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Vanochtend is het een speciale dienst: bevestiging en afscheid van Ambtsdragers.  

We lezen in de bijbel over Elisa die gevraagd wordt profeet te worden. Doet hij dit?    [ ja ] / [ nee ] 

En in het nieuwe testament over iemand die Jezus wil volgen. Elisa laat alles achter en gaat met Elia 

mee. Iemand wil nog zijn vader begraven en zijn familie gedag zeggen. Wat zegt de Heere Jezus 

hierover? Luister maar goed. 
 

 

  

 
Mijn naam is: _________________________________________________________________________ 

Ik ben in de kerk met: 

□ Papa  □ Mama  □ Oma  □ Opa   □ Broer(je)  x  ___  □ Zus(je) x ___ 

□ Anders, namelijk ….__________________________________________________________________ 

Waar zou je de Heere God voor willen danken? 

__________________________________________________________________________________________ 



  

Zorgt voor de collecte en dat het geld op 

de juiste manier verdeeld wordt. 

De taak krijgen van ouderling of diaken 

doormiddel van de zegen van de 

dominee. 

Ouderlingen en diakenen 

Zo noem je de dominee, ouderlingen en 

diakenen samen. 

Vertelt Gods woord in de kerk, en legt 

dit uit. 

Mensen bezoeken en hulp bieden, 

leidinggeven binnen de kerk. 

Zorgt voor de jeugd in de kerk en helpt 

de leiding van bijvoorbeeld de clubs 

Dominee 

Kerkenraad 

Bevestiging 

Vandaag is een speciale dienst, in deze dienst worden ambtsdragers (her)bevestigd. Dit betekent dat er 

nieuwe ouderlingen en diaken komen in de kerkenraad. Als je wordt bevestigd betekent dit dat de 

dominee een zegen uitspreekt en dat je lid wordt van de kerkenraad. Wel een hoop moeilijke woorden 

hè? Verbind de woorden hieronder maar eens met de juiste uitleg, dan weet je wat het betekent of welke 

taak iemand heeft. Weet jij welke omschrijving bij welke ambtsdrager hoort?  

Ambtdragers 

Diaken 

Ouderling 

Jeugdouderling 



Schriftlezing  

Omcirkel de het Bijbelboek waar we vanochtend uit lezen 
 

 
We lezen vandaag twee verhalen over mensen die alles achter laten om God te volgen. Zou jij alles 

achterlaten voor God? Zelfs je familie? 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Los de woordzoeker op 

  
Dominee 

Ambtsdrager 

Diaken 

Ouderling 

Jeugdouderling 

Kerkenraad 

Bevestiging 

Familie 

Elia 

Elisa 

Vader 

Eredienst 

Profeet 

Lukas 

Koningen 

Runderen 

Span 

Volgen 

Koninkrijk 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lied 267 vers 1 

Neem mijn ___________________________, laat het, Heer', 

toegewijd zijn aan Uw _______________________________. 

Maak mijn ___________________________ en mijn ___________________________ 

tot Uw ___________________________ en dienst ___________________________. 
 

Psalm 108 vers 1 

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. 



 


