
Rilland, ‘De Levensbron’. 
Bevestiging ambtsdragers, 27 januari 2019, 9.45 uur 
 
Orgelspel 
 
Lied voor de dienst: Lied 745: 4 
 
Woord van welkom en mededelingen 
 
Moment van stilte en inkeer 
 
Intochtslied: Psalm 93: 1 en 4 
 
Bemoediging en Groet 
 
Zingen: ‘Heer ik kom tot U’ (Opwekking 488) 
 
Gebed om ontferming 
 
Glorialied: Lied 146c: 1, 4 en 7 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Kinderlied Ga je mee, zeg niet nee 
    daarna gaan de kinderen naar de kinderkerk 
 
Evangelielezing: Mattheus 28: 16 – 20 
 
Zingen: Grote God, wij loven U (Lied 413) 
 
Verkondiging 
 
Zingen: Hoor! Een woord om mee te leven. 
 
1. Hoort! Een Woord om mee te leven: 
 God roept ons om mens te zijn. 
 Aan elkaar zijn wij gegeven 
 om te delen vreugd’ en pijn. 
 Samen bidden, samen zingen, 
 samen delen brood en wijn. 
 
2. Hoort! Een roepstem uit de hoge 
 doet ons opstaan uit de nacht. 
 Zegt ons dat we leven mogen   
 met al wat de tijd ons bracht.   
 God zet ons op nieuwe wegen 
 om te leven uit zijn kracht. 
 
3. Hoort! De taak ons opgedragen: 
 gaat dan heen, gaat wereldwijd. 
 Ik ben met u al de dagen 
 nu en tot in eeuwigheid; 
 als gij valt, zal Ik u dragen, 
 Ik ben met u, voor altijd. 
 
    Melodie: Eens als de bazuinen klinken, Lied 796 Liedboek voor huis en kerk 
  Tekst: Arie van der Maas, geïnspireerd door een gelijknamig lied van A.F. Troost 



 
 

Kinderen komen onder orgelspel terug in de kerk 
 
Uitleg over de betekenis van het ambt  

Gemeente van de Heer, 

Vanaf het prille begin heeft onze Heer Jezus Christus mensen geroepen om 

mee te werken in de dienst van zijn Koninkrijk van gerechtigheid en vrede. 

Daarbij is de onderlinge gemeenschap van deze mensen en de gemeenschap 

met Christus uitgegroeid tot een wereldwijde beweging van kerken en 

geloofsgemeenschappen.  

Aan een aantal mannen en vrouwen wordt in de kerk, daartoe geroepen en 

gedreven door het werk van de Heilige Geest zoals dat onder andere in het 

leven en werk van de gemeente tot uiting komt, een bijzondere taak 

toevertrouwd. Zij worden ambtsdragers genoemd. Hun ambtswerk is bedoeld 

om de leden van de gemeente, jong en oud, telkens weer toe te rusten tot 

getuigenis en dienst in de wereld. Om samen met hen te zoeken naar wegen 

om het lichaam van Christus en zijn Koninkrijk verder vorm te geven en op te 

bouwen. Zij mogen dit werk doen, in navolging van Hem, die niet gekomen is 

om zich te laten dienen, maar om te dienen. 

In onze kerk kennen wij het ambt van predikant, in de traditie ook wel "herder 

en leraar" genoemd, het ambt van diaken en van ouderling.  

De dienstbaarheid in Christus krijgt met name een duidelijke gestalte in het 

ambt van diaken. Vanouds hebben zij de taak om de Tafel van de Heer zo te 

bedienen dat de armen niet tekortkomen. Zij zamelen de gaven van de 

gemeente in om allen die hulp nodig hebben - binnen of buiten de kerk, 

dichtbij of veraf - te laten delen in de liefde van Christus.  

Een ander ambt is dat van ouderling. Zoals de oudsten in Israël het volk 

vertegenwoordigden en tegelijk de taak hadden leiding te geven aan de 

gemeente van God, zo worden in de kerk van Christus ouderlingen 

aangesteld om de gemeente, in bescheidenheid en dienstbaarheid, steeds 

opnieuw te herinneren aan haar roeping om dienstbaar te zijn aan de 

doorbraak van Gods Koninkrijk.  

Door op te treden als vertrouwenspersoon en de gemeente te bepalen bij het 

leven scheppende en bevrijdende Woord van God, bemoedigen zij hun 

broeders en zusters in de navolging van Christus onze Heer. 

Aan een aantal daartoe verkozen ouderlingen is in het bijzonder toevertrouwd 

de verzorging van de beheerszaken van de gemeente voor zover niet van 

diaconale aard. Deze dragen de naam ouderling - kerkrentmeester en zij 

worden in hun taken bijgestaan door andere daartoe aangewezen leden van 

de gemeente, zij worden kerkrentmeester genoemd. 



 

Alle ambtsdragers tezamen hebben de verantwoordelijkheid als raad van de 

kerk om de gemeente en elkaar in vieren, leren en dienen bij het evangelie te 

bewaren. Voor alle dingen hebben wij immers Gods Koninkrijk en zijn 

gerechtigheid te zoeken. 

Zo zijn in de gemeente sommigen geroepen voor een bijzondere taak en zijn 

we allen geroepen om mee te werken in de dienst aan Gods Koninkrijk. 
 
Woorden ter afscheid aan de aftredende ambtsdragers 

Van een aantal ambtsdragers, van Sabine Weber, Jan Nagelkerke, Ruud van 

Berkel en Jeannette Bolle, is na een aantal jaren dienstwerk de ambtstermijn 

vandaag voorbij. Zij hebben in hun nu voorbije ambtsperiode de gemeente 

met inzet van gaven en krachten gediend. Ik verzoek hen om een moment te 

gaan staan: 

 

Sabine, Jan, Ruud en Jeannette, jullie dienstwerk als ambtsdrager eindigt 

vandaag. Wat blijft, ook nadat jullie van het ambt ontheven zijn, is de gegeven 

belofte van geheimhouding van wat vertrouwelijk tot je kennis is gekomen. 

Naar beste weten en naar beste vermogen heb je altijd getracht Christus' kerk 

op te bouwen en de leden van de gemeente die aan je zorg was toevertrouwd 

te dienen. In het eenvoudige maar oprechte symbool van een handdruk wil ik 

namens kerk en gemeente de waardering en dank leggen waarmee we je van 

het ambt willen ontheffen. 

 

- handdruk, waarna aftredende ambtsdragers gaan zitten in de kerk - 

 

Vandaag is het afscheid en bevestiging van ambtsdragers. Maar het gaat niet 

alleen om mensen die in de kerkenraad taken vervullen en 

verantwoordelijkheid dragen. In deze dienst markeren we ook dat iemand een 

taak op zich neemt in de nabijheid van het kerkenraadswerk. Erwin Snijders 

wordt kerkrentmeester en gaat daarmee het College van Kerkrentmeesters 

versterken.  

Erwin wordt niet bevestigd in het ambt maar zal zo dadelijk ook wel de belofte 

van geheimhouding afleggen en zijn verbondenheid aan de orde van de kerk. 

 

Zullen we nu eerst samen bidden… 

 
Gebed 
Wij danken U, o God,  

voor de toewijding van Jan, Jeannette, Sabine en Ruud.   

Zij die nu vandaag het ambt mogen loslaten. 



Voor hun inzet, volharding en trouw, 

prijzen wij U, Bron van alle goed. 

We bidden u: 

bevestig het werk van hun en onze handen, 

U die door de kracht die in ons werkt, 

bij machte bent oneindig veel meer te doen 

dan wij bidden of beseffen. 

U zij de heerlijkheid, 

in de gemeente en in Jezus Christus, 

tot in alle geslachten. 

Heer God, wij prijzen uw naam ook 

omdat U opnieuw mensen hebt geroepen, 

om zich dienstbaar te maken voor het werk in uw gemeente. 

Daarom bidden wij u vanmorgen: 

Geef nu aan hen die in het ambt worden bevestigd 

en aan hem die een andere opdracht aanvaardt  

dat zij als hoorders naar uw Woord 

vertrouwend op uw belofte 

vrijmoedig hun taak zullen aanvaarden. 

Tot eer van uw Naam 

en tot vreugde voor ons allen, 

door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer 

die met U en de Heilige Geest, 

één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. 

Amen 

 
Zingen: Neem mij aan zoals ik ben (Lied 833), 3 x gezongen. 
 
Belofte en Bevestiging: 

Jenny Zwijnenburg, Johan Berting, Jan van Harn, Klaas Petersen, René van 

de Broeke en Lia de Peuter, jullie die nu gereed staan jullie ambtswerk 

opnieuw of voor het eerst te aanvaarden: herinner je altijd met dankbaarheid 

dat het Christus' eigen kudde is, die je wordt toevertrouwd. Hij heeft haar 

geroepen en verworven door de woorden en tekenen die hij sprak en deed, 

door zijn eigen leven dat hij in overgave heeft gegeven, het is Zijn kerk. 

Aanvaardt dan de dienst waartoe je door God en zijn gemeente geroepen 

bent met blijdschap, bouw de gemeente op, voedt jezelf met de woorden van 

geloof en traditie en bidt om wijsheid en kracht van de Heilige Geest. Wilt dan 

antwoorden op de volgende vragen: 
 



Bevestigingsvragen: 
Stem je in met het geloof van de gemeente dat het God zelf is die in zijn zoon 
Jezus Christus en door het werk van de Heilige Geest zijn kerk eens heeft 
geroepen en ook nu en in de toekomst verder leiden zal?  
 
Geef je gehoor aan de roep die van God en zijn gemeente uitgaat om door het 
dienstwerk als ambtsdrager de komende jaren medeverantwoordelijkheid te 
dragen voor de leiding van gemeente en kerk. 
 
Beloof je het ambt dat je wordt toevertrouwd te bedienen  
levend en gelovend vanuit de Heilige Schrift als bron, 
met liefde voor de gemeente, 
en voor alle mensen die de Heer op je weg brengt? 
 
Beloof je voorgoed geheim te houden 
wat vertrouwelijk tot je kennis komt 
en bent je bereid je bij dit alles te voegen 
naar de orde van de kerk?        
 
Wat is daarop uw antwoord? 
 
Jannetje Maria Pieternella Zwijnenburg – den Hartigh 
Jan van Harn 
Johannes Klaas Petersen 
Cornelis Evert van den Broeke 
Cornelia Grietje Adriana de Peuter – Kooijman 
Johannes Evert Berting 
 
Bevestiging  
God, onze hemelse Vader, 
in wiens Naam wij je deze dag  
als ambtsdrager mogen bevestigen, 
zal je de kracht en de liefde van Zijn Geest schenken. 
We bidden dat Hij je zal zegenen in je bediening 
zodat ook door jullie inzet zijn gemeente zich door de tijd heen  
verder zal ontwikkelen, 
tot uitbreiding van het Rijk van Christus Jezus, zijn Zoon. 
 
Vraag aan te bevestigen kerkrentmeester: 
Erwin, 
 
Bij de taak die je als kerkrentmeester van deze gemeente gaat vervullen, 
beloof je voorgoed geheim te houden 
wat vertrouwelijk tot je kennis komt 
en bent je bereid je bij dit alles te voegen 
naar de orde van de kerk?    
 
Erwin Mattheus Adrianus Petrus Sneijders, wat is daarop jouw antwoord.     
 
Zegenbede:  De Heer schenke jou Zijn zegen  
   bij de werkzaamheden die je in en voor de gemeente  
   zult gaan verrichten. 
 
Zingen (staande):  
Ga met God en Hij zal met je zijn (Lied 416: 1 en 2) 
 
Vraag aan de gemeente: 



Gemeente van Rilland en zustergemeente van Krabbendijke, 
nu deze gemeenteleden 
hun ambt of taak aanvaard hebben, 
beloven jullie hen te aanvaarden, 
hen te omringen met jullie medeleven, 
hen te dragen in jullie gebeden 
en met hen mee te werken in de dienst aan onze Heer? 
Wat is daarop uw antwoord? 
 
Zingen: Geest van hierboven (Lied 675) 
 
Persoonlijk woord vanuit de kerkenraad 
 
Dienst van de gebeden  
 
Inzameling van de gaven 
 

Slotlied: Ga maar gerust  
(Tekst Sytse de Vries, melodie Ev. Liedb. 246 / Joh. de Heer 96) 

 

 
 
2.  Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan.  

Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt.  
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan.  
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel.  
Ik ben het lied dat fluistert in de bomen.  
Ik ben de dag, die schemert in je droom.  

 
3.  Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan.  

Ik ben de liefde, die een mens je schenkt.  
Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan.  
Ik ben de verte, die verlangend wenkt.  
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen,  

  ben ik de hand, die al je tranen wist.  
 



Wegzending en Zegen 
     Gezongen Amen  
 
Orgelspel 
 
Na de dienst gelegenheid de aftredende en nieuwe ambtsdragers en 
kerkrentmeester de hand te drukken. 


