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Voorzang: gezang 119A 

 
Mededelingen  
 

Intochtspsalm 123: 1, 2 
 
Stil gebed 

 
Votum en groet 
 

Gezang 274: 1, 2, 3 
 
Verootmoediging 

 
Vrijspraak   
 

Kinderen        
 
Gezang 240: 1, 2, 3 

 
Gebed voor de opening van de Heilige Schrift 
 

Lezing: 1 Kon. 19: 19-21 2 Kon. 2: 1-15 
 
Gezang 969: 1, 2, 3, 4 

 
Lezing Joh. 6 68, 69 
 

Prediking  
 
Orgelspel 

 
Apostolicum 
 

Formulier voor de bevestiging van ambtsdragers 
In het besef, dat wij allen geroepen zijn tot het belijden van Gods Naam en tot dienst aan 

elkaar, horen wij:  

Om de Kerk van Jezus Christus bij haar roeping in deze wereld te bewaren, zijn haar 

ambtsdragers gegeven, die daartoe ontvangen hebben, gaven van de Heilige Geest en 

een opdracht van de gemeente. 

Alle ambtsdragers hebben tezamen de verantwoordelijkheid als raad der kerk om de 

gemeente en elkaar bij het heil te bewaren. 

Één van de ambten, die onze kerk onderhoudt, is dat van ouderling. De ouderlingen zijn in 

het bijzonder geroepen tot de zorg voor de gemeente als gemeenschap, het dragen van 

medeverantwoordelijkheid voor de bediening van Woord en sacramenten, het bezoeken 

van de leden van de gemeente en de toerusting van de gemeente tot het vervullen van 

haar pastorale en missionaire roeping.  

En u, die nu klaar staat uw ambtswerk op deze plaats te aanvaarden: 

Herinner u altijd met dankbaarheid, dat het Christus' kudde is, die u wordt toevertrouwd. Hij 

heeft haar verworven door zijn bloed, - het is zijn kerk. Aanvaard dan uw dienst met 



blijdschap, bouw de gemeente op; voed uzelf met de woorden van het geloof en de goede 

leer en bid in uw zwakheid om de kracht van de Heilige Geest. 

Nu u gereed staat uw ambt te aanvaarden, moge aan allen die hier bijeen zijn, blijken, dat 

u bereid bent uw taak op u te nemen.  

Daarom verzoek ik u op te staan en voor God en zijn gemeente de volgende vragen 

beantwoorden: 

 

Bevestigingsvragen:  
Bent u in uw hart overtuigd, dat God zelf u door zijn gemeente tot deze dienst heeft 

geroepen? 

Wilt u zich laten leiden door het Woord van God en al wat daarmee in strijd is verwerpen? 

Belooft u uw ambt trouw te vervullen, met liefde voor de gemeente en al haar leden, daarbij 

te zwijgen over wat u in vertrouwen wordt gezegd, en belooft u in heel uw levenswandel u te 

gedragen naar het Woord van God en u te voegen naar de kerkelijke vergaderingen? 

Wat is daarop uw antwoord? 

 
Bevestiging 

Dat God u zegene tot trouw en vruchtbaarheid in uw ambt. 

 
 Overhandiging dienstboek  

 
Vraag aan de gemeente 

Wilt u hen ontvangen als dienstbaar aan God en hen dragen in uw voorbede?  

 

Psalm 134: 1, 3 
 
Afscheid oud-ambtsdragers 

 
Voor- en dankgebed  
 

Slotgezang 304: 1, 2, 3 (LB, 1973) 
 
Zegen 

 
Orgelspel 
 


