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Middagdienst 

 

Broeders en zusters, we zullen straks zingen de verzen 1 en 2 van Psalm 118. We doen 

dat nadat we hebben geluisterd naar de woorden van liefde en genade waarmee de Here 

ons begroet. Maar we beginnen deze dienst met onze levens in de handen van de Here te 

leggen. Uit eerbied voor de Here gaan we daarbij staan. 

 

1. Votum 

2. Zegengroet 

3. Zingen : Lied 240 : 1 - 3  

4. Gebed voor de opening van het Woord 

5. Schriftlezing : Ezechiël 3 : 16 – 21 en Hebreeën 13 

6. Zingen : Psalm 16 : 1 en 3  (onze blijdschap is Gods heilig volk op aarde) 

7. Tekst : Hebreeën 13 : 17 

8. Geloofsbelijdenis op de wijs van Gezang 3 

9. Bevestiging van de ouderling 

10. Na bevestiging ouderling toezingen Psalm 134 : 3 

11. Dankzegging en gebed 

12. Slotzang : Gezang 32 : 1 en 2 
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Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, groot en 

klein, 

De tekstkeuze van vanmiddag verdient wel enige toelichting. Want wat is de aanleiding 

geweest voor deze tekstkeuze. Zijn er wat broeders en zusters die niet goed genoeg naar 

kerkenraad luisteren? Broeders en zusters die op deze manier te horen moeten krijgen 

dat ze wel naar kerkenraad moeten luisteren? Nee, broeders en zusters, dat is niet de 

aanleiding geweest. In zo'n situatie is een preek ook niet het meest geschikte middel om 

deze broeders en zusters aan te spreken. Het zou ook wat oneerlijk zijn. Want zij kun-

nen geen weerwoord geven. Nee, de aanleiding voor deze tekst keuze ligt in een cate-

chisatie uur dat ik vlak voor de kerstvakantie had. Het ging in die les over de vraag 

waaraan een ouderling zijn gezag ontleent. Het belang van die vraag drong niet echt tot 

de catechisanten door. Om het belang duidelijk te maken noemde ik wat voorbeelden. 

Bijvoorbeeld een situatie van een huwelijk dat heel moeizaam verloopt. Waarbij man en 

vrouw besloten hebben uit elkaar te gaan. Zoiets moet natuurlijk ook meegedeeld wor-

den aan de kerkenraad. Dus de wijkouderling wordt uitgenodigd. Maar de ouderling is 

van mening dat er naar het woord van God geen wettige reden is om uit elkaar te gaan. 

Hij zegt dan ook dat dat niet mag. De catechisanten reageerden daarop verontwaardigd. 

"Daar heeft hij toch niets over te zeggen! Dat is toch je eigen zaak! Hij mag toch niet 

bepalen of je voor de rest van het leven opgesloten moet zitten in een moeizaam huwe-

lijk!" 

Als dit zo leeft onder catechisanten van 17 en 18 jaar, dan is de kans groot dat ook on-

der veel belijdende leden het goede zicht op de bevoegdheden van de ouderling ont-

breekt. Wat met name in situaties van vermaan de moeiten alleen maar nog groter zal 

maken als er bij het gemeentelid of ook de ouderling geen goed zicht is op de bevoegd-

heden van de ouderling. 

Ik wil samen met u luisteren naar wat de Here Jezus ons daarover leert in Hebreeën 13 

vers 17. Voor het thema en de verdeling ben ik heel dicht bij de tekst gebleven. Het 

thema luidt: 

Gehoorzaamt uw voorgangers en onderwerpt u aan hen. 

Want, (en dan geeft de tekst drie redenen) 

1. Zij moeten verantwoording afleggen over onze zielen te waken, 

2. Zij moeten hun werk met vreugde kunnen doen, 
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3. Het brengt ons allemaal voordeel. 

We zullen dus allereerst zien dat wij onze voorgangers moeten gehoorzamen om-

dat zij verantwoording moeten afleggen over onze zielen te waken.  Ik besef heel 

goed dat de tekst van vanmorgen tegen ons modern levensgevoel in gaat. Wij zijn van 

een generatie die zelf wel uitmaakt wat ze doen en laten. Dat is ons recht. Nu zou daar 

veel over te zeggen zijn. Toch wil ik beginnen bij wat we in de Bijbel lezen. In het bij-

zonder bij de verzen die vooraf gaan aan onze tekst. Want ons tekstvers komt niet zo-

maar uit de lucht vallen. Want in vers 7 gaat het ook al over “voorgangers”. “Houdt uw 

voorgangers in gedachtenis, die het woord van God tot u hebben gesproken; let op het 

einde van hun wandel en volgt hun geloof na.” Vervolgens zegt de schrijver dat Jezus 

Christus gisteren en heden dezelfde is tot in eeuwigheid. Het woord dat die voorgangers 

spreken ik dus een blijvend woord voor de gemeente. Want Christus blijft dezelfde. 

Verder laat hij zien dat de Here Jezus buiten de stad geleden heeft. Als iemand die ver-

stoten is. Verstoten vanwege onze zonden. Net als de dieren van het zondoffer buiten de 

legerplaats werden verbrand. Wie Jezus volgt zal net als Jezus bespot worden (vers 13). 

Maar daar moeten we ons niet zo druk om maken, want, zo zegt vers 14, wij hebben 

hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige. Het nieuwe Jeruzalem. Daar 

zijn we naar op weg. Daar ligt onze toekomst. Een toekomst door de Here Jezus voor 

ons verdiend. 

Daarom moeten we, aldus vers 15, de Here Jezus voortdurend loven met onze monden. 

Met onze woorden. En we moeten, vers 16, de weldadigheid (het goeddoen) en de me-

dedeelzaamheid (het oefenen van de gemeenschap, de goede omgang) met elkaar niet 

vergeten, want God ziet graag dat wij zulke dingen doen. 

En in ons tekstvers mondt dat dan uit in de oproep om aan onze voorgangers te gehoor-

zamen en ons aan hen te onderwerpen. In vers 7 ging het over voorgangers die het eerst 

verteld hebben over de Here Jezus en in vers 17 gaat het over de voorgangers die ervoor 

zorgen dat de gemeenteleden in de Here Jezus blijven geloven. En wie de voorgangers 

gehoorzaamt en zich aan hen onderwerpt brengt God een goed offer, namelijk het offer 

van de mededeelzaamheid, waar vers 16 over spreekt. Het offer van de goede omgang 

met elkaar waardoor het leven in de kerk wordt opgebouwd. 

Wanneer wij onze voorgangers gehoorzamen en ons aan hen onderwerpen, dan brengen 

we dus daarmee een offer aan Jezus Christus, onze Heiland. Alleen dat is al een goede 
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reden om hen te gehoorzamen. Wat gehoorzamen en onderwerpen betekent heeft, denk 

ik, niet veel uitleg. Gehoorzamen is doen wat ons gezegd wordt. Ons onderwerpen gaat 

nog verder. Je kunt gehoorzamen zonder je te onderwerpen. Als je uiterlijk wel doet wat 

je gezegd wordt maar er in ons hart alleen maar opstand is. Onderwerpen is aanvaarden 

dat die ander boven je staat en het in bepaalde opzichten over je te zeggen heeft. 

Dat is wat de Here van ons vraagt ten opzichte van de ouderlingen, de predikanten en 

ook de diakenen op hun terrein. Maar in onze tekst gaat het met name om de ouder-

lingen en predikanten. En de eerste reden die wordt genoemd is omdat zij aan verant-

woording moeten afleggen over onze zielen. Wat dat in de praktijk betekend hebben we 

gelezen in Ezechiël 3. De ouderling is niet verantwoordelijk voor wat wij als gemeente-

leden doen. Onze zonden blijven onze zonden. Maar als de ouderling wist van de zon-

den en hij heeft het gemeentelid niet gewaarschuwd en aangesproken dat is hij daarom 

schuldig voor God. Ook als hij broeders en zusters niet waarschuwt voor zonden en zij 

in zonden vallen en verloren gaan, dan acht hem schuldig. Zo was het in de dagen van 

Ezechiël, zo was het in de dagen dat de brief aan de Hebreeën geschreven werd en zo is 

het vandaag nog. Als een ouderling uit ons midden weet van zonden en hij waarschuwt 

hem of haar niet, dan is hij er mede schuldig aan als iemand verloren gaat. En ook als 

hij ons niet waarschuwt. Dat laatste geldt natuurlijk ook heel sterk voor de predikanten, 

die ons de weg wijzen in de preken. Als zij ons niet waarschuwen voor zonden en val-

kuilen, verstaan zij hun taak niet. 

Als zij ons dus waarschuwen, of ons wijzen op verkeerde dingen in ons leven, dan heb-

ben wij hen te gehoorzamen. Natuurlijk kan uw ouderling of predikant het verkeerd zien 

en dan mag daarover best gepraat worden. Maar als u het niet eens wordt, dan vraagt de 

Here toch om u aan de ouderling te onderwerpen en hem te gehoorzamen. Dat in de 

eerste plaats. 

In de tweede plaats moeten we onze voorgangers gehoorzamen en ons aan hen on-

derwerpen zodat zij hun werk met vreugde kunnen doen. Predikanten en ouder-

lingen dragen dus een grote verantwoordelijk. Een verantwoordelijkheid die niet altijd 

makkelijk te dragen is. Een verantwoordelijkheid die makkelijk op een ouderling of 

predikant kan gaan drukken. Zodat zij gaan zuchten onder de last ervan. En dan begrij-

pen we gelijk waarom wij in onze tekst opgeroepen worden om ervoor te zorgen dat 

onze voorgangers hun werk met vreugde kunnen doen en niet al zuchtende. Want rekent 
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u maar dat het op een ambtsdrager drukt als hij een broeder of zuster ziet afdwalen. Re-

kent u maar dat het hem grote pijn doet als er moet worden afgelezen dat die broeder of 

die zuster zich heeft onttrokken. Dat stelt hij zich de vraag of hij dit had kunnen voor-

komen. Hij vraagt zich af of hij niet vaker op bezoek had moeten gaan. Al weet hij ook 

niet waar hij de tijd of energie vandaan had moeten halen. Hij heeft ook een gezin en 

zijn dagelijks werk. En als predikant stel je jezelf de vraag of je in je prediking wel goed 

is geweest. Heb ik voldoende gewaarschuwd tegen bepaalde dwaalleer? Heb ik vol-

doende de tijdsgeest onderkend? Heb ik dit..? Heb ik dat …? En dat gevoel wordt ster-

ker naarmate je vaker te maken krijgt met onttrekkingen en met slapheid in het geloof. 

En daar worstel je mee. Want je wil dat niet. Je wil niet dat broeders en zusters de Here 

kwijt raken en mogelijk verloren gaan. Je wil niet dat broeders en zusters naar een kerk 

gaan waar de prediking niet zuiver is met alle gevaren van dien voor hun redding. Je 

weet het wel: het is hun keuze. Niet de mijne. Maar toch vraag je je af of je het had 

kunnen voorkomen als je … Vult u het maar in. 

Of onze wijkouderling met vreugde zijn werk kan doen, ligt dus voor een groot deel aan 

ons. Of wij hem door ons gedrag of onze woorden reden geven tot zorgen over ons of 

dat hij blij kan zijn over het geloof dat hij vindt. En gelukkig kennen de ouderlingen in 

ons midden die vreugde ook nog. Daar putten ze energie uit. Het kan gebeuren dat ze 

vanwege vermoeidheid of zorgen niet veel zin hadden om op huisbezoek te gaan, maar 

vanwege fijne bezoeken voldaan en met nieuwe energie thuis komen. 

Het is dus wat dat betreft net als in een gezin met kinderen. De kinderen kunnen heel 

erg de sfeer thuis bepalen. Als zij steeds lopen te klieren en niet luisteren, dan zullen 

hun vader en moeder het niet leuk vinden om vader en moeder te zijn. Dan worden ze er 

alleen maar moe van. Dan zuchten ze eronder. Niet dat het altijd aan de kinderen ligt als 

het thuis niet gezellig is. Dat kan ook andere redenen hebben. Maar als de kinderen klie-

ren wordt het er zeker niet gezelliger op. Besef dat het ook zo is met uw ouderling en 

predikant. Als u hem niet gehoorzaamt, dan verzwaart u zijn ambt. En dat zal u geen nut 

doen. 

Dat brengt ons bij het derde punt. Gehoorzaamt en onderwerpt u aan uw voorgan-

gers want dat brengt ons allemaal voordeel. In vele opzichten brengt ongehoorzaam-

heid aan ambtsdragers ellende met zich mee. In het tweede punt hebben we al gezien 

wat ongehoorzaamheid met de ambtsdragers doet. En voorgangers die gebukt gaan on-
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der veel moeiten worden minder flexibel, zijn minder opgewekt, gaan slechter luisteren. 

En als het heel erg wordt, kunnen ze bepaalde gemeenteleden zelfs min of meer als vij-

anden gaan zien. Met alle ellende van dien. Dan wordt het koud en kil in de kerk. Dan 

gaan mensen zich ingraven en ontstaat er een loopgravenoorlog. Waar niemand, maar 

dan ook helemaal niemand baat bij heeft. De gemeente brokkelt af. De vreugde in het 

geloof dooft uit. Alleen de duivel, die lacht. 

Dus stel dat u van mening verschilt met uw ouderling of predikant, dan nog doet u er 

goed aan om hem te gehoorzamen en u aan hem te onderwerpen. Als lofoffer voor uw 

Heiland Jezus Christus die ontzettend veel onrecht voor ons heeft verdragen. Tot vreug-

de van uw ambtsdrager die waakt over uw ziel, omdat hij verantwoording over uw ziel 

moet afleggen aan de Here. Als herder aan de Herder met een hoofdletter. En tot op-

bouw van de gemeente. Om daardoor voorkomen wordt dat er grote twisten in de kerk 

ontstaan, dat die gemeente afbreken. Ja, het is zelfs een gezonde vorm van eigenbelang 

als u in zo’n situatie gehoorzaamt. Want zo voorkomt u dat u in een eindeloze twist ver-

zeild raakt, waar u uiteindelijk meer onder leidt dan onder doen waar u zelf niet achter 

staat. Ik heb gezien hoe broeders en zusters er in hun veldtocht om gelijk te krijgen er 

zelf aan onderdoor zijn gegaan. Ze stonden met het geschil op en gingen er mee naar 

bed. Iedere keer weer vervuld zoiets me met een diep gevoel van verdriet en vaak ook 

met onmacht. Omdat men soms niet meer te bereiken is. Alles wordt op een gegeven 

moment negatief uitgelegd. 

Ik kan me voorstellen dat u zich wat ongemakkelijk begint te voelen onder deze preek. 

Zo van: “moet ik dus maar altijd doen wat mijn ouderling of dominee van mij vraagt? Is 

de kerk een soort leger waar geldt: bevel is bevel? Zijn we overgeleverd aan de grillen 

van een ambtsdrager, die mag opleggen waar hij zin in heeft?” Nee, broeders en zusters, 

jongelui. Als u het ergens niet mee eens bent, dan mag u uitleg vragen en de discussie 

aangaan. Bovendien hebben we in onze kerken allerlei regels die u beschermen tegen 

heerszuchtige ambtsdragers. Zoals de regel dat ambtsdragers vaak twee aan twee op 

bezoek gaan. U ervaart dat misschien wel eens als overdreven. En waar geen problemen 

zijn kan dat ook makkelijk zo overkomen. Maar daar waar vermaand moet worden be-

schermt het u tegen al te eigenwijs optreden van een ouderling of dominee. Verder moe-

ten beslissingen over tucht altijd in de vergadering van de kerkenraad worden genomen. 

Daar wordt door de kerkenraad over beslist. Niet door één of twee ouderlingen. Verder 
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kunt u bij een verschil van mening met uw ouderling of predikant altijd een uitspraak 

vragen van de kerkenraad. Stel dat uw ouderling vindt dat u een bepaalde baan niet kunt 

aanvaarden omdat u daardoor zo nu en dan op zondag moet werken of om een andere 

reden. Dan kunt u vragen naar de mening van de raad als geheel. 

Ook kennen we nog de mogelijkheid om een beroep te doen op de classis. Stel dat de 

kerkenraad u afhoudt van de viering van het Heilig Avondmaal en u vindt dat niet te-

recht, dan kunt u dat voorleggen aan de classis. Wel doet u er goed aan om in zo’n geval 

even te informeren aan welke voorwaarden zo’n bezwaarschrift moet voldoen. U hebt 

ook recht op een afschrift van het deel van de notulen uit de kerkenraad die over uw 

zaak gaan. Zo hebben we dus in de kerk diverse regels die u beschermen tegen wille-

keur van ambtsdragers en kerkenraden. Regels die helaas nodig zijn, omdat ook ouder-

lingen en predikanten arme zondaars zijn. 

Het noemen van deze regels zou de indruk kunnen wekken dat het leven in de kerk al-

leen maar uit conflicten en ruzies bestaat. Gelukkig is dat niet het geval. Veel broeders 

en zusters hebben nog nooit onenigheid met hun ouderling of predikant gehad. Ze heb-

ben wel eens verschild van mening, maar dat leidde niet tot een situatie waarin gehoor-

zaamheid geëist werd door de ouderling. Er zijn in het kerkelijk leven allerlei dingen 

waarover je van mening kunt verschillen. Dat was in de eerste gemeente in het Nieuwe 

Testament ook zo. Zonder dat je jouw mening aan de ander dwingend oplegt. Als het 

goed is zijn ouderlingen en predikanten terughoudend in het opleggen van dingen. Want 

ze mogen alleen gehoorzaamheid vragen op grond van Gods Woord. Want het gaat er 

ten diepste niet om dat de ambtsdrager wordt gehoorzaamd, maar dat Christus wordt 

gehoorzaamd. 

Maar laten we deze preek niet eindigen met allerlei situaties waarin het mis loopt. 

Waarin voorgangers of gemeenteleden met elkaar in conflict raken. Maar laten we letten 

op de wijsheid en de liefde van onze tekst. Waarin de Here ons wijst op wat goed is en 

ons past. Ons past dat wij onze Here Jezus Christus, die zich voor ons vernederd heeft 

en zijn leven gegeven heeft op het vervloekte hout van het kruis. Die afzag van al zijn 

rechten. Ons past dat wij Hem loven, door onze voorgangers te gehoorzamen. Zodat 

deze broeders die door de Here Jezus zelf tot deze taak geroepen zijn en verantwoording 

zullen moeten afleggen van de manier waarop ze voor ons gezorgd. Zodat deze broeders 

niet gebukt gaan onder deze taak en er onder moeten zuchten, maar dat ze dit werk met 
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plezier doen. En dan zullen we zo mee bouwen aan opbouw van de gemeente, de op-

bouw van elkaar en samen in mogen gaan in het nieuwe Jeruzalem. 

Amen 


