Formulier voor de bevestiging van een dienaar van het Woord
Geliefden in onze Heere Jezus Christus,
De kerkenraad heeft u tweemaal de naam bekendgemaakt van onze broeder N.N., die tot
dienaar van het Woord van deze gemeente geroepen is. Aangezien niemand een wettig
bezwaar tegen zijn belijdenis en levenswandel heeft ingebracht, zullen we nu in de naam
van de Heere tot zijn bevestiging overgaan.
Christus heeft zijn apostelen de opdracht gegeven: “Mij is gegeven alle macht in hemel
en op aarde. Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in de Naam des
Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik
u geboden heb. En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld.
Amen.”1
Deze opdracht geldt heel Gods kerk tot aan de voleinding van de wereld. In de brieven
van de apostel Paulus aan Timotheüs zien wij hoe in deze opdracht het ambt van dienaar
van het Woord een bijzondere plaats inneemt: “…maar zijt een voorbeeld der gelovigen
in woord, in wandel, in liefde, in de geest, in geloof, in reinheid. Houd aan in het lezen,
in het vermanen, in het leren, totdat ik kom. Verzuim de gave niet, die in u is, die u gegeven is door de profetie, met oplegging der handen des ouderlingschaps. Bedenk deze dingen, wees hierin bezig, opdat uw toenemen openbaar zij in alles. Heb acht op uzelf en op
de leer; volhard daarin; want dat doende, zult gij en uzelf behouden, en die u horen.”2
We leren uit deze woorden hoe de dienaar van het Woord zich geroepen moet weten tot het
ambt. Hij ontvangt onder handoplegging de genade van de Heilige Geest om zijn ambt op
een wijze uit te oefenen zoals Paulus elders beschrijft: “Want God heeft ons niet gegeven
een geest der vreesachtigheid, maar der kracht, en der liefde, en der gematigdheid.”3
De dienaar is geroepen deze gave van God ten volle te gebruiken.
Allereerst zal hij het Woord van God verkondigen dat alle gezag heeft.4
Ten tweede heeft de dienaar de taak om voor de gemeente en de wereld te bidden.5
Ten derde zal hij in de gemeente de sacramenten bedienen.6
Ten vierde zal zijn taak bestaan in het onderwijzen van de leer aan de jeugd van de gemeente en aan anderen, die onderwijs nodig hebben.7
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Ten vijfde zal hij samen met de ouderlingen de leden van de gemeente bezoeken om hen
te troosten en te vermanen wanneer dit nodig is.8
Ten zesde zal hij samen met de ouderlingen de gemeente leiden overeenkomstig Gods
wil. Dat betekent dat zij de gemeente de weg zullen wijzen achter Christus aan en zullen
waken tegen dwaalleer en grove zonden binnen de gemeente. Ook zullen zij de gemeente
leiden in haar roeping om getuige van Christus in de wereld te zijn.9
Tot deze dienst is niemand uit eigen kracht in staat. Daarom wil God zijn dienaren daarvoor toerusten en hen zalven met zijn Heilige Geest.10
We willen nu overgaan tot de bevestiging.
Nu u, broeder N.N., gereed staat om uw ambt als dienaar van het Woord in deze gemeente te ontvangen, zult u voor God en zijn gemeente antwoord geven op de volgende
vragen:
Ten eerste: bent u er in uw hart van overtuigd dat God zelf u door zijn gemeente roept
tot dit heilig ambt?
Ten tweede: verklaart u door Gods genade standvastig te willen staan op het fundament
van de apostelen en profeten, waarbij Jezus Christus zelf de hoeksteen is? Aanvaardt u de
Schriften van het Oude en het Nieuwe Testament als het Woord van God en de volkomen leer van de verlossing en onderschrijft u van harte de belijdenis van de kerk? Wijst
u alles af wat met dit Woord en de belijdenis van de kerk in strijd is?
Ten derde: belooft u uit liefde tot Christus en zijn gemeente uw ambt trouw te zullen
uitvoeren en belooft u geheim te houden waarvan u vertrouwelijk kennis draagt?
Ten vierde: belooft u zich te onderwerpen aan de kerkelijke vermaningen, als u in leer of
leven zou zondigen?
Wat is hierop uw antwoord?
Antwoord: ja, met heel mijn hart.
Hierna spreekt de dienaar (indien iemand voor het eerst aan een gemeente wordt verbonden,
zal hierbij handoplegging plaatsvinden; dit is ook mogelijk bij een latere bevestiging):
God, onze hemelse Vader, die u tot deze taak geroepen heeft, geve u de kracht, de liefde
en de bezonnenheid van zijn Heilige Geest, om deze taak met vrucht te mogen uitvoeren, tot opbouw van zijn koninkrijk. Amen.

8 1 Thessalonicenzen 2:11, 12
9 Handelingen 20:28; 1 Petrus 5:2
10 1 Thessalonicenzen 5:24
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Geliefde gemeente,
Neem deze dienaar, die God zelf tot u gezonden heeft, aan in liefde, zoals geschreven
staat: “Zijt uw voorgangeren gehoorzaam, en zijt hun onderdanig; want zij waken voor
uw zielen, als die rekenschap geven zullen; opdat zij dat doen mogen met vreugde en niet
al zuchtende; want dat is u niet nuttig.”11
(Ook deze formulering is mogelijk: Geliefde gemeente, neemt u deze dienaar die God zelf tot
u gezonden heeft, in liefde aan, zoals geschreven staat in Hebreeën 13:17? Antwoord: ja).
Laten wij de HEERE danken voor zijn gave en bidden om een zegen voor ons allen:
Barmhartige en genadige Vader, U hebt ons uw eigen Zoon Jezus Christus gegeven, die
kwam om te zoeken en te redden wat verloren is. U gaf Hem tot een verzoening voor al
onze zonden en U hebt daarbij de bediening van de verzoening ingesteld. In deze bediening van het Woord roept U ons toe: Laat u met God verzoenen.
Heere Jezus Christus, U gaf ons door uw onderwijs en door het gezaghebbende woord
van de apostelen woorden van eeuwig leven waardoor wij U leren kennen en volgen.
Heilige Geest, U geeft sinds de dagen van de apostelen vele gaven aan de gemeente. U
geeft ook de gave om dienaar van het Woord te zijn aan broeders, die U daartoe roept.
Wij bidden U, Vader, Zoon en Heilige Geest, schenk deze broeder, die zich door U tot
deze verantwoordelijke taak geroepen weet, uw genade, zodat hij deze taak trouw en met
een geest van kracht, van liefde en van bezonnenheid mag uitvoeren. Laat hij een instrument mogen zijn in de opbouw van uw gemeente.
Wilt U hem kracht geven in moeilijke perioden, op momenten van aanvechting. Geef
hem opnieuw een vurige geest in tijden van verslapping. Geef dat de vreugde in U altijd
zijn sterkte mag zijn.
Wij danken U, dat U deze dienaar aan onze gemeente verbonden hebt. Geef ons geopende harten en geopende oren bij de bediening van uw Woord. Geef in uw genade, dat er
veel vrucht mag zijn op de verkondiging. Geef ons allen een vaste hoop, een sterk geloof
en een vurige geest, om U te dienen. Laat de gemeente zo een licht mogen zijn in deze
wereld, waardoor ook anderen U mogen leren kennen en U gaan verheerlijken.
Wees met al uw arbeiders, waar zij zich ook maar bevinden. Zegen het werk van zending
en evangelisatie en maak ons allen tot getuigen van U.
Hoor ons als wij tot U bidden:
Onze Vader, die in de hemelen zijt;
uw Naam worde geheiligd,
uw Koninkrijk kome,
11 Hebreeën 13:17
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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 Uw is het Koninkrijk
en de kracht en
de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid.
Amen.
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