macht is gegeven in hemel en op aarde, zijn apostelen en in hen ook zijn gemeente met haar dienaren bemoedigd
met de belofte: En zie, Ik ben met u al de dagen, tot aan de
voleinding de wereld (Matt. 28 : 20). Dan zal de heilige stad,
het nieuwe Jeruzalem, zijn neergedaald uit de hemel. De belofte
zal dan voor die stad in vervulling zijn gegaan: De heerlijkheid
Gods verlicht haar en haar lamp is het Lam. En de volken
zullen bij haar licht wandelen en de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid in haar (Openb. 21 : 23b, 24).
Uit dit alles blijkt, hoe belangrijk het werk van de missionaire
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dienaren des Woords is, want hierdoor wil God mensen tot het
heil brengen. Zij dragen in dit werk grote verantwoordelijkheid.
Paulus schrijft dan ook aan Timoteüs: Wat gij van mij gehoord
hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan vertrouwde
mensen, die bekwaam zullen zijn om ook anderen te onderrichten (2 Tim. 2 : 2).
2 Tim. 4 : 8

Wanneer zij in hun dienst trouw zijn geweest, ligt voor hen
gereed de krans van de rechtvaardigheid, die de Here, de rechtvaardige Rechter, hun zal geven.

Bevestiging

U staat nu gereed, broeder N., de dienst zoals die zojuist
omschreven is, in het midden van de gemeente te aanvaarden.
Wil daarom voor God en zijn heilige gemeente op de volgende
vragen antwoorden:
Ten eerste:
Bent u er van overtuigd, dat God zelf u door zijn gemeente tot
deze heilige dienst heeft geroepen?
Ten tweede:
Aanvaardt u de Schriften van het Oude en Nieuwe Testament
als het enige Woord van God en de volkomen leer van de verlossing en verwerpt u alles wat daarmee in strijd is?
Ten derde:
Belooft u dat u overeenkomstig deze leer uw ambt trouw zult
bedienen, in nauwe samenwerking met de raad van deze gemeente en u daarbij godvrezend zult gedragen in heel uw leven?
Ten vierde:
Belooft u zich te onderwerpen aan de kerkelijke vermaning en
tucht, overeenkomstig de kerkorde, indien u zich in leer of
leven misgaat?
Wat is daarop uw antwoord?
(Antwoord:) Ja.

Zegen

(Aan hem die het ambt van dienaar des Wo ords nog niet heeft
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bekleed, zal door de voorganger bij het uitspreken van de volgende zegen de hand worden opgelegd.)
God, onze hemelse Vader, die u geroepen heeft tot dit ambt,
versterke u, verlichte u door zijn Geest en leide u zó in de uitoefening van uw ambt, dat u daarin gehoorzaam bent en uw
werk vrucht draagt, tot eer van zijn naam en tot uitbreiding van
het rijk van zijn Zoon Jezus Christus. Amen.
Opdracht
2 Tim. 1 : 8, 9

2 Tess. 3 : 1

Ps. 91 : 11
Rom. 16 : 25, 27

Gebed

Geliefde broeder in Christus, God heeft u door zijn gemeente
geroepen als dienaar van onze Here Jezus Christ us. Ga dan in
de kracht van de Heilige Geest uit tot de arbeid. Schaam u niet
voor het getuigenis van onze Here, maar weest bereid voor het
evangelie te lijden in de kracht van God, die ons behouden
heeft en geroepen met een heilige roeping.
Geliefde broeders en zusters, ontvangt u van uw kant deze
dienaar met blijdschap. Bidt voor hem, dat het Woord van God
snelle voortgang heeft en verheerlijkt wordt, evenals bij u.
Vraagt de Here, of velen die zijn prediking zullen horen, zich
tot God mogen bekeren. Smeekt onze hemelse Vader, dat Hij
onze broeder en de zijnen behoedt op al hun wegen.
Hem nu die bij machte is ons te versterken, Hem, de alleen
wijze God, zij, door Jezus Christus, de heerlijkheid in alle eeuwigheid! Amen.
Omdat wij uit onszelf tot dit alles niet in staat zijn, zullen wij nu
de almachtige God aanroepen.
Barmhart ige Vader, wij danken U, dat U uit het verloren menselijk geslacht door de dienst van mensen U een gemeente wilt
vergaderen tot het eeuwige leven. Vandaag hebt U in uw genade aan ons, uw gemeente, een dienaar gegeven, om in dienst
van het evangelie te arbeiden onder de volken.
Wij bidden U, wil hem door uw Geest steeds weer bekwaam
maken tot de dienst waartoe U hem geroepen hebt. Wil zijn
verstand verlichten, zodat hij uw evangelie zuiver verkondigt en
daardoor velen mogen komen tot geloof in de Here Jezus
Christus. Schenk hem wijsheid en volharding in alle moeiten en
verdrukkingen, die hem in zijn dienst kunnen overkomen. Bewaar hem op al zijn wegen. Geef hem uw genade, dat hij met
volharding vasthoudt aan uw Woord, en met al uw getrouwe
dienstknechten mag ingaan tot het feest van zijn Heer.
Wij bidden U, geef ons en de gemeenten die met ons verbonden
zijn in deze arbeid, uw genade, dat wij gelovig acht geven op
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uw werk in deze dienst van het evangelie en uw dienaar voortdurend opdragen in onze gebeden, zodat wij ons mogen
verblijden over de zegetocht van het evangelie tot de einden der
aarde.
Vergader al uw uitverkorenen, zodat de grote dag van Jezus
Christus spoedig mag aanbreken.
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 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
tot in eeuwigheid. Amen.
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