Inleiding
De kerkenraad heeft u tot twee keer toe bekend gemaakt dat een aantal
broers benoemd is tot ouderling en diaken van onze gemeente. Het zijn …
(namen). Daarmee is ook ruimte gegeven om eventueel met bijbelse
bezwaren naar voren te komen. Dat heeft niemand gedaan. Daarom zullen
we deze broers nu voor het oog van onze Heer in hun ambt bevestigen.
Onderwijzing
Maar voordat we dat doen, zullen we met elkaar stil staan bij de bijbel en wat
onze Heer in de bijbel zegt over het ambt van ouderlingen en diakenen.
Jezus is het hoofd van de kerk. In de hemel heeft hij de hoogste positie
gekregen die er is: hij is de rechterhand van God de Vader. In die positie
gebruikt hij zijn macht om te zorgen voor zijn gemeente op aarde. Hij geeft
ons wat we nodig hebben, in alle opzichten. Daar hoort ook bij dat hij ons
ambtsdragers geeft.
Paulus vertelt het op die manier in Ef. 4. Eerst vertelt hij hoe Jezus naar de
hemel is gegaan, naar zijn Vader, en dan zegt hij: En hij (die Jezus die in de
hemel is, hij) is het die apostelen heeft gegeven, en profeten,
evangelieverkondigers, herders en leraren, om de heiligen toe te rusten tot
het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd (Ef. 4,
11.12).
Op deze manier laat Jezus merken dat hij zijn eigen woorden waarmaakt: hij
is de goede herder, die altijd voor zijn kudde zorgt. Hij zorgt voor herders die
in opdracht van hem de schapen moeten weiden. Die herders kunnen
verschillende taken hebben: er zijn ouderlingen en diakenen.
Ouderlingen
Eerst over de ouderlingen. In het Nieuwe Testament (NT) kom je duidelijk
tegen dat er in elke gemeente ouderlingen of oudsten aangesteld worden. Dat
werd gedaan door de apostelen onder leiding van de Heilige Geest. Maar het
is niet alleen het NT, ook in Oude Testament (OT) kom je al mensen tegen,
die oudsten genoemd worden: het zijn mensen die de leiding hebben.
Maar we blijven even bij de tijd van het NT. In die tijd waren er ouderlingen
met verschillende taken en verschillende opdrachten. Er waren ouderlingen
die in het algemeen de leiding van de gemeente hadden. Er waren ook
ouderlingen die speciaal leiding gaven door het evangelie te verkondigen. Dat
soort ouderlingen noemen wij tegenwoordig predikanten. Alle ouderlingen,
welke taak ze afzonderlijk ook hebben, vormen met elkaar de kerkenraad in
de gemeente van Christus. Op deze manier krijgen we van Christus ook een
stuk bescherming. Want zodoende wordt er ook zoveel mogelijk voor gezorgd
dat de gang van zaken in de gemeente niet bepaald wordt door één of twee
mensen die graag de toon aangeven.
Verder: over de taak die ouderlingen hebben. Daarover worden in bijbel
verschillende dingen gezegd. Vooral in het NT komt dat regelmatig naar
voren. Kort samengevat komt het hierop neer: de ouderlingen hebben met
elkaar de taak om leiding te geven aan de gemeente op een manier zoals een
herder voor zijn kudde zorgt.

Concreet betekent dat in de eerste plaats dat ze geregeld contact hebben met
de mensen in de gemeente door op bezoek te gaan. Op die manier kunnen
ze in beeld krijgen of we met elkaar in de gemeente ons houden aan het
evangelie van Jezus. Want dat is belangrijk, als het gaat om onze ideeën en
woorden, en ook als het gaat om ons doen en laten.
Het doel is, dat ouderlingen op deze manier eraan bijdragen om onze band
met Jezus te stimuleren door ons te troosten, of door ons te waarschuwen, of
door ons het evangelie nog meer uit te leggen. En als gemeenteleden de
verkeerde kant op gaan in hun leven, moeten ze die gemeenteleden
oproepen om weer de goede richting te kiezen. Dat kan ook door die
gemeenteleden niet langer toegang te geven tot de doop en het avondmaal.
Daarmee wordt dan duidelijk gemaakt dat een onheilige manier van leven niet
past bij het contact met een heilige God. Als mensen toch blijven vasthouden
aan zonde in hun leven, gaan de ouderlingen met hen een traject, waarin de
waarschuwingen ook concreet gemaakt worden in stappen van tucht. Op die
manier zijn de ouderlingen het beeld van Christus en van zijn liefde, door alles
in het werk te zetten dat mensen niet verloren gaan.
Als tweede hebben ze de taak om goed te zorgen voor de gemeente, dat is
het huis van God, de tempel waarin hij woont. Ze moeten zich ervoor inzetten
dat alles ordelijk en in vrede gebeurt, op de manier die Christus geboden
heeft. Zo is het bijvoorbeeld hun taak om ervoor te zorgen dat in de kerk
niemand op eigen gezag gaat spreken. Want niemand mag zich op die
manier binnendringen in het huis van God. Verder moeten ze predikanten
helpen en steunen waar ze dat kunnen.
En dan het derde: ouderlingen moeten erop letten wat de predikanten
verkondigen en ze moeten letten op hun manier van leven. Want er mag in de
gemeente geen verkeerde leer verkondigd worden. Mensen moeten in hun
leven niet verdwalen en het huis van God mag niet afgebroken worden.
Daarom zegt Paulus tegen de ouderlingen dat ze moeten letten op de kudde
van Christus, zodat wolven niet de kans krijgen om de schaapskooi binnen te
dringen.
Alles met elkaar is dat heel wat. Als ouderlingen goede herders willen zijn
over Gods kudde en als ze hun werk trouw en goed willen doen, kan dat maar
op één manier: als ze zich verdiepen in de bijbel om naar de woorden van
God te luisteren en als ze blijven oefenen voor het dienen van God.
Diakenen
Dan over die andere herders: diakenen. Van hen kun je zeggen dat zij met
hun taak in ‘dienst van de barmhartigheid’ staan. Het is een taak die
rechtstreeks te maken heeft met de liefde van Jezus. Hij kwam naar de aarde
om mensen te dienen: hij heeft hulp gegeven aan veel mensen die het
moeilijk hadden. Hij stak zijn handen naar hen uit.
De eerste christelijke gemeente heeft dit voorbeeld van Jezus gevolgd: de
gelovigen zorgden ervoor dat niemand in de gemeente tekort kwam. Iedereen
kreeg wat hij nodig had. Zoveel werd er uitgedeeld.
Dat is een opdracht die we ook nu krijgen van de Heer: het is de bedoeling
dat we gastvrij zijn, dat we bereid zijn om een offer te brengen en dat we

barmhartig zijn. Want het is de bedoeling dat ook mensen die zwak zijn of die
hulp nodig hebben, iets kunnen meebeleven van de blijdschap van het geloof:
de blijdschap die we hebben als kinderen van God. Het is niet goed als er in
de gemeente van Jezus Christus mensen zijn die niet getroost worden, terwijl
ze het moeilijk hebben doordat ze ziek zijn, doordat ze eenzaam zijn of
doordat ze arm zijn.
In de gemeente hebben we allemaal de taak om elkaar te dienen. De vraag is
alleen: hoe moet dat goed georganiseerd worden? Daar zijn de diakenen
voor. In de bijbel staat daarvan een voorbeeld. De apostelen kregen het zó
druk, dat ze niet meer in staat waren om alles in de gemeente te organiseren.
Het helpen van elkaar dreigde in de verdrukking te komen. En daarom
hebben ze toen speciaal met het oog daarop mensen aangesteld.
Zodoende moeten de diakenen ervoor zorgen dat het onderlinge helpen en
dienen in de gemeente op een goede manier kan gebeuren. Ze moeten
daarom rondgaan in de gemeente, zodat ze goed op de hoogte zijn: dan
weten ze wat er nodig is en dan kunnen ze de gemeenteleden concreet
aansporen om elkaar te helpen. Het hoort ook bij hun taak om daarvoor geld
in te zamelen en het uit te delen aan de mensen die dat nodig hebben.
Daarbij gaat het niet om het geld op zich. Diakenen horen daarom mensen te
troosten en te bemoedigen vanuit Gods Woord.
Het werk van de diakenen heeft ook te maken met het avondmaal: aan het
avondmaal vieren we onze onderlinge verbondenheid. Het is een band die we
met elkaar in de gemeente hebben door de Heilige Geest. Het is de bedoeling
dat de diakenen zich inzetten om in woorden en in daden daarvan iets
zichtbaar te laten worden.
Kortom: het is de bedoeling dat de diakenen ons helpen om te groeien in
liefde: de liefde voor elkaar in de gemeente, maar ook breder: de liefde voor
alle mensen.
Bevestiging
Beste broers, jullie staan op het punt om je ambt, dat wil zeggen je taak, te
aanvaarden. Daarom is het tegenover God en tegenover de gemeente
belangrijk om een duidelijk antwoord te krijgen op een aantal vragen. Die
vragen zal ik jullie nu stellen:
Als eerste:
De afgelopen tijd zijn mensen in de gemeente op verschillende manieren
betrokken geweest in het traject van talstelling en benoeming. Toch krijg je
een benoeming uiteindelijk niet van hen. En dat is dan ook de vraag: ben je
ervan overtuigd dat je door God zelf geroepen bent om deze taak uit te
voeren?
Als tweede:
Aanvaard je alles wat er geschreven is in het Oude en Nieuwe Testament als
het enige Woord van God? Ben je ervan overtuigd dat de inhoud van de
bijbel, in de persoon van Jezus Christus, de enige weg is, die mensen kunnen
gaan om gered te worden? En verwerp je alles wat daartegenin gaat?
Als derde:

Beloof je dat je de taak van je ambt zult uitvoeren als een trouwe dienaar van
Jezus Christus? Beloof je dat je je daarbij zult houden aan de leer van de
bijbel? En beloof je dat in heel je leven een houding van respect voor God te
zien zal zijn?
Als vierde:
Stel dat je toch uitglijdt. Wat de leer betreft of wat je manier van leven betreft.
Dat kan. Want mensen zijn niet volmaakt. Voor zo’n situatie zijn afspraken
gemaakt in de kerkorde. Afspraken, die erop gericht zijn om mensen te
waarschuwen en ze weer op de goede weg te krijgen. Stel dat je toch uitglijdt:
beloof je dat je in dat geval je zult houden aan de afspraken die we daarover
gemaakt hebben?
Wat is op deze vragen jullie antwoord?
… (namen)
… (antwoord)
Zegen
Onze almachtige God en Vader wil jullie de gunst verlenen om je te geven
wat je nodig hebt voor je taak, zodat je daarin trouw kunt zijn en zodat je
daarin vruchtbaar zult zijn. Amen.
Ouderlingen
Ouderlingen, wees samen met de predikanten trouw in het regeren van de
gemeente en gedraag je bij het troosten en bij het waarschuwen als een
herder over Gods kudde. Zie erop toe dat de gemeente blijft bij de zuivere
leer en dat de gemeenteleden ook leven in overeenstemming daarmee. Neem
ter harte wat de apostel Petrus zegt: “Hoed de kudde die God u heeft
toevertrouwd, zoals hij het graag ziet: niet gedwongen, maar vrijwillig, niet uit
winstbejag, maar belangeloos. Overheers degenen niet voor wie u te zorgen
hebt, maar wees een voorbeeld voor uw kudde.” (1 Pet. 5, 2.3).
Diakenen
Diakenen, wees trouw en ijverig bij jullie taak: bij het inzamelen en beheren
van de gaven. En ook bij het uitdelen ervan: geef het met blijdschap aan
degenen die dat nodig hebben. Bemoedig en help iedereen die in zorg leeft of
die eenzaam is. En geef in al die dingen een goed voorbeeld voor ons
allemaal, zodat het voor iedereen in de gemeente duidelijk te zien is, wat
Jezus Christus verwacht van mensen die hem dienen. En dus: wat hij
verwacht van ons allemaal.
Ouderlingen en diakenen
Wees een trouwe dienaar van Jezus Christus. Wat Paulus tegen Timoteüs
zegt, geldt ook voor jullie: Houd met een zuiver geweten vast aan het geheim
van het geloof. (1 Tim. 3, 9). Dan zul je aanzien verwerven en dan zul je door
je geloof in staat zijn vrijmoedig te spreken (1 Tim. 3, 13). En dan zul je eens,
zoals Jezus zegt, welkom zijn op het feest van je Heer (Mat. 25, 21).
Gemeente

En aan de andere kant: voor ons allemaal in de gemeente geldt, dat het
belangrijk is om te beseffen dat deze mannen door God zelf zijn aangesteld.
Dat mogen ze ook van ons verwachten: dat we hen ontvangen als mensen
die in dienst staan van God.
Wat de ouderlingen betreft: zij zijn aangesteld om op ons, als gemeente,
toe te zien en als herders voor ons, als kudde van Jezus Christus, te
zorgen. Respecteer hen daarom vanwege die taak. De bijbel zegt:
Gehoorzaam uw leiders en schik u naar hen, want zij waken over uw
leven en zullen daarvan ook rekenschap moeten afleggen (Heb. 13, 17).
Wat de diakenen betreft: zorg ervoor dat ze de financiële ruimte hebben
om hun werk te doen. God heeft ons een deel van zijn bezit
toevertrouwd. Dat betekent dat we rentmeesters zijn. Ga met dat bezit
om, zoals God dat zelf zou doen. En verder: besef dat je in de gemeente
van Jezus Christus door hem geroepen bent om anderen te dienen.
En als je hulp nodig hebt, wees dan blij dat Jezus diakenen gegeven
heeft om je te kunnen helpen en aanvaard die hulp als hulp die je krijgt
van hem.
Gebed
Al met al komt er heel wat op ons af. En het bestaat niet dat we al die dingen
op eigen kracht kunnen doen op de manier die God bedoelt. Daarom zullen
we nu bidden en onze Heer vragen om zijn leiding en zijn kracht.
Vader in de hemel, U bent onze God en Heer, en daarom komen we nu in ons
bidden naar U toe. Want U hebt in de kerk ouderlingen en diakenen
aangesteld om te werken met het oog op uw koninkrijk.
Dank U, dat U in het gezin van onze gemeente mannen aan ons gegeven
hebt die vol zijn van uw Geest. Voor hun taak hebben ze dat nodig: de gaven
van uw Geest. Geef hen daarom steeds meer van die gaven, zoals wijsheid,
vrijmoedigheid, onderscheidingsvermogen en barmhartigheid. Want alleen
dan zullen ze in staat zijn om hun opdracht uit te voeren op een manier, zoals
U dat van hen wilt.
Wilt u hen de gunst verlenen dat zij met hun werk kunnen doorgaan, dat ze
daarin trouw zijn en dat ze niet geremd worden door zorgen of door verdriet of
door vijandige reacties van mensen.
Geef ons uw zegen, omdat we uw gemeente zijn. Geef ons de bereidheid om
de leiding van de ouderlingen te aanvaarden en respect voor hen te hebben,
omdat ze door U aangesteld zijn.
Geef dat we elkaar in de gemeente van harte liefhebben. En help ons om
onze liefde en onze blijdschap ook te laten zien, zodat de diakenen genoeg
van ons krijgen, zodat anderen geholpen kunnen worden, en zodat niemand
iets te kort komt.
We bidden U dat uw eigen woorden bij ons steeds meer werkelijkheid mogen
worden; die woorden dat wij als heiligen van U, door de taak van ambtdragers
toegerust worden voor ons werk in dienst van U, zodat het lichaam van
Christus opgebouwd wordt.
Verhoor ons, Vader, omdat U naar ons omziet in de naam van uw lieve Zoon,
Jezus Christus, onze Heer. Hij heeft ons leren bidden:

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets
schuldig was.
En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in
eeuwigheid. Amen.

