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Welkom en mededelingen 

 

Weerklank lied 285: 1 en 3  

Hier in uw heiligdom, dicht bij de troon, 
Vraagt uw aanwezigheid ons stil te zijn. 
Zo komen wij tot U, met heilig ontzag, 
Als uw Geest ons trekt tot U. 
 
Heer, ik wil horen  
uw zachte stem. 
Laat and're stemmen  
in mij zwijgen. 
Open mijn ogen, Heer  
opdat ik het licht 
van uw aangezicht zal zien. 
 
Stil gebed 

 

Votum en groet 

 

Weerklank Psalm 149: 1  

Halleluja! Laat opgetogen 
een nieuw gezang den Heer verhogen. 
Laat allen die Gods naam belijden 
zich eensgezind verblijden. 
Volk van God, loof Hem die u schiep; 
Israël, dank Hem die u riep. 
Trek, Sion, in een blijde stoet 
uw Koning tegemoet. 

 

Wetslezing  

 
 



 
Psalm 79: 4 en 7 
Gedenk niet meer aan 't kwaad, dat wij bedreven; 
Onz' euveldaad word' ons uit gunst vergeven; 
Waak op, o God, en wil van verder lijden 
Ons klein getal door Uwe kracht bevrijden. 
Help ons, barmhartig HEER, 
Uw groten naam ter eer; 
Uw trouw koom' ons te stade; 
Verzoen de zware schuld, 
Die ons met schrik vervult; 
Bewijs ons eens genade! 
 
Zo zullen wij, de schapen Uwer weiden, 
In eeuwigheid Uw lof, Uw eer verbreiden, 
En zingen van geslachten tot geslachten 
Uw trouw, Uw roem, Uw onverwinb're krachten. 

 
Gebed 
 
Schriftlezing Johannes 10: 1 – 21 
 
1 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie de schaapskooi niet door de 
deur binnengaat, maar van elders naar binnen klimt, die is een 
dief en een rover. 2 Maar wie door de deur naar binnen gaat, die 
is herder van de schapen. 3 Voor hem doet de deurwachter 
open en de schapen horen zijn stem, en hij roept zijn eigen scha-
pen bij hun naam en leidt ze naar buiten. 4 En wanneer hij zijn 
eigen schapen naar buiten gedreven heeft, gaat hij voor hen uit, 
en de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen. 5 Maar 
een vreemde zullen zij beslist niet volgen, maar zij zullen van 
hem wegvluchten, omdat zij de stem van vreemden niet kennen. 
6 Deze gelijkenis sprak Jezus tot hen, maar zij begrepen niet wat 
datgene wat Hij tot hen sprak, betekende. 7 Jezus dan zei op-
nieuw tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de Deur 
voor de schapen.8 Allen die vóór Mij gekomen zijn, zijn dieven 
en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. 9 Ik 
ben de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij be-
houden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. 



10 De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verlo-
ren te laten gaan; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en 
overvloed hebben. 11 Ik ben de goede Herder; de goede herder 
geeft zijn leven voor de schapen. 12 Maar de huurling en wie 
geen herder is, die de schapen niet tot eigendom heeft, ziet de 
wolf komen en laat de schapen in de steek en vlucht; en de wolf 
grijpt ze en drijft de schapen uiteen. 13 En de huurling vlucht, 
omdat hij een huurling is en zich niet om de schapen bekom-
mert. 14 Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en word 
door de Mijnen gekend, 15 zoals de Vader Mij kent en Ik de Va-
der ken; en Ik geef Mijn leven voor de schapen. 16 Ik heb nog 
andere schapen, die niet van deze schaapskooi zijn; ook die 
moet Ik binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem horen en het zal 
worden één kudde en één Herder. 17 Daarom heeft de Vader 
Mij lief, omdat Ik Mijn leven geef om het opnieuw te nemen. 18 
Niemand neemt het Mij af, maar Ik geef het uit Mijzelf; Ik heb 
macht het te geven, en heb macht het opnieuw te nemen. Dit 
gebod heb Ik van Mijn Vader ontvangen. 19 Er ontstond dan op-
nieuw verdeeldheid onder de Joden vanwege deze woorden. 20 
En velen van hen zeiden: Hij is door een demon bezeten en is 
buiten zinnen, waarom luistert u naar Hem? 21 Anderen zeiden: 
Dit zijn geen woorden van een bezetene; kan een demon soms 
ogen van blinden openen? 
 
Psalm 113: 1 en 4 
Gij 's HEEREN knechten, looft den HEER; 
Looft Zijnen naam, verbreidt Zijn eer; 
De naam des HEEREN zij geprezen; 
Zijn roem zij door 't heelal verbreid, 
Van nu tot in all' eeuwigheid; 
Men loov' 't aanbidd'lijk Opperwezen. 
 
Wie is aan onzen God gelijk? 
Die armen opricht uit het slijk; 
Nooddruftigen, van elk verstoten, 
Goedgunstig opheft uit het stof, 
En hen, verrijkt met eer en lof, 
Naast prinsen plaatst en wereldgroten? 

 



Prediking: kerntekst  Johannes 10: 1, 2 en 16: 
  
‘1. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie de schaapskooi niet door 
de deur binnengaat, maar van elders naar binnen klimt, die is 
een dief en een rover. 
2. Maar wie door de deur naar binnen gaat, die is herder van de 
schapen. 
 
16. Ik heb nog andere schapen, die niet van deze schaapskooi 
zijn; ook die moet Ik binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem ho-
ren en het zal worden één kudde en één Herder.’ 
 
Psalm 89: 7 
Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort! 
Zij wand'len, HEER, in 't licht van 't Godd'lijk aanschijn voort; 
Zij zullen in Uw naam zich al den dag verblijden; 
Uw goedheid straalt hun toe; Uw macht schraagt hen in 't lijden; 
Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen, 
Maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord verhogen. 
 
Formulier voor de bevestiging van dienaren van het Goddelijke 
Woord 
 
Geliefden in de Heere Jezus Christus, u weet dat wij u verschil-
lende keren de naam bekend gemaakt hebben van onze mede-
broeder Evert Meijer, hier tegenwoordig. De reden daarvan was 
om te vernemen of iemand iets tegen zijn leer of levenswandel 
zou kunnen inbrengen, waardoor hij niet in de dienst van het 
Woord bevestigd zou mogen worden. Ons is gebleken dat nie-
mand iets wettigs tegen hem heeft ingebracht. Daarom zullen 
wij nu in de Naam des Heeren tot zijn bevestiging overgaan. 
 
Wij verzoeken u, Evert Meijer en alle aanwezigen, daartoe eerst 
te luisteren naar een korte uitleg op grond van Gods Woord over 
de instelling en betekenis van het ambt van herder of dienaar 
van het Woord. 
Dit Woord leert ons allereerst dat God, onze hemelse Vader, die 
uit het  verdorven menselijke geslacht een gemeente wil roepen 
en tot het eeuwige leven wil vergaderen, daartoe door een 



bijzondere genade de dienst van mensen gebruikt [Ef. 4:11,12]. 
Daarom zegt Paulus in Efeze 4 dat de Heere Christus gegeven 
heeft ’sommigen als apostelen, anderen als profeten,  weer an-
deren als evangelisten, en nog weer anderen als herders en le-
raars; om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbe-
toon, tot opbouw van het  lichaam van Christus.’  
Hier zien wij dat de heilige apostel onder andere zegt, dat het 
herdersambt een instelling van Jezus Christus is. Wat bij dit hei-
lig ambt hoort, kunnen we gemakkelijk uit de naam afleiden. 
Want zoals het werk van een gewone  herder is een hem toever-
trouwde kudde te weiden, te leiden, te beschermen en daarover 
opzicht te hebben, zo is het ook met de geestelijke herders. Zij 
zijn gesteld over de gemeente, die God tot de zaligheid roept en 
voor schapen van Zijn weide houdt. Deze weide is niets minder 
dan de verkondiging van het Goddelijke Woord met de daaraan 
verbonden bediening van de gebeden  en de heilige sacramen-
ten. Dat Woord is de staf waarmee de kudde geleid wordt; met 
dit Woord wordt ook opzicht over haar uitgeoefend. 
Hieruit blijkt wat de taak van de herder of dienaar van het 
Woord is. 
In de eerste plaats moet hij het Woord des Heeren, dat door de 
geschriften van profeten en apostelen is geopenbaard, grondig 
en getrouw aan de gemeente uitleggen. Hij zal het toepassen, 
zowel in algemene als in bijzondere zin. Dit zal hij doen tot heil 
van de hoorders door te onderwijzen, te vermanen, te vertroos-
ten en te bestraffen, naar dat ieder nodig heeft. Hij verkondigt 
de bekering tot God en de verzoening met Hem door het geloof 
in Jezus Christus. Met de Heilige Schrift weerlegt hij alle dwalin-
gen en ketterijen die tegen de zuivere leer strijden. Dit alles 
wordt ons in de Heilige Schrift duidelijk kenbaar gemaakt, want 
Paulus zegt dat de dienaar arbeidt in het Woord [1 Tim. 5:17]. 
Op een andere plaats leert de apostel dat dit moet gebeuren 
naar de mate van het geloof [Rom. 12:7]. Ook schrijft hij dat een 
herder aan het betrouwbare woord dat naar de leer is, moet 
vasthouden en recht moet snijden [Tit. 1:9; 2 Tim. 2:15]. Evenzo 
zegt hij: wie profeteert (dat is: Gods Woord predikt), sticht, ver-
maant en vertroost de mensen [1 Kor. 14:3]. Op een andere 
plaats stelt Paulus zichzelf de dienaars tot een voorbeeld, als hij 



verklaart dat hij in het openbaar en bij de huizen de bekering tot 
God en het geloof in onze Heere Jezus Christus geleerd en 
betuigd heeft [Hnd. 20:20,21]. Met name in de tweede Korinthe-
brief vinden we een treffende beschrijving van het ambt van die-
naar van het evangelie, waar de apostel spreekt: ‘En dit alles is 
uit God, Die ons met Zichzelf  verzoend heeft door Jezus Chris-
tus, en ons – de apostelen en herders – de  bediening der ver-
zoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld  
met Zichzelf verzoenende, en aan hen hun overtredingen niet 
toerekenende, en Hij heeft het  woord der verzoening in ons ge-
legd. Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God door Zelf 
door ons smeekt. Namens Christus smeken wij: Laat u met God 
verzoenen’ (2 Korinthe 5:18-20). Wat de weerlegging van de on-
zuivere leer  betreft, zegt Paulus dat een dienaar aan het Woord 
van God moet vasthouden om de tegensprekers te weerleggen 
en de mond te stoppen (Titus 1:9). 
In de tweede plaats houdt het ambt van herder in, namens de 
hele gemeente openbaar Gods Naam aan te roepen. Want de 
herders hebben met de apostelen gemeen wat dezen zeggen: 
‘Maar wij zullen volharden in het gebed,  en in de bediening van 
het Woords’ (Handelingen 6:4). Hierop doelt Paulus, als hij aan 
Timotheüs schrijft: ‘Ik roep er dan voor alles toe op dat smekin-
gen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden 
voor alle mensen; voor koningen, en allen die hooggeplaatst zijn’ 
[1 Tim. 2:1, 2a]. 
In de derde plaats bestaat hun ambt uit de bediening van de sa-
cramenten, die de Heere tot zegel van Zijn genade heeft inge-
steld, zoals blijkt uit het bevel dat Christus aan de apostelen ge-
geven heeft en dat ook de dienaren  van het Woord aangaat: 
‘Doop hen in de Naam van de Vader, van de Zoon en  van de Hei-
lige Geest’ (Mattheüs 28:19). Evenzo heeft Hij bij de instelling 
van  het Avondmaal gesproken: ‘Doe dat (...). tot Mijn gedachte-
nis’ (1 Korinthe  11:24-25). 
In de vierde plaats is het de taak van de dienaren van het Woord 
met de ouderlingen de goede tucht in de gemeente van God uit 
te oefenen, de orde te  bewaren en op zo’n wijze te regeren als 
de Heere opgedragen heeft. Want  Christus zegt tot Zijn aposte-
len, nadat Hij over de christelijke tucht gesproken heeft: ‘Alles 
wat u op de aarde bindt, zal in de hemel gebonden zijn’ 



(Mattheüs 18:18). En Paulus wil dat de dienaren op een goede 
manier leiding geven aan hun eigen huisgezin, omdat zij anders 
geen zorg kunnen dragen voor de gemeente noch haar regeren 
[1 Tim. 3:4,5]. Hierom worden de herders in de Schrift ook huis-
verzorgers Gods en bisschoppen, dat is opzieners en wachters 
genoemd. Zij hebben namelijk opzicht over het huis van God 
waarin zij arbeiden, opdat daar alles in goede orde en op ge-
paste wijze zal toegaan en zij met de sleutels van het hemelrijk, 
die hun toevertrouwd zijn, openen en sluiten, overeenkomstig 
hun door God gegeven opdracht [Mt.16:19]. 
Zij die geroepen zijn tot het herdersambt, dragen bijzondere  
verantwoordelijkheid in de zielzorg, waarbij hun naar de orde 
der kerk geheimhouding is opgelegd van al datgene wat bij de 
uitoefening van hun ambt vertrouwelijk te hunner kennis is ge-
komen. 
Uit deze uiteenzetting kan men opmaken wat een heerlijk werk 
het herdersambt is, omdat daardoor zulke grote dingen tot 
stand komen, en hoezeer dat ambt noodzakelijk is om de men-
sen tot de zaligheid te brengen. Om deze reden wil de Heere dat 
dit ambt te allen tijde zal blijven. Want als Christus Zijn aposte-
len uitzendt om deze heilige bediening te verrichten, zegt Hij: ‘En 
zie, Ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld’ 
[Mt. 28:20]. Hieruit blijkt dat het Zijn wil is dat deze heilige 
dienst te allen tijde op aarde onderhouden wordt, want de per-
sonen tot wie Hij spreekt, waren sterfelijke mensen. Daarom 
vermaant Paulus Timotheüs, hetgeen hij van hem gehoord had, 
aan getrouwe mensen toe te vertrouwen, die bekwaam zijn om 
anderen te leren [2 Tim. 2:2]. Evenzo beveelt hij Titus, nadat hij 
hem tot herder bevestigd heeft, van stad tot stad ouderlingen en 
opzieners aan te stellen [Tit. 1:5]. 
 
Bevestiging prop. Evert Meijer  
Omdat ook wij, om deze dienst in Gods kerk te onderhouden, nu 
een nieuwe dienaar van het Woord bevestigen en er over dit 
ambt voldoende is gezegd, zo  zult u, Evert Meijer, antwoorden 
op de volgende vragen, opdat  iedereen zal horen dat u gezind 
bent deze dienst op de juiste wijze te aanvaarden. 



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 Testa-
ment 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, in overeenstemming met deze 
leer getrouw uit te oefenen en uw leer te sieren met een god-
vruchtige levenswandel? Belooft u geheim te houden datgene 
wat bij de uitoefening van uw ambt vertrouwelijk te uwer kennis 
is gekomen? En belooft u ook zich te onderwerpen aan de kerke-
lijke tucht volgens de orde der kerk wanneer u zich in leer of le-
ven het ambt onwaardig zou gedragen? 
 
Antwoord:  
Ja, van ganser harte. 
 
God, onze hemelse Vader, die u tot deze heilige dienst geroepen 
heeft, verlichte u door Zijn Geest, versterke u door Zijn hand, en 
regere u zo in uw bediening dat u daarin dienstbaar en vrucht-
baar mag wandelen, tot grootmaking van Zijn Naam en tot uit-
breiding van het rijk van Zijn Zoon, Jezus Christus.  
 
Handoplegging door de diverse ambtsdragers:  
 
Na het amen van de laatste handoplegging zingen wij ds. Meijer 
[staande] toe Psalm 26: 7 
 
  Daar wordt Uw lof verbreid, 
  O Oppermajesteit, 
  Door hem, die U bemint en acht. 
  Daar zal zijn stem U prijzen, 
  Voor al de gunstbewijzen, 
  Voor al de wondren Uwer macht. 
 
Lied vanuit de gemeente 
 
 
 



Vervolg lezing formulier 
Heb dan, geliefde broeder en mededienaar in Christus, acht op 
uzelf en op de hele kudde, waarover de Heilige Geest u tot een 
opziener gesteld heeft, om Gods gemeente te weiden, die Hij 
verkregen heeft door het bloed van Zijn eigen Zoon [Hnd. 20: 
28]. Heb Christus lief, weid Zijn schapen, oefen opzicht over hen 
uit, niet gedwongen of uit winstbejag, maar vrijwillig en vol toe-
wijding; niet om over het erfdeel des Heeren te heersen, maar 
om een voorbeeld voor de kudde te zijn [1 Pe. 5:2,3]. Wees een 
voorbeeld voor de gelovigen in woord en wandel, in liefde, in de 
Geest, in geloof en in reinheid. Volhard in het lezen van Gods 
Woord, het vermanen en leren, en veronachtzaam niet de gave 
die u gegeven is. Bedenk deze dingen en wees hierin bezig, op-
dat uw groei in alles zichtbaar wordt. Heb acht op de leer en vol-
hard daarin [1 Tim. 4:12-16]. Verdraag als een goed soldaat van 
Christus geduldig alle lijden en verdrukking [2 Tim. 2:3]. Als u 
deze dingen doet, zult u zowel uzelf behouden als degenen die u 
horen [1 Tim. 4:16]. En wanneer de overste Herder verschenen 
zal zijn, zult u de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen 
[1 Pe. 5:4]. 
 
Geliefde christenen, ontvang uw dienaar in de Heere met alle 
blijdschap en houd zulke dienaren in ere. Bedenk dat God Zelf 
door middel van hem u aanspreekt en u dringend nodigt. Neem 
daarom het woord aan dat hij u overeenkomstig de Heilige 
Schrift zal verkondigen, niet als het woord van een mens, maar 
als Gods Woord, wat het ook in waarheid is [1 Tes. 2: 13]. Laten 
de voeten van degenen die vrede verkondigen en de goede 
boodschap brengen, u liefelijk en aangenaam zijn [Js. 52:7; Rom. 
10:15]. Wees uw voorgangers gehoorzaam, want zij waken voor 
uw zielen waarvan zij rekenschap moeten geven, opdat ze dat 
met vreugde zullen doen en niet zuchtende, want dat is niet tot 
uw voordeel [Heb. 13:17]. Als u dit doet, zal de vrede Gods in uw 
huizen komen [Mt. 10:13] en zult u, die deze dienaar als profeet 
aanneemt, het loon van een profeet ontvangen [Mt.10:41] en 
wanneer u door zijn woord in Christus gelooft, zult u door Chris-
tus het eeuwige leven beërven. 
 
 



 
Dankgebed 

 

Weerklank Psalm 86 : 4  

Leer mij naar uw wil te handlen, 
laat mij in uw waarheid wandlen. 
Voeg geheel mijn hart tezaam 
tot de vrees van uwen naam. 
Heer mijn God, ik zal U loven, 
heffen 't ganse hart naar boven. 
Ja, uw naam en majesteit 
loof ik tot in eeuwigheid. 

 

Zegen 

 

U kunt bij de uitgang uw gaven geven voor de collecte 
 
Bij het verlaten van de kerk kunt u familie Meijer (op afstand) 
uw gelukwensen en Gods zegen geven. 


