
 

  

BBeevveessttiiggiinnggssddiieennsstt  
  

  

ZZoonnddaagg  1155  jjaannuuaarrii  22002233  
 

 

 

Diaken:   Bart Schouls 
 

 

 

 

 

 

 
Voorganger:    ds. J.T. de Koning 

Organist:     Ad Schouls 
 



 

*Welkom en mededelingen 
 

* Zingen (staande): Gezang 426: 1 en 5 (Liedboek) 

1    Zou ik niet van harte zingen 

 
Hem die zozeer mij verblijdt? 

 
Want ik zie in alle dingen 

 
niets dan zijn genegenheid. 

 
Is de hartslag van het leven 

 
niet de liefde van de Heer? 

 
Liefde draagt hen meer en meer, 

 
die in dienst van Hem zich geven. 

 
Alle dingen hebben tijd, 

 
maar Gods liefde eeuwigheid. 

 
5    Omdat Gij mijn hart doet branden, 

 
omdat Gij mij zo bemint, 

 
hef ik, Heer, tot U mijn handen: 

 
Vader, zie ik ben uw kind. 

 
Wil mij de genade geven, 

 
U te dienen, hier en nu; 

 
God die liefde zijt, aan U 

 
vast te houden, heel mijn leven, 

 
tot ik U na deze tijd 

 
liefheb in der eeuwigheid. 

 
*Stil gebed 
 

*Votum en groet 
 

*Zingen: Psalm 146: 1 en 3 (NB) 
 

Zing, mijn ziel, voor God uw Heere, 
zing die u het leven geeft. 
Zing, mijn ziel, uw God ter ere, 
zing voor Hem zolang gij leeft. 
Ziel, gij zijt geboren tot 
zingen voor den Heer uw God. 



 

Heil wien Jakobs God wil bijstaan, 
heil die God ter hulpe riep. 
Want zijn heil zal niet voorbijgaan, 
God is trouw aan wat Hij schiep. 
Wat in hemel, zee of aard 
woont, is in zijn hand bewaard. 

 

*Lezen van de geboden 
 

*Zingen: Psalm 86: 6 (OB) en 5 (NB) 
 

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 

 

Gij zijt groot en zeer verheven, 
Gij doet wondren aan ons leven. 
Gij zijt God, ja Gij alleen, 
goedertieren om ons heen. 
Heer, Gij hebt mij aangenomen, 
mij weer tot het licht doen komen 
uit de diepten van de dood. 
Ja, uw goedheid is zeer groot. 

 

*Gebed 
 

*Kindermoment 
 

*Zingen: ‘k Stel mijn vertrouwen… 
 

‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God 
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot  
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij 
‘k Zie naar Hem op en ‘k weet hij is mij steeds nabij 

 
 



 

‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God 
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot  
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij 
‘k Zie naar Hem op en ‘k weet hij is mij steeds nabij 
 

De kinderen gaan naar de kinderdienst 
Bijbelgedeelte: 1 Koningen 16: 29 - 17: 6 
Thema: Achab en Elia 
 
* Schriftlezing: Romeinen 12: 1 - 18 
1 Ik roep u er dan toe op, broeders,  

door de ontfermingen van God,  
om uw lichamen aan God te wijden  
als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk:  
dat is uw redelijke godsdienst. 

2 En word niet aan deze wereld gelijkvormig,  
maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid  
om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke  
en volmaakte wil van God is. 

3 Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u  
niet hoger te denken dan hij moet denken,  
maar laat hij denken in bescheidenheid,  
naar de mate van geloof  
zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. 

4 Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben  
en de leden niet alle dezelfde functie hebben, 

5 zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus,  
maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. 

6 En nu hebben wij genadegaven,  
onderscheiden naar de genade die ons is gegeven: 

7 hetzij profetie, naar de mate van het geloof;  
hetzij dienstbetoon, in het dienen;  
hetzij wie onderwijst, in het onderwijzen; 

8 hetzij wie bemoedigt, in het bemoedigen;  
wie uitdeelt, in oprechtheid;  
wie leiding geeft, met inzet;  
wie zich over anderen ontfermt, met blijmoedigheid. 



 

9 Laat de liefde ongeveinsd zijn.  
Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede. 

10 Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde.  
Ga elkaar voor in eerbetoon. 

11 Wees niet traag wat uw inzet betreft.  
Wees vurig van geest.  
Dien de Heere. 

12 Verblijd u in de hoop.  
Wees geduldig in de verdrukking.  
Volhard in het gebed. 

13 Wees deelgenoot in de noden van de heiligen.  
Leg u toe op de gastvrijheid. 

14 Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet. 
15 Verblijd u met hen die blij zijn, en huil met hen die huilen. 
16 Wees eensgezind onder elkaar.  

Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. 
Wees niet wijs in eigen oog. 

17 Vergeld niemand kwaad met kwaad.  
Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. 

18 Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, 
 in vrede met alle mensen. 

 
*Zingen: Psalm 40: 3 en 4 (NB) 
 

Het is geen offervuur wat U behaagt, 
Gij wilt, Heer, dat ik naar U hoor 
en zelf ontsluit Gij mij het oor: 
Gij hebt alleen gehoorzaamheid gevraagd. 
Mijn God, ik draag uw wetten, 
om op uw wil te letten, 
gedurig bij mij om. 
Het boek schrijft over mij. 
Gij hoordet hoe ik zei: 
“O Heere, zie, ik kom !” 

 
 



 

Ik breng de blijde boodschap van uw recht 
aan al wie U zijn toegedaan, 
dat zij uw wonderen verstaan 
in 't woord dat Gij mij op de lippen legt. 
Ik spreek dat woord met klaarheid, 
opdat uw trouw en waarheid 
door elk begrepen wordt. 
HEER, ik weerhoud mij niet, 
maar loof U in mijn lied 
met een blijmoedig hart. 

 
*Verkondiging 

 

Zingen: Psalm 116: 10 en 11 (OB) 
 

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. 

 

Ik zal met vreugd in 't huis des HEEREN gaan, 
Om daar met lof Uw groten naam te danken. 
Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken: 
Elk heff' met mij den lof des HEEREN aan! 

 
*Bevestiging van Bart Schouls 
 

Geliefden in onze Heere Jezus Christus, u weet dat wij u verschillende 
keren de naam bekendgemaakt hebben van de hier aanwezige 
broeder, Bart Schouls, die gekozen is tot het ambt van diaken in onze 
gemeente. De reden daarvan was om te vernemen of iemand iets zou 
inbrengen waardoor hij niet in het ambt bevestigd zou mogen 
worden. Ons is gebleken dat niemand iets wettigs tegen hem heeft 
ingebracht. Daarom zullen wij nu in de Naam des Heeren tot zijn 
bevestiging overgaan. 
 

Eerst luisteren we 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. Daaruit blijkt dat 
er in de apostolische kerk twee soorten ouderlingen zijn geweest. 
Ten eerste dienaren van het Woord, 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 van het Woord. Want eerst heeft Paulus in Romeinen 12 
gesproken over het leerambt en het ambt van uitdelen of 
diakenschap. Daarna spreekt hij afzonderlijk over het regeer-ambt: 
laat ieder die leidinggeeft, dat nauwgezet doen.  
 
Op een andere plaats noemt hij bij de gaven en ambten die God in de 
gemeente heeft gegeven, eveneens het regeren. 
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 zij niet alleen 
konden verrichten. Niettemin bleven het steeds verschillende ambten.  
 
 

Bovendien is het goed, dat aan de dienaren van het Woord 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 bij 
zeer weinigen berust. Zo vormen de dienaren van het Woord en de 
ouderlingen met de diakenen samen een college: een kerkenraad die 
heel de gemeente vertegenwoordigt. 
 
 
 



 

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, de Knecht des Heeren 
die onze ziekten op Zich genomen en onze smarten gedragen heeft 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 diaken-ambt kunnen wij lezen in het boek 
Handelingen. Daar staat dat de apostelen aanvankelijk zélf 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. 
 

Het ambt van diakenen omvat het volgende: 
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. 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. 
Bart Schouls, opdat wij allen mogen horen dat je bereid bent je ambt 
te aanvaarden, verzoek ik je op te staan en te antwoorden op de 
volgende vragen. 
Ten eerste: Ben je er in je hart van overtuigd dat je wettig door Gods 
gemeente en daarom door God Zelf tot deze heilige dienst geroepen 
bent? 
 

Ten tweede: Houd je de boeken van het Oude en Nieuwe Testament 
voor het enige Woord van God en de volkomen leer der zaligheid? 
Verwerp je alle leringen die daarmee in strijd zijn? 
 

Ten derde: Belooft je je ambt getrouw uit te oefenen, in 
overeenstemming met deze leer, naar de jou voor je ambt 
geschonken gaven; en beloof je geheim te houden datgene wat bij de 
uitoefening van je ambt vertrouwelijk tot je kennis is gekomen? 
Beloof je je ook godvrezend te gedragen en je te onderwerpen aan de 
kerkelijke tucht, wanneer je je onwaardig gedraagt? 
 

Bevestiging 
 

Zingen (staande): Psalm 134: 3 
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'! 

 

Bart, 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 
hulpbehoevenden. Betoon metterdaad liefde aan alle mensen, maar 
in het bijzonder aan de medegelovigen. 
Wees trouw in je ambt, bewaar de verborgenheid van het geloof in 
een zuiver hart, wees een goed voorbeeld voor de hele gemeente. Op 
deze wijze ontvang je een goede ingang in de gemeente en veel 
vrijmoedigheid in het geloof in Christus Jezus. 
Gemeente, ontvang van uw kant deze dienaar van God. Bid voor hem. 
Voorzie de diakenen van voldoende middelen om iedereen te kunnen 
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 
 
* Inzameling gaven 

 
 
 

U kunt bijdragen door een gift: 
• met QR-code (zie hiernaast) 
• in de collectezak bij de uitgang 
(contant/collectebonnen) 
• via de Sionskerk-app of 
• via de bank rekeningnr. 
NL41 RABO0373709277 t. n. v. 
CvK Hervormde Wijkgemeente 
Sionskerk 
onder vermelding van collecte 
15 januari 2023

 
*Zingen (staande): Psalm 118: 10 (NB) 
 

De Heer is God, zijn gunst verheugde 
ons oog en hart met vrolijk licht. 
Nu worde 't offer onzer vreugde 
op zijn altaren aangericht. 
Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen, 
o God, U roemen wijd en zijd. 
Laat aller lof ten hemel rijzen: 
Gods liefde duurt in eeuwigheid. 

 
*We ontvangen de zegen van onze God 


