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In deze dienst wordt diaken J. van Haarlem  
bevestigd in het ambt van diaken



Inleidend orgelspel

Mededelingen

Voorzang: Psalm 84: 1

 Hoe lief’lijk, hoe vol heilgenot,
 O HEER’, der legerscharen God,
 zijn mij Uw huis en tempelzangen!
 Hoe branden mijn genegenheên
 om ‘s HEEREN voorhof in te treên!
 Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen;
 mijn hart roept uit tot God, Die leeft
 en aan mijn ziel het leven geeft!

Stil gebed

Votum en Groet

Zingen: Psalm 56: 5 en 6

 Ik roem in God, ik prijs ‘t onfeilbaar woord;
 ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord.
 ‘k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord,
 wat sterv’ling zou mij schenden?
 Ik heb beloofd, wanneer G’ in mijn ellenden
 mij bijstand boodt en ‘t onheil af zoudt wenden,
 tot U, o God, mijn lofzang op te zenden,
 door ijver aangespoord.

 Gij hebt mijn ziel beveiligd voor den dood,
 Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot’,
 Gij zijt voor mij een schild in allen nood,
 Gij hebt mijn smart verdreven,
 Uw dierb’re gunst is m’ altoos bijgebleven.
 ‘k Zal voor Gods oog naar Zijn bevelen leven:
 zo word’ door mij Zijn naam altoos verheven,
 zo word’ Zijn lof vergroot.

Wet



Zingen: Psalm 119: 17

 Leer mij, o HEER’, den weg, door U bepaald,
 dan zal ik dien ten einde toe bewaren.
 Geef mij verstand, met Godd’lijk licht bestraald,
 dan zal mijn oog op Uwe wetten staren,
 dan houd ik die, hoe licht mijn ziel ook dwaalt;
 dan zal zich ‘t hart met mijne daden paren.

Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing: Mattheüs 26: 6-13

De zalving in Bethanië
6.  Toen Jezus in Bethanië was, in het huis van Simon de melaatse,
7.   kwam er een vrouw naar Hem toe die een albasten fles met zeer kostbare zalf  

had; en zij goot die uit op Zijn hoofd terwijl Hij aanlag.
8.   Toen Zijn discipelen dat zagen, waren zij verontwaardigd en zeiden: Waartoe 

deze verkwisting?
9.   Deze zalf had immers duur verkocht kunnen worden en de opbrengst aan de 

armen gegeven.
10.   Maar Jezus, Die dit merkte, zei tegen hen: Waarom valt u deze vrouw lastig? 

Want zij heeft een goed werk aan Mij verricht.
11.   De armen hebt u immers altijd bij u, maar Mij hebt u niet altijd.
12.   Want toen zij deze zalf op Mijn lichaam goot, deed zij dat als voorbereiding op 

Mijn begrafenis.
13.   Voorwaar, Ik zeg u: overal waar dit Evangelie gepredikt zal worden in heel de 

wereld, zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden over wat zij gedaan heeft.

Zingen: Psalm 23: 1 en 3

 De God des heils wil mij ten Herder wezen,
 ‘k heb geen gebrek, ‘k heb geen gevaar te vrezen.
 Hij zal mij zacht in liefelijke weiden,
 aan d’ oevers van zeer stille waat’ren leiden.
 Hij sterkt mijn ziel, richt om Zijn naam mijn treden
 in ‘t effen spoor van Zijn gerechtigheden.

 Gij zalft mijn hoofd, Gij doet mijn blijdschap groeien
 en van Uw heil mijn beker overvloeien.
 Het zalig goed, mij door Uw gunst gegeven,
 verlaat mij niet, maar volgt mij al mijn leven,
 zodat ik in het heilig huis des HEEREN
 een lange reeks van dagen blijf verkeren.



Verkondiging n.a.v. Matth. 26:7 thema: ‘Een veelzeggend gebaar!’

7.   er kwam een vrouw naar Hem toe die een albasten fles met zeer kostbare zalf  
had; en zij goot die uit op Zijn hoofd terwijl Hij aanlag.

Zingen: Psalm 116: 1 en 10

 God heb ik lief, want die getrouwe HEER’
 hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen.
 Hij neigt Zijn oor, ‘k roep tot Hem al mijn dagen.
 Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.

 Ik zal Uw naam met dankerkentenis
 verheffen, U al mijn geloften brengen.
 ‘k Zal liefd’ en lof voor U ten offer mengen
 in ‘t heiligdom, waar ‘t volk vergaderd is.

Formulier voor de bevestiging van diaken
Geliefden in onze Heere Jezus Christus, u weet dat wij u verschillende keren de 
naam bekendgemaakt hebben van de hier aanwezige broeder, die gekozen is tot
het ambt van diaken in deze gemeente. De reden daarvan was om te vernemen 
of iemand iets zou inbrengen waardoor hij niet in het ambt bevestigd mogen 
worden. Ons is gebleken dat niemand iets wettigs tegen hem ingebracht heeft. 
Daarom zullen wij nu in de Naam des Heeren tot zijn bevestiging overgaan.
Wij verzoeken u, broeder, die nu bevestigd zult worden, en alle anderen die hier 
aanwezig zijn, eerst met aandacht te luisteren naar een korte uitleg van het 
ingestelde ambt op grond van Gods Woord. 

Wat de diakenen betreft. Over de dienst der barmhartigheid leert de Schrift dat 
deze voortvloeit uit de volkomen liefde van Christus voor de gemeente, die Hij 
kocht met Zijn bloed. Hij kwam in de wereld om te dienen en ontfermde Zich over 
hen die in nood waren. Christus is het Lam dat de zonde der wereld wegneemt 
[Joh. 1:29], de Knecht des Heeren die onze krankheden op Zich genomen en 
onze smarten gedragen heeft [Js. 53:4] en die niet rusten zal, totdat bij Zijn 
wederkomst ook de gevolgen van de zonde een einde zullen hebben. 
In navolging van haar Heere zorgde de eerste christelijke gemeente ervoor dat 
niemand in haar midden gebrek had. De gemeente van Christus heeft bovendien 
een taak wereldwijd: het lenigen van lijden en nood in de hele wereld.
Over de instelling van het diakenambt kunnen wij lezen in het boek Handelingen 
[Hand. 6:1-6]. Daar staat dat de apostelen aanvankelijk zelf de armenzorg 
hebben behartigd. De opbrengst van de verkochte goederen werd aan de voeten 
van de apostelen gelegd en er werd uitgedeeld naarmate ieder nodig had. Maar 
er ontstond ontevredenheid, omdat Grieks sprekende weduwen bij de dagelijkse 



uitdeling werden overgeslagen. Op aandringen van de apostelen zijn daarom 
mannen gekozen die de zorg voor de armen tot hun specifieke taak zouden 
rekenen, opdat de apostelen zelf zich des te meer zouden kunnen wijden aan 
het gebed en de bediening van het Woord. Zo heeft het sindsdien in de kerk 
gefunctioneerd. Dit blijkt uit Romeinen 12:8, waar de apostel sprekende van deze 
dienst zegt dat degenen die uitdelen, dit doen zullen in alle eenvoud. En als hij 
elders spreekt van helpers, bedoelt hij degenen die in de gemeente gesteld zijn 
om de armen en ellendigen te helpen in de nood [1 Kor. 12:28].
Uit deze teksten blijkt duidelijk dat het ambt van diaken het volgende omvat:
Ten eerste: getrouw en zorgvuldig de giften en goederen, voor de armen gegeven, 
in te zamelen en te bewaren. Zij zullen zich ook met toewijding inzetten voor het 
vinden van voldoende middelen om de armen te helpen.
Ten tweede: het uitdelen van gaven. Hiertoe wordt niet alleen vereist oplettendheid 
en zorgvuldigheid om de giften daar te besteden waar het nodig is, maar ook 
blijdschap en eenvoud om met een bewogen en welwillend hart de armen te 
helpen, zoals de apostel ons voorhoudt in Romeinen 12:8 en 2 Corinthe 9:7. 
Hierbij is het van groot belang dat zij de hulpbehoevenden niet alleen helpen met 
materiële gaven, maar ook met troostvolle woorden uit de Schrift.

Ten slotte geldt voor alle ambtsdragers, dat hun naar de orde der kerk 
geheimhouding is opgelegd van al datgene wat bij de uitoefening van hun ambt 
vertrouwelijk te hunner kennis is gekomen.

Zingen: Psalm 84: 3

 Welzalig hij, die al zijn kracht
 en hulp alleen van U verwacht,
 die kiest de welgebaande wegen.
 Steekt hen de hete middagzon
 in ‘t moerbeidal, Gij zijt hun bron
 en stort op hen een milden regen,
 een regen, die hen overdekt,
 verkwikt en hun tot zegen strekt.

Bevestigingsvragen
Geliefde broeder, opdat allen mogen horen dat u bereid bent uw ambt te 
aanvaarden, verzoek ik u te antwoorden op de volgende vragen. 
Ten eerste: Bent u er in uw hart van overtuigd dat u wettig door Gods gemeente en 
daarom door God Zelf tot deze heilige 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 der zaligheid? Verwerpt u alle leringen die 
daarmee in strijd zijn? 



Ten derde: Belooft u uw ambt getrouw uit te oefenen, in overeenstemming met 
deze leer, naar de u voor uw ambt geschonken gaven; en belooft u geheim te 
houden datgene wat bij de uitoefening van uw ambt vertrouwelijk te uwer kennis 
is gekomen? Belooft u zich ook gezamenlijk godvrezend te gedragen en u te 
onderwerpen aan de kerkelijke tucht, wanneer u zich onwaardig gedraagt? 
Antwoord: Ja.

De almachtige God en Vader geve u allen tezamen Zijn genade om in uw ambt 
getrouw en vruchtbaar te zijn. Amen.

De broeder en kerkenraad zingen als onderstreping van zijn ja- woord: 

 Psalm 86: 6
 Leer mij naar Uw wil te hand’len,
 ‘k zal dan in Uw waarheid wand’len.
 Neig mijn hart en voeg het saâm
 tot de vrees van Uwen naam.
 HEER’, mijn God, ik zal U loven,
 heffen ‘t ganse hart naar boven,
 ‘k zal Uw naam en majesteit
 eren tot in eeuwigheid!

Toespraak

Toezingen: Psalm 134: 3 (zo mogelijk staande)

 Dat ‘s HEEREN zegen op u daal’,
 Zijn gunst uit Sion u bestraal’.
 Hij schiep ‘t heelal, Zijn naam ter eer;
 looft, looft dan aller heren HEER’!

Hierna spreekt de predikant tot hen en de gemeente de volgende woorden:
Ouderlingen, wees nauwgezet in wat u samen met de dienaren des Woorden is 
toevertrouwd, namelijk het regeren van de kerk. Waak over de gemeente als het 
huis en de stad van God, door iedereen trouw te vermanen en te waarschuwen 
voor de weg die naar het verderf leidt. Heb acht op het handhaven van de zuivere 
leer en een vrome levenswandel in de gemeente des Heeren. 
Diakenen, zamel de gaven met zorg in en deel ze op verstandige wijze en 
met vreugde uit. Kom hen die in nood zijn te hulp. Zorg voor de weduwen en 
weduwnaren, de wezen en allen die in nood zijn. Betoon metterdaad liefde aan 
alle mensen, maar in het bijzonder aan de medegelovigen [Gal. 6:l0]. 
Wees allen getrouw in uw ambt, bewaar de verborgenheid van het geloof in een 



zuiver hart [1 Tim. 3:9], wees een goed voorbeeld voor de hele gemeente. Op deze 
wijze ontvangt u een goede ingang in de gemeente en veel vrijmoedigheid in het 
geloof in Christus Jezus en zult u na dit leven ingaan in de vreugde van uw Heere 
[1 Tim. 3:13]. 

Geliefde christenen, ontvang van uw kant deze mannen als dienaren van God. 
Bid voor hen. Treed de ouderlingen die op goede wijze regeren, met groot respect 
tegemoet [1 Tim. 5:17] en aanvaard gewillig hun opzicht en leiding. Voorzie de 
ouderlingen-kerkrentmeester ruim van middelen, zowel voor de eredienst als 
voor andere kerkelijke doelen. Voorzie de diakenen van voldoende middelen om 
de armen te helpen. Wees mild en royaal in het geven.* (Zie onderaan artikel) 
Wees Christus dankbaar, die u ook door hun zorg Zijn barmhartigheid bewijst. 
Laat ieder indien mogelijk door eigen arbeid in zijn onderhoud voorzien, om zo 
noodlijdenden te kunnen helpen. Als ieder zo handelt op de plaats die God hem of 
haar gegeven heeft, zult u van Hem het loon der gerechtigheid ontvangen.

Omdat wij hiertoe onbekwaam zijn, laten wij de almachtige God aanroepen: 

Dankgebed

Zingen: Psalm 108: 1 (zo mogelijk staande)

 Mijn hart, o Hemelmajesteit,
 is tot Uw dienst en lof bereid;
 ‘k zal zingen voor den Opperheer,
 ‘k zal psalmen zingen tot Zijn eer.
 Gij zachte harp, gij schelle luit,
 waakt op, dat niets uw klanken stuit’.
 ‘k Zal in den dageraad ontwaken
 en met gezang mijn God genaken.

Zegen

Uitleidend orgelspel   Na de dienst is er gelegenheid om diaken van Haarlem Gods 
zegen toe te wensen. U bent vrij om hem daarbij al dan geen 
handdruk te geven.

Collecte   Diaconie 
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