
 

 

Ouderlingen en diakenen 

Ouderlingen en diakenen geven leiding aan de gemeente en moeten goed bekend staan
1
. Daarom 

heeft de kerkenraad tot tweemaal toe de namen bekend gemaakt van degenen die tot het ambt 

verkozen zijn. Niemand heeft aanmerkingen gemaakt op hun geloof of levenswandel. Vrijmoedig 

kunnen wij hen nu in de naam van de Heer bevestigen.  

Bijbels onderwijs 

Vooraf willen we stilstaan bij wat de Bijbel ons vertelt over de ambten in de gemeente. Jezus Christus 

is het hoofd van de gemeente en hij schakelt mensen in om samen te bouwen aan de kerk
2
. Door de 

heilige Geest heeft hij daarvoor gaven aan alle gemeenteleden gegeven. Van ieder mag een bijdrage 

in het gemeentewerk verwacht worden. We noemen dit ‘het ambt van alle gelovigen’. Daarnaast zijn 

er de ambten met een bijzondere verantwoordelijkheid voor de hele gemeente. In de brief aan de 

gemeente in Efeze lezen we dat Christus “apostelen heeft aangesteld, en profeten, 

evangelieverkondigers, herders en leraren, om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. 

Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd” (Efeziërs 4: 11 en 12). De ambtsdragers moeten deze 

opdracht nederig en zachtmoedig volbrengen, want ze zijn zelf ook mens
3
. Laten ze een voorbeeld 

nemen aan Jezus, die Heer is, maar die kwam om te dienen en de voeten van de discipelen waste. 

Aan de andere kant moeten we bedenken dat zo iemand komt namens de Heer. Zij mogen zich dan 

ook gedragen weten door het woord van de Heer: “Ik verzeker jullie: wie iemand ontvangt die door 

mij gezonden is ontvangt mij, en wie mij ontvangt ontvangt hem die mij gezonden heeft” (Johannes 

13: 20).  

Het ambt van ouderling  

Tot de ambten waardoor Christus zijn gemeente wil bouwen, behoort dat van de ouderlingen. Zij 

heten in de Bijbel herders en opzieners. In gehoorzaamheid aan de Opperherder zullen zij Gods 

kudde hoeden waarvoor zij de verantwoordelijkheid hebben, met belangeloze toewijding en als 

voorbeeld voor de kudde. Zij zijn verantwoordelijk voor het bezoek en de geestelijke leiding aan de 

gemeente. Zij zullen ouderen en jongeren stimuleren om de Heer te volgen. Ook moeten de 

ouderlingen er op toezien dat we met elkaar het werk doen, dat er in de kerk gebeurt
4
. We vormen 

als gemeente het lichaam van Christus; alles moet in liefde toegaan en ieder moet zijn mogelijkheden 

gebruiken ten dienste van de gemeente en de wereld. De ouderlingen zullen de gemeente ook wijzen 

op haar missionaire roeping. In deze wereld kunnen we – als de gelegenheid zich voordoet - met 

onze woorden van het Evangelie getuigen, maar ook door ons doen en laten kunnen we anderen tot 

Christus brengen.  

Als opzieners van de gemeente zullen de ouderlingen waken tegen het binnendringen van ideeën die 

mensen af kunnen brengen van de gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Gemeenteleden die niet 

volgens de Bijbel leven, behoren zij daarop aan te spreken. Als zulke mensen niet tot inkeer komen, 

zullen ze merken dat ze zichzelf afsluiten van de levende God. De kerk ziet dit in het licht van Doop 

en Avondmaal. Deze sacramenten moeten door zonde in de gemeente niet in hun zegenende 

werking gehinderd worden, maar dienen juist tot versterking van het geloof en tot vernieuwing van 

het leven met God. De ouderlingen moeten ook toezien op elkaar en op de predikant, die als 

ouderling vrijgesteld is voor zijn werk in de gemeente. Zij dragen medeverantwoordelijkheid voor het 



 

 

onderwijs dat de dominee brengt en de manier waarop hij zijn werk in de gemeente doet. Daarom 

moeten ze zich blijven verdiepen in de Bijbel en zich toeleggen op het overdenken van de 

verborgenheden van het geloof. Zo zullen zij hun werk doen volgens het advies dat Paulus geeft aan 

de ouderlingen van Efeze: ‘Zorg voor uzelf en voor de hele kudde waarover de heilige Geest u als 

herder heeft aangesteld; u bent de opzieners van Gods gemeente, die hij verworven heeft door het 

bloed van zijn eigen Zoon’ (Handelingen 20: 28). 

Het ambt van diaken 

Christus maakt ook van de dienst van de diakenen gebruik om zijn gemeente te bouwen. Vanaf het 

begin heeft in de gemeente naast de bediening van het Woord en het gebed het werk van de 

christelijke barmhartigheid een plaats gehad. In Handelingen 6 wordt het diakenambt ingesteld. 

Diakenen moeten er op toezien dat de gemeente echt een gemeenschap vormt, waar niemand 

tussen de wal en het schip valt. De diakenen hebben samen met de ouderlingen voor de hele 

gemeente zorg te dragen. Aan hen is de dienst van de barmhartigheid toevertrouwd. Zij mogen de 

liefde van Christus zichtbaar maken door in geval van maatschappelijke en materiële vragen met raad 

en daad terzijde te staan. Zij zullen zoeken naar passende wegen en middelen om hun taak zo goed 

mogelijk te vervullen. Verder zullen zij zorgen voor de juiste besteding van de gelden die door hen 

worden ingezameld. Tenslotte zullen de diakenen de gemeente stimuleren barmhartigheid te 

bewijzen aan de naasten. Zij mogen opgewekt hun werk doen met een bewogen hart, bereid om de 

troost van het Evangelie mee te delen aan hen die in nood verkeren. In de gebrokenheid van de 

menselijke verhoudingen staan zij in dienst van Christus, zoals verwoord in Psalm 72: ‘Hij zal 

bevrijden wie arm is en om hulp roept, wie zwak is en geen helper heeft’ (vs 12).  

De vragen:  

Nu u, broeders en zusters, op het punt staat om uw ambt te aanvaarden, verwachten we dat u voor 

God en zijn gemeente eerlijk zult antwoorden op de volgende vragen:  

• Ten eerste: Bent u in uw hart ervan overtuigd, dat God het zo geleid heeft, dat u door zijn 

gemeente en daarmee door God tot deze bijzondere dienst geroepen bent?  

• Ten tweede: Houdt u de boeken van het Oude en Nieuwe Testament voor het enige Woord 

van God en de volkomen leer van de verlossing, en verwerpt u alles 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 bedienen en 

de vereiste geheimhouding in acht te nemen bij wat u in goed vertrouwen wordt 

meegedeeld? 

• Ten vierde: Belooft u zich te onderwerpen aan de kerkelijke vermaningen, als u zich in leer of 

leven zou misgaan?  

Antwoord : Ja.  

Hierna spreekt de voorganger: ‘De almachtige God en Vader geve u Zijn genade, zodat u in deze 

dienst trouw en met zegen mag werken. Amen.’ 



 

 

Ontvangst door de gemeente 

Allen die lid zijn van deze gemeente worden verzocht te gaan staan en met een hardop uitgesproken 

ja-woord te antwoorden op de volgende vragen:  

Geliefde gemeente, wilt u deze broeders en zusters ontvangen als dienaren van God. En stelt zich u 

gewillig onder de leiding van de ouderlingen. Wilt u hun vermaningen serieus nemen? Wilt u de 

diakenen voorzien van goede middelen tot het verrichten van hun werk en bent u van harte bereid 

om naar uw vermogen mee te werken in de dienst der barmhartigheid? Wat is daarop uw antwoord? 

Ja.  

Gebed: Niemand van ons heeft van zichzelf de bekwaamheid die nodig is om een goede ouderling of 

diaken te zijn. Daarom willen wij de almachtige God om zijn genade aanroepen. Laten wij bidden:  

Heer God, hemelse Vader, wij danken u dat u door Christus, uw Zoon, tot opbouw van uw kerk 

ouderlingen en diakenen gegeven hebt. U hebt ons mensen gegeven die goed bekend staan en die 

gaven van uw heilige Geest hebben ontvangen. Wij bidden u, verleen hun meer en meer wat zij in 

hun bediening nodig hebben: wijsheid en moed, inzicht en barmhartigheid. Schenk hun uw genade, 

dat hun werk voortgang mag vinden, zodat ze niet door moeite, verdriet of vervolging van de wereld 

worden opgehouden. Verleen uw zegen aan deze gemeente, opdat zij de goede vermaningen van de 

ouderlingen serieus neemt. Geef dat de gemeenteleden de diakenen met liefde bijstaan in de dienst 

van de barmhartigheid. Verhoor ons, o barmhartige God en Vader, door Jezus Christus, uw Zoon, 

onze Heer. 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 in der eeuwigheid. Amen. 

 

                                                           

1. 1 Timotheüs 3: 1-7 

2. Efeziërs 4: 11-16 en 1 Petrus 2: 4,5 

3. ‘Weid mijn lammeren, hoed mijn schapen’, zei Jezus tegen Simon, die in genade werd 
aangenomen en in ere hersteld nadat hij Jezus had verloochend (Johannes 21: 15-17). 

4. De apostel Paulus is bezig met gavengericht werken te stimuleren in Romeinen 12 en 1 
Korintiërs 12, 13 en 14 en ook in Efeziërs 4. De apostel Petrus doet dit in 1 Petrus 4:7-11. 
Opmerkelijk is dat de vrucht van de Geest, namelijk de liefde, de goede bedding vormt voor de 
ontwikkeling van de geestelijke gaven. Zo staat 1 Korintiërs 13 niet toevallig tussen 12 en 14 in 
en eindigt Romeinen 12 met de opdracht elkaar lief te hebben. 


