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In deze dienst wordt evangelisatieouderling L.D. Klop  
herbevestigd in het ambt van evangelisatieouderling

Inleidend orgelspel

Mededelingen

Voorzang: Psalm 121: 1

 ‘k Sla d’ ogen naar ‘t gebergte heen, 
 vanwaar ik dag en nacht
 des Hoogsten bijstand wacht.
 Mijn hulp is van den HEER’ alleen, 
 Die hemel, zee en aarde
 eerst schiep, en sinds bewaarde.

Stil gebed

Votum en Groet

Zingen: Psalm 122: 1

 Ik ben verblijd, wanneer men mij
 Godvruchtig opwekt: Zie wij staan
 gereed, om naar Gods huis te gaan.
 Kom, ga met ons en doe als wij!
 Jeruzalem, dat ik bemin,
 wij treden uwe poorten in;
 daar staan, o Godsstad, onze voeten.
 Jeruzalem is wél gebouwd,
 wél saâmgevoegd: wie haar beschouwt,
 zal haar voor ‘s Bouwheers kunstwerk groeten.

Tien Geboden



Zingen: Psalm 119: 25

 Gedenk aan ‘t woord, gesproken tot Uw knecht,
 Waarop Gij mij verwachting hebt gegeven;
 Dit is mijn troost, in druk mij toegelegd,
 Dit leert mijn ziel U achteraan te kleven;
 Al ‘t geen Uw mond aan mij had toegezegd,
 Gaf aan mijn hart vertroosting, geest en leven.

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

Schriftlezing: Jesaja 56: 1-7

Aansporing tot godsvrucht
1.   Zo zegt de HEERE:
 Neem het recht in acht en doe gerechtigheid,
 want Mijn heil is nabij om te komen,
 en Mijn gerechtigheid om geopenbaard te worden.
2.  Welzalig een sterveling die zo handelt,
 het mensenkind dat daaraan vasthoudt;
 die de sabbat in acht neemt, zodat hij die niet ontheiligt,
 en die zijn hand ervoor behoedt om enig kwaad te doen.
3.  Laat de vreemdeling die zich bij de HEERE gevoegd heeft, niet zeggen:
 De HEERE heeft mij geheel en al van Zijn volk gescheiden;
 laat de ontmande niet zeggen: Zie, ik ben maar een dorre boom.
4.  Want zo zegt de HEERE
 over de ontmanden die Mijn sabbatten in acht nemen,
 verkiezen wat Mij behaagt, en vasthouden aan Mijn verbond:
5.  Ik zal hun in Mijn huis en binnen Mijn muren een plaats en een naam geven,
 beter dan die van zonen en dan die van dochters;
 een eeuwige naam zal Ik ieder van hen geven,
 een naam die niet uitgewist zal worden.
6.  En de vreemdelingen die zich bij de HEERE voegen
 om Hem te dienen en om de Naam van de HEERE lief te hebben,
 om Hem tot dienaren te zijn;
 allen die de sabbat in acht nemen, zodat zij hem niet ontheiligen,
 en die aan Mijn verbond vasthouden:
7.  hen zal Ik ook brengen naar Mijn heilige berg,
 en Ik zal hen verblijden in Mijn huis van gebed.
 Hun brandoffers en hun slachtoffers zullen welgevallig zijn op Mijn altaar.
 Want Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken.



Schriftlezing: Mattheüs 21: 12-17

De tempelreiniging
12.  En Jezus ging de tempel van God binnen en dreef allen die in de tempel ver-

kochten en kochten naar buiten, en keerde de tafels van de wisselaars om en  
de stoelen van hen die de duiven verkochten.

13.  En Hij zei tegen hen: Er is geschreven: Mijn huis zal een huis van gebed ge-
noemd worden; maar u hebt er een rovershol van gemaakt.

14.  En er kwamen blinden en kreupelen bij Hem in de tempel en Hij genas hen.
15.  Toen de overpriesters en schriftgeleerden de wonderen zagen die Hij deed, en  

de kinderen die in de tempel riepen: Hosanna, de Zoon van David! namen zij 
Hem dat zeer kwalijk,

16.  en zeiden tegen Hem: Hoort U wel wat deze kinderen zeggen? Jezus zei tegen 
hen: Ja. Hebt u nooit gelezen: Uit de mond van jonge kinderen en van  
zuigelingen hebt U voor Uzelf lof tot stand gebracht?

17.  En Hij verliet hen en ging vandaar de stad uit naar Bethanië en overnachtte daar.

Zingen: Psalm 27: 5

 Mijn hart zegt mij, o HEER’,van Uwentwegen:
 “Zoek door gebeên met ernst Mijn aangezicht!”
 Dat wil, dat zal ik doen; ik zoek den zegen
 alleen bij U, o Bron van troost en licht!
 Verberg toch niet Uw oog van mij, o HEER’,
 ik ben Uw knecht, zie niet in toorne neer!
 Gij waart mijn hulp in al mijn zielsverdriet.
 O God mijns heils, begeef, verlaat mij niet!

Verkondiging n.a.v. Mattheüs 21: 13a “Een Gebedshuis voor alle volken”

Zingen: Psalm 108: 2

 Ik zal, o HEER’, Uw wonderdaân,
 Uw roem den volken doen verstaan,
 want Uwe goedertierenheid
 is tot de heem’len uitgebreid.
 Uw waarheid heeft noch paal noch perk,
 maar streeft tot aan het hoogste zwerk.
 Verhef U boven ‘s hemels kringen,
 en leer al d’ aard’ Uw grootheid zingen!



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

Inzake de ouderlingen is op te merken dat het woord ouderling of ‘oudste’, dat uit 
het Oude Testament afkomstig is en een persoon aanduidt die in een aanzienlijk 
regeerambt is geplaatst, wordt toegekend aan tweeërlei personen die in de kerk 
van Jezus Christus dienen. Want de apostel Paulus zegt dat de ouderlingen die 
op de juiste wijze regeren, dubbele eer waardig geacht worden, voornamelijk 
die arbeiden in het Woord en de leer [l Tim. 5:17]. Daaruit blijkt dat er in de 
apostolische kerk twee soorten ouderlingen zijn geweest. Ten eerste dienaren 
des Woords, herders en leraars die het evangelie verkondigden en de sacramenten 
bedienden. Ten tweede degenen die niet het woord bedienden, maar wel dienst 
verrichtten in de gemeente. Zij droegen een bijzonder ambt, namelijk dat ze over 
de kerk opzicht hadden en haar regeerden samen met de dienaren des Woords. 
Want eerst heeft Paulus in Romeinen 12 gesproken over het leerambt en het ambt 
van uitdelen of diakenschap. Daarna spreekt hij afzonderlijk over het regeerambt: 
laat ieder die leiding geeft, dat ‘in naarstigheid’, dat wil zeggen ‘nauwgezet’ doen 
[Rom. 12:7-8]. Op een andere plaats noemt hij bij de gaven en ambten die God 
in de gemeente heeft gegeven, eveneens het regeren [l Kor. 12:28]. Zij die in het 
regeerambt dienen, hebben de taak de dienaren die het evangelie prediken, te 
helpen en bij te staan. Evenzo waren in het Oude Testament de gewone levieten 
in de tabernakeldienst als helpers aan de priesters toegevoegd voor zaken die 
dezen niet alleen konden verrichten. Niettemin bleven het steeds verschillende 
ambten. Bovendien is het goed, dat aan de dienaren des Woords mannen worden 
toegevoegd die meeregeren om elke vorm van tirannie en heerszucht te weren uit 
de gemeente van God. Die kunnen des te gemakkelijker binnendringen wanneer 
de leiding bij één alleen of zeer weinigen berust.
Zo vormen de dienaren des Woords en de ouderlingen met de diakenen samen 
een college: een raad van de kerk die heel de gemeente vertegenwoordigt. 
Hierop doelt de Heere Christus, als Hij de uitspraak doet: ‘Zeg het de gemeente’ 
[Mt. 18:17]. Hiermee worden geenszins allen bedoeld, of ieder lidmaat van de 
gemeente afzonderlijk, maar juist degenen die door de gemeente gekozen zijn 
om te regeren.



Het ambt van ouderling omvat het volgende:
Ten eerste samen met de dienaren des Woords opzicht houden over de gemeente 
die hun is toevertrouwd; nauwgezet toezien of iedereen zich in belijdenis en 
levenswandel behoorlijk gedraagt; vermanen van hen die zich onstichtelijk 
gedragen; zoveel mogelijk voorkomen dat de sacramenten ontheiligd worden; 
christelijke tucht oefenen over hen die geen berouw tonen, en hen die berouw 
tonen weer in de schoot der kerk ontvangen. Dit blijkt niet alleen uit de eerder 
genoemde uitspraak van Christus, maar ook uit andere uitspraken in de Schrift, 
zoals l Corinthe 5 en 2 Corinthe 2. Daar lezen we dat de genoemde taken niet 
berusten bij één of twee, maar bij velen die daartoe de opdracht hebben.
Ten tweede is het ook het werk van de ouderlingen erop toe te zien dat onder 
christenen alles op gepaste en ordelijke wijze zal toegaan [l Kor. 14:40] en dat 
niemand anders dan door wettige beroeping, volgens de vastgestelde orde, in de 
kerk van Christus zal dienen. Zo immers is de opdracht van de apostel. Verder is 
het hun werk, om alles wat betrekking heeft op het welzijn en de goede orde van 
de kerk, de dienaren des Woords met goede raad te helpen en alle gemeenteleden 
met raad en troost van dienst te zijn.
Ten derde is hun ambt in het bijzonder mede opzicht te oefenen over leer en 
levenswandel van de dienaren des Woords, want alles dient erop gericht te 
zijn dat de kerk wordt opgebouwd en de valse leer geweerd. Zo lezen wij in 
Handelingen 20:28, waar de apostel vermaant waakzaam te zijn tegen de wolven 
die de schaapskooi van Christus kunnen binnendringen. Om dit te kunnen doen, 
rust op de ouderlingen de verplichting Gods Woord ijverig te onderzoekenen zich 
voortdurend te oefenen in de overdenking van de verborgenheden van het geloof.
Ten vierde: aan sommigen van hen is in het bijzonder toevertrouwd te waken voor 
de instandhouding van de openbare eredienst. Zij zullen daarbij niet alleen de 
geestelijke, maar ook de stoffelijke belangen van de gemeente behartigen, opdat 
er voldoende gelegenheid zal zijn om het evangelie te prediken, de sacramenten 
te bedienen en de Naam des Heeren in het openbaar aan te roepen.

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.

Overgaan tot het stellen van de vragen en de herbevestiging van br. L.D. Klop
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 door ds. P. van de Voorde

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.

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.

Dankgebed en voorbeden

Zingen: Psalm 122: 3 (zo mogelijk staande)

 Dat vreed’ en aangename rust
 en milde zegen u verblij’.
 Dat welvaart in uw vesting zij,
 in uw paleizen vreugd’ en lust.
 Om vriend en broed’ren spreek ik nu:
 De vrede zij en blijv’ in u,
 nooit moet haar nijd of twist verkloeken.
 Om ‘s HEEREN huis in u gebouwd,
 waar onze God Zijn woning houdt,
 zal ik het goede voor u zoeken.

Zegen

Uitleidend orgelspel   Na de dienst is er gelegenheid om ouderling L.D. Klop Gods 
zegen toe te wensen. U bent vrij om hem daarbij al dan geen 
handdruk te geven.


