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

De kerkenraad heeft u tweemaal de naam bekend gemaakt van
onze beroepen predikant, broeder N., om te vernemen of
iemand iets tegen zijn bevestiging 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.
God, onze hemelse Vader, wil uit het verdorven menselijk geslacht een gemeente roepen en vergaderen tot het eeuwige
leven. Hij wil daarvoor de dienst van mensen gebruiken. Daarom schenkt Christ us vanuit de hemel ambtsdragers aan zijn
gemeente. De apostel Paulus wijst daarop, wanneer hij zegt: En
Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot
dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus (Ef. 4 :
11,12). Als de goede Herder stelt Hij in voortdurende zorg
voor zijn kudde herders aan, om in zijn naam de schapen te
weiden. Zij verzorgen deze schapen van Christus door de verkondiging van het Woord, door de bediening van de sacramenten en door de dienst der gebeden. Zo wordt de kudde gevoed
en op de rechte weg geleid.

Joh. 10 : 11
1 Petr. 5 : 1-4
Jer. 3 : 15
Jer. 23 : 4

Hand. 6 : 4

Aanvankelijk is deze taak in de christelijke kerk vervuld door
de apostelen. Later stelden zij, geleid door de Geest van Christus, in elke gemeente ouderlingen aan. Volgens 1 Timoteüs 5 :
17 waren er ouderlingen die leiding gaven en ouderlingen die
bovendien geroepen waren tot prediking en onderwijs. De laatsten noemen wij thans dienaren des Woords. Zij hebben de bediening van de verzoening ontvangen, waarover Paulus spreekt:
En dit alles is uit God, die door Christus ons met Zich verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft,
welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld
met Zichzelf verzoenende was, door hun hun overtredingen
niet toe te rekenen, en dat Hij ons het woord der verzoening
heeft toevertrouwd. Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof
God door onze mond u vermaande; in naam van Christus vragen wij u: laat u met God verzoenen (2 Kor. 5 : 18-20).
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De taak van de dienaren des Woords kunnen wij dan ook als
volgt omschrijven:

Hand. 20 : 20
Ef. 5 : 8-14

2 Tim. 3 : 15

Hand. 2 : 42

Gen. 4 : 26
1 Tim. 2 : 1, 2

Tit. 1 : 7
1 Kor. 14 : 33, 40
1 Tim. 3 : 1-5
1 Petr. 5 : 2, 3

In de eerste plaats moeten zij het Woord van God zuiver en
overkort aan hun gemeente verkondigen. Zij doen dit overeenkomstig het bevel van de apostel Paulus: Ik betuig u nadrukkelijk voor God en Christus Jezus, die levenden en doden
zal oordelen, met beroep zowel op zijn verschijning als op zijn
koningschap: verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of
ongelegen, weerleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting (2 Tim. 4 : 1,2). Naar het voorbeeld van
deze apostel verrichten zij dit werk in het openbaar en bij de
gelovigen thuis. Zij zullen alle dwalingen en ketterijen met
Gods Woord weerleggen, de onvruchtbare werken van de duisternis ontmaskeren en de gemeenteleden oproepen Gods navolgers te zijn en in het licht te wandelen.
Ook is het hun taak de gemeenteleden te bezoeken, de zieken
te vertroosten en de jeugd van de kerk en anderen die door
God geroepen worden, te onderwijzen in de heilige Schriften,
die hen wijs kunnen maken tot behoud, door het geloof in Jezus
Christus.
Zo roepen zij door hun vermaning en vertroosting de hele gemeente tot het heil van Christus.
Ten tweede is hun de bediening van de sacramenten opgedragen, omdat Christus het bedienen daarvan aan de verkondiging
van het evangelie verbonden heeft. Daarom is het de taak van
de dienaren des Woords de doop te bedienen naar het bevel van
Christus: Gaat dan heen, maakt al de volkeren tot mijn discipelen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en
van de Heilige Geest (Matt. 28 : 19). Ook bedienen zij het
avondmaal, waarvan ons de viering door Christus bevolen is,
toen Hij zei: Doet dit tot mijn gedachtenis (Luc. 22 : 19).
Ten derde is het hun taak als voorganger van de gemeente in de
eredienst de naam van de Here aan te roepen, smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle mensen,
voor koningen en alle hooggeplaatsten.
Ten vierde behoren de dienaren des Woords, samen met de
ouderlingen, als beheerders van het huis van God er voor te
zorgen, dat in de gemeente alles in vrede en met goede orde
toegaat, op de manier die Christus geboden heeft. Daarom zien
zij toe op de leer en het leven van de gemeenteleden en hoeden
Gods kudde.
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Matt. 18 : 18

Openb. 1 : 16, 20

1 Petr. 5 : 4
Bevestiging

In opdracht van Christus bedienen zij de sleutel van de christelijke tucht, waardoor zij het koninkrijk der hemelen ontsluiten
voor de gelovigen en toesluiten voor de ongelovigen.
Uit dit alles blijkt hoe belangrijk het werk van de dienaren des
Woords is, want hierdo or wil God mensen tot het heil brengen.
Zij worden genoemd de sterren in de rechterhand van Christus,
die wandelt tussen de kandelaren, zijn gemeenten. 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).
Wanneer zij als herders van de kudde trouw zijn geweest in hun
dienst, zullen zij, als de Opperherder verschijnt, de nooit verwelkende krans van de heerlijkheid verwerven.
Geliefde broeder, u staat gereed uw ambt te aanvaarden. Wij
verzoeken u te antwoorden voor God en zijn heilige gemeente
op de volgende vragen:
Ten eerste:
Bent u ervan 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 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?
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(Antwoord:) Ja
(Aan hem die het ambt van dienaar des Wo ords nog niet heeft
bekleed, zal door de voorganger bij het uitspreken van de volgende zegen de hand worden opgelegd.)
Zegen

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
Hand. 20 : 28

Geliefde broeder in Christus, God onze Vader heeft Zich deze
gemeente verworven door het bloed van zijn eigen Zoon, onze
Here Jezus Christus. De Heilige Geest heeft u tot opziener en
herder over deze gemeente aangesteld. Zie daarom toe op
uzelf. Wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid.
Heb Christ us lief en weid zijn schapen, niet gedwongen of uit
winstbejag, maar vrijwillig en vol toewijding, zoals de Here van
u vraagt. Hoed u ook voor heerszuchtig optreden tegen hen die
aan uw herderlijke zorgen zijn toevertrouwd.
Verkondig de zuivere leer, zodat de gemeente door uw prediking en onderwijs bewaard blijft bij Gods Woord. Lijd met de
anderen als een goed soldaat van Christus Jezus.
Veronachtzaam de gave niet, waarmee de Here u voor deze
dienst heeft toegerust. Verricht uw taak met inzet van al uw
krachten en met volharding. Zo zult u niet alleen uzelf, maar
ook hen die u horen, behouden en de Here zal met u zijn.

1 Tim. 4 : 12-16
1 Petr. 5 : 2, 3

1 Tim. 5 : 17b
2 Tim. 4 : 2
2 Tim. 2 : 3
1 Tim. 4 : 14

1 Tim. 4 : 15, 16

Filip. 2 : 29
1 Tess. 2 : 13
Jes. 52 : 7
Rom. 10 : 15

Hebr. 13 : 17

Matt. 10 : 12, 13

Geliefde broeders en zusters, de Here heeft deze dienaar aan u
gegeven.
Denkt eraan, dat God zelf u door hem aanspreekt. Neemt daarom de woorden, die hij naar de Schrift tot u spreekt, met blijdschap aan. Ontvangt deze dienaar met vreugde, want liefelijk
zijn de voeten van hen die een goede boodschap brengen.
Hebt achting voor hem vanwege zijn werk. Bidt voor hem, dat
hij zijn taak naar behoren kan verrichten.
Gehoorzaamt hem en onderwerpt u aan hem, want hij waakt
over uw zielen en zal voor God rekenschap moeten afleggen.
Laat hij zijn werk met vreugde doen en er niet onder gebukt
hoeven te gaan, want dat zou u geen voordeel brengen.
Als u zo deze dienaar van de Here ontvangt, zal Gods vrede
over u komen en beërft u het eeuwige leven.
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Gebed

Omdat wij uit onszelf tot dit alles niet in staat zijn, zullen wij nu
de almachtige God aanroepen.
Barmhartige Vader, U vergadert door Jezus Christus, uw
Zoon, uit het verloren menselijk geslacht een gemeente tot het
eeuwige leven. Wij danken U, dat U die gemeente wilt vergaderen door de dienst van mensen en aan uw kerk hier deze
dienaar des Woords schenkt.
Wij bidden U, wil hem door uw Geest toerusten tot de dienst
waartoe U hem geroepen hebt. Verlicht zijn verstand om de
Schriften te verstaan en open zijn mond, zodat hij vrijmoedig de
verborgenheden van het evangelie verkondigt. Geeft hem wijsheid en trouw om de kudde, waarover hij gesteld is, op de
rechte weg te leiden en in christelijke vrede te bewaren. Geef
hem dat hij zijn dienst zó zal uitoefenen, dat uw kerk daardoor
wordt bewaard en vermeerderd.
Bemoedig en vertroost hem door uw Geest, zodat hij standvastig blijft in moeiten en beproevingen, en eens met alle trouwe dienstknechten zal ingaan tot het feest van zijn Heer.
Wil ook allen die aan zijn liefde zijn toevertrouwd, de genade
verlenen dat zij deze dienaar erkennen als door U gezonden.
Geef dat zij de leer en de vermaning van Christus, waarmee
deze herder tot hen komt, aannemen en zich met vreugde aan
zijn leiding onderwerpen.
Geef dat allen door zijn dienst in Christus geloven en het eeuwige leven beërven.
Verhoor ons, o 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 vergeeft 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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