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Inleiding 
Dit document is voor iedereen die voorgedragen is als ambtsdrager of verkozen is tot ambtsdrager. 

Maar ook voor ieder ander die graag wil weten wat het inhoudt om ambtsdrager te zijn. Want daar 

geeft dit document antwoord op. 

In de Bethelkerk kennen we verschillende ambten. Ten eerste is er de dominee, die als herder en 

leraar verbonden is aan de gemeente. Vanuit zijn ambt geeft hij onder andere invulling aan het 

voorgaan in diensten en verschillende vormen van pastoraat. De dominee is onderdeel van de 

kerkenraad en geeft samen met de andere ambtsdragers leiding aan de Bethelkerk. We kennen in de 

Bethelkerk verder nog drie soorten ambtsdragers. Diakenen, ouderlingen en ouderling-

kerkrentmeesters. Over hun taken straks meer. 

De eerste stap op weg naar ambtsdrager worden is voorgedragen worden. Dit houdt in dat één of 

meerdere gemeenteleden iemand geschikt achten voor een ambt en diens naam doorgeven aan de 

kerkenraad. De naam van die persoon wordt dan op de kieslijst geplaatst. De tweede stap op weg 

naar ambtsdrager worden is verkozen worden. Dit houdt in dat tijdens de verkiezing minimaal 50% 

van de kiesgerechtigde leden die hun stem uitbrengen aangeven iemand geschikt te vinden voor het 

ambt. 

De Bethelkerk kent ook diakenen en ouderlingen met een speciale opdracht, bijvoorbeeld de 

jeugddiaken of -ouderling. Voor deze ambtsdragers geldt dat de gemeente wel namen kan 

voordragen, maar dat de verkiezing plaatsvindt binnen de kerkenraad. Iemand wordt verkozen tot 

ambtsdrager met een speciale opdracht als minimaal 50% van de kerkenraadsleden die hun stem 

uitbrengen aangeven iemand geschikt te vinden voor het ambt. 

Als iemand verkozen is, is het woord aan die persoon, om te bepalen of de verkiezing aanvaard kan 

worden. Maar waar zeg je ja tegen als je je verkiezing aanvaardt? En ben je er wel geschikt voor? 

Daarover nu meer. 

Dienend leiding geven 
Een ambtsdrager geeft leiding aan de Bethelkerk, in afhankelijkheid van God en naar het voorbeeld 

van Christus. Het voorbeeld dat Christus gegeven heeft is dat van een dienend leider. Zo mag een 

ambtsdrager dan ook leiding geven aan de Bethelkerk door dienstbaar te zijn. Dienstbaar aan God en 

dienstbaar aan de leden van de Bethelkerk. Een ambtsdrager mag sturing geven aan het reilen en 

zeilen van de gemeente en haar leden faciliteren, om zo mee te helpen aan het tot bloei komen van 

de gemeente in al haar facetten. 

De Bijbel geeft tal van voorbeelden van dienende leiders, met als ultieme voorbeeld Christus. De 

Bijbel geeft ook aanwijzingen voor de houding en het functioneren van leiders, waarin Christus' 

voorbeeld steeds doorklinkt. Dat kan vragen oproepen; zoals: Wie is zo onberispelijk als Christus? 

Wie kan leiding geven aan de gemeente als Zijn voorbeeld de maatstaf is? 

De Bijbel legt de lat hoog, maar niet alleen voor ambtsdragers. Elke gelovige wordt immers 

opgeroepen om volmaakt te zijn zoals onze hemelse Vader volmaakt is (Mattheüs 5: 48). Wie kan 

daar aan voldoen? Gelukkig geeft God ook overvloedig Zijn genade, voor al die keren dat de lat ons te 

hoog blijkt. Dat te weten geeft ruimte om je uit te strekken naar het ambt.  
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Sterker nog, wie in de gemeente de leiding op zich wil nemen, streeft een uitstekende taak na (1 

Timotheüs 3: 1 - Groot Nieuws Bijbel). 

Om deze uitstekende taak op een goede manier te kunnen vormgeven zijn twee dingen van belang. 

Ten eerste een levend geloof dat zich uit in een belijdend lidmaatschap van de Bethelkerk van 

minimaal 2 jaar. Ten tweede het verlangen om mee te bouwen aan de Bethelkerk en om daarvoor 

beschikbaar te zijn. Voor wie op deze twee dingen volmondig ja kan zeggen staat niets in de weg om 

ambtsdrager te worden. 

Taken 
Het geestelijke aspect van het ambt, zoals hierboven beschreven, is het belangrijkste. Wie bij het 

lezen daarvan een verlangen in zichzelf bemerkt, heeft alle reden zich er naar uit te strekken. Het 

ambt heeft ook een praktisch aspect, want als ambtsdrager komen er verschillende taken en 

verantwoordelijkheden op je af. Hieronder zullen die worden beschreven, met daarbij een indicatie 

hoeveel tijd het ongeveer kost. 

Diaken 

De basis van alle diaconaat ligt in de voortdurende zorg van God voor mensen. Diakenen bieden hulp 

aan wie dat nodig heeft. Recht doen aan wees, weduwe en arme in bredere zin. 

Dit betekent dat diakenen geld inzamelen voor diaconale doelen in binnen- en buitenland en voor 

onze eigen gemeente. Van het geld voor eigen gemeente kunnen financiële hulpvragen worden 

behandeld. Hulpvragen worden vertrouwelijk behandeld door een deel van de diaconie door in 

gesprek te gaan met de hulpvrager. 

Verder verleent en coördineert de diaconie praktisch hulp, wat kan variëren van een schilderijtje 

ophangen tot iemand naar een arts begeleiden. Praktische hulp uit zich ook in het organiseren van 

vervoer naar de kerk , kinderoppas tijdens diensten, de bloemendienst en de koffiedienst. 

Om voeling te hebben met de gemeente en diaconale hulp te kunnen bieden aan gemeenteleden 

gaan diakenen samen met een ouderling op huisbezoek, ongeveer eens in de twee weken. Een 

bezoek kost circa twee uur. 

Tijdens diensten verzorgt de diaconie collectes en tijdens avondmaalsdiensten is de diaconie 

verantwoordelijk voor de voorbereiding van het Heilig Avondmaal, de dienst aan tafel en het 

opruimen. 

Tijdens de kerkdiensten neemt de diaken ongeveer eens per 3 weken plaats in de 

kerkenraadsbanken. 

De diaconie vergadert 8 maal per jaar en vergadert ook 10 maal per jaar met de gehele kerkenraad. 

Eenmaal per jaar gaat de diaconie gezamenlijk naar de Landelijke Diaconale Dag van Kerk in Actie. 

Om te leren van elkaar, inspiratie op te doen en diakenen uit heel het land te ontmoeten. 

Tot slot zijn er binnen de diaconie de taken van voorzitter, secretaris en penningmeester. 
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Een hele lijst, maar hier geldt dat ieder zijn of haar steentje bijdraagt, naar mogelijkheden en 

talenten. 

Ouderling 

Ouderlingen geven pastoraat aan leden van de Bethelkerk die wonen in een bepaalde wijk. Het doel 

van het pastoraat is omzien naar de mensen in de wijk. Dit gebeurt door mensen op te zoeken en in 

gesprek te raken over leven in het licht van het geloof en geloven in het licht van het leven. Bij een 

pastoraal bezoek wordt over het algemeen uit de Bijbel gelezen en is er ruimte voor gebed. Pastorale 

bezoeken zijn ongeveer één keer in de twee weken en kosten ongeveer twee uur. 

Tijdens de kerkdiensten neemt de ouderling ongeveer eens per 3 weken plaats in de 

kerkenraadsbanken. Verder is er ook ambtelijke vertegenwoordiging van ouderlingen bij rouw- en 

trouwdiensten. Taken tijdens de diensten zijn voorgaan in het consistoriegebed voor en na de dienst, 

mededelingen afkondigen, collecteren en mensen nodigen tijdens het vieren van het avondmaal. 

De ouderling neemt ook deel aan de vergaderingen van de kerkenraad, 10 avonden per jaar. 

Jeugdouderling 

Een jeugdouderling geeft pastoraat aan de jonge mensen van de Bethelkerk. Het doel van het 

pastoraat is omzien naar jonge mensen, in het besef dat zij de kerk van vandaag en van morgen zijn. 

Alle jonge mensen worden opgezocht, soms thuis, maar soms wordt ook in de stad afgesproken. In 

een open en vertrouwelijks sfeer wordt er bijgepraat met de jongeren en is er aandacht voor hun 

verhaal. 

Daarnaast geeft de jeugdouderling sturing aan de activiteiten voor jongeren. Dit betekent een paar 

maal per jaar vergaderen met de leiders van de jeugdactiviteiten, meedraaien met de clubavonden, 

zo'n 8 vrijdagavonden per jaar en met het jeugdkamp, één weekend per jaar. 

Tijdens de kerkdiensten neemt de jeugdouderling ongeveer eens per 3 weken plaats in de 

kerkenraadsbanken. Taken tijdens de diensten zijn voorgaan in het consistoriegebed voor en na de 

dienst, mededelingen afkondigen, collecteren en mensen nodigen tijdens het vieren van het 

avondmaal. 

De jeugddiaken of -ouderling neemt ook deel aan de vergaderingen van de kerkenraad, 10 avonden 

per jaar. 

Jeugddiaken 

De jeugddiaken heeft dezelfde taken als een jeugdouderling, met dit verschil dat de jeugddiaken 

geen taken heeft tijdens kerkdiensten. 

Ouderling-kerkrentmeester 

Het college van kerkrentmeesters heeft het beheer over de goederen van de kerkelijke gemeente. 

Hieronder vallen het kerkgebouw, de pastorie en de kosterswoning. Het college van 

kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het onderhoud en verhuur van deze gebouwen. 

Verder stuurt het college van kerkrentmeesters commissies voor onderhoud van gebouwen en 

tuinen aan, of organiseert extern onderhoud voor bijvoorbeeld het onderhoud van de kerkklok en 

het orgel. 
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Het college is werkgever van koster en organist en heeft met hen evaluatiegesprekken. 

Ook is het college verantwoordelijk voor de ledenadministratie. 

Verdere taken zijn het organiseren van de actie kerkbalans om gelden binnen te krijgen, betalingen 

regelen voor de gemaakte onkosten, het jaarlijks opstellen van een collecterooster, een begroting en 

jaarrekening, één en ander ter behandeling in en goedkeuring van de kerkenraad. Ook organiseert 

het college de tweejaarlijkse ambtsdragers verkiezingen. 

Tijdens de kerkdiensten neemt de kerkrentmeester ongeveer eens per 3 weken plaats in de 

kerkenraadsbanken. Taken tijdens de diensten zijn voorgaan in het consistoriegebed voor en na de 

dienst, mededelingen afkondigen, collecteren en mensen nodigen tijdens het vieren van het 

avondmaal. 

De kerkrentmeesters vergaderen 10 maal per jaar en vergaderen ook 10 maal per met de gehele 

kerkenraad. 

Tot slot zijn er binnen het college van kerkrentmeesters de taken van voorzitter, secretaris en 

penningmeester. 

Heel wat taken, maar niet iedereen doet alles. Een ieder draagt bij, naar mogelijkheden en talenten. 

Tot slot 
Dit document is bedoeld als handreiking om een beeld te kunnen vormen van wat het inhoudt om 

ambtsdrager te zijn. Misschien zijn er na het lezen ervan toch vragen onbeantwoord gebleven. 

Schroom dan niet om iemand van de kerkenraad aan te schieten met die vragen. 


