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Mededelingen van de kerkenraad

7. ‘k Heb and’ren al de rechten van Uw mond
met lust verteld, hen vlijtig onderwezen.
Uit al den schat van ‘t grote wereldrond
is nooit die vreugd in mijn gemoed gerezen,
die ‘k steeds in Uw getuigenissen vond,
door mij betracht, en and’ren aangeprezen.

4 Van de woestijn en deze Libanon af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat, heel het
land van de Hethieten, en tot de Grote Zee, waar de zon ondergaat, zal uw gebied zijn.
5 Niemand zal tegenover u standhouden al de dagen van uw leven. Zoals Ik met Mozes
geweest ben, zal Ik met u zijn. Ik zal u niet loslaten en u niet verlaten.
6 Wees sterk en moedig, want ú zult dit volk het land dat Ik hun vaderen gezworen heb hun
te geven, in erfbezit laten nemen.
7 Alleen, wees sterk en zeer moedig, door nauwlettend te handelen overeenkomstig heel de
wet die Mozes, Mijn dienaar, u geboden heeft. Wijk daar niet van af, naar rechts of naar
links, opdat u verstandig zult handelen overal waar u gaat.
8 Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven
staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen.
9 Heb Ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de HEERE, uw God, is met u, overal waar u heen gaat.
10 Toen gebood Jozua de beambten van het volk:
11 Ga midden door het kamp en gebied het volk: Maak proviand voor u klaar, want nog binnen
drie dagen zult u deze rivier, de Jordaan, oversteken, zodat u kunt binnengaan om het land
in bezit te nemen dat de HEERE, uw God, u geeft om in bezit te nemen.
12 En tegen de Rubenieten, de Gadieten en de halve stam Manasse zei Jozua:
13 Denk aan het woord dat Mozes, de dienaar van de HEERE, u geboden heeft: De HEERE, uw
God, geeft u rust, en Hij geeft u dit land.
14 Uw vrouwen, uw kleine kinderen en uw vee zullen in het land blijven dat Mozes u aan deze
zijde van de Jordaan gegeven heeft. Maar ú moet in slagorde oversteken, voor uw broeders
uit, alle strijdbare helden, en u moet hen helpen,
15 totdat de HEERE aan uw broeders rust geeft zoals aan u, en ook zij het land in bezit nemen
dat de HEERE, uw God, hun geeft. Dan mag u terugkeren naar het land van uw bezit
en mag u het in bezit nemen, namelijk het land dat Mozes, de dienaar van de HEERE, u
gegeven heeft, aan deze zijde van de Jordaan, waar de zon opkomt.
16 Toen antwoordden zij Jozua: Alles wat u ons geboden hebt, zullen wij doen, en overal waar
u ons heen zult sturen, zullen wij gaan.
17 Zoals wij in alles naar Mozes hebben geluisterd, zo zullen wij naar u luisteren. Alleen, moge
de HEERE, uw God, met u zijn, zoals Hij met Mozes geweest is!
18 Iedereen die aan uw bevel ongehoorzaam is en niet luistert naar uw woorden in alles wat u
hem gebieden zult, moet gedood worden. Alleen, wees sterk en moedig!

Gebed

2 Timotheüs 2 : 1 - 13

Zingen: Psalm 26: 8 en 7

8. Wat blijdschap smaakt mijn ziel,
wanneer ik voor U kniel,
in ‘t huis, dat Gij U hebt gesticht!
Hoe lief heb ik Uw woning,
de tent, o Hemelkoning,
die G’, U ter eer, hebt opgericht!

7. Daar wordt Uw lof verbreid,
o Oppermajesteit,
door mij, die U bemin en acht.
Daar zal mijn stem U prijzen,
voor al de gunstbewijzen,
voor al de wond’ ren Uwer macht.

Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 27 : 7

7. Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven
mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou,
mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven?
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw.
Wacht op den HEER’, godvruchte schaar, houd moed!
Hij is getrouw, de bron van alle goed.
Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer;
wacht dan, ja wacht, verlaat u op den HEER’.

Wet des Heeren
Zingen: Psalm 119: 7

Schriftlezing: Jozua 1

1 Het gebeurde na de dood van Mozes, de dienaar van de HEERE, dat de HEERE tegen Jozua,
de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, zei:
2 Mijn dienaar Mozes is gestorven. Nu dan, sta op, steek deze Jordaan over, u en heel dit volk,
naar het land dat Ik aan hen, de Israëlieten, ga geven.
3 Elke plaats die uw voetzool betreedt, heb Ik u gegeven, overeenkomstig wat Ik tot Mozes
gesproken heb.

1 U dan, mijn zoon, word gesterkt in de genade die in Christus Jezus is.
2 En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen
die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen.
3 Lijd verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus Christus.
4 Niemand die in het leger dient, wordt verwikkeld in de zaken van het levensonderhoud,
opdat hij hem kan behagen die hem voor de krijgsdienst aangenomen heeft.
5 En ook als iemand aan een wedstrijd deelneemt, krijgt hij geen krans als hij de spelregels
niet in acht heeft genomen.

6 De landbouwer die zware arbeid verricht, moet als eerste in de vruchten delen.
7 Denk na over wat ik zeg, maar laat de Heere u inzicht geven in alle dingen.
8 Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, uit het nageslacht van
David, overeenkomstig mijn Evangelie.
9 Daarvoor lijd ik verdrukkingen en draag zelfs boeien als een misdadiger. Maar het Woord
van God is niet gebonden.
10 Daarom verdraag ik alles ter wille van de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid in
Christus Jezus zouden verkrijgen, met eeuwige heerlijkheid.
11 Dit is een betrouwbaar woord. Want als wij met Hem gestorven zijn, zullen we ook met
Hem leven.
12 Als wij volharden, zullen we ook met Hem regeren. Als wij Hem verloochenen, zal Hij ons
ook verloochenen.
13 Als wij ontrouw zijn, blijft Hij getrouw. Hij kan Zichzelf niet verloochenen.

Zingen: Psalm 103: 1 en 7

1 Loof, loof den HEER’, mijn ziel, met alle krachten;
verhef Zijn Naam, zo groot, zo heilig t’ achten;
och, of nu al wat in mij is, Hem preez’!
Loof, loof mijn ziel, den Hoorder der gebeden;
vergeet nooit een van Zijn weldadigheden;
vergeet ze niet; ‘t is God, die z’ u bewees.
7 Geen vader sloeg met groter mededogen
op teder kroost ooit zijn ontfermend’ ogen,
dan Isrels HEER’ op ieder, die Hem vreest.
Hij weet, wat van Zijn maaksel zij te wachten,
hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten,
en dat wij stof, van jongs af, zijn geweest.

Prediking Heb Ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet

ontsteld, want de HEERE, uw God, is met u, overal waar u heen gaat. (Jozua 1 : 9)

			 Thema: Heb goede moed
1. een opdracht
2. een bemoediging
3. een belofte

Zingen: Psalm 31 : 19

19 Bemint de HEER’, Gods gunstgenoten,
de HEER’, Die vromen hoedt
en straft het trots gemoed.
Zijt sterk, Hij zal u niet verstoten;
Hun geeft Hij moed en krachten,
die hopend op Hem wachten.

Collecten
Lezen van het formulier voor de bevestiging van dienaren van het Goddelijke Woord.
Geliefde broeders en zusters, u weet dat wij u verschillende keren de naam bekend gemaakt
hebben van onze medebroeder Pieter Marinus van ‘t Hof, 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 niemand iets wettigs tegen hem heeft ingebracht. Daarom zullen wij nu in
de Naam des Heeren tot zijn bevestiging overgaan.
Wij verzoeken u, broeder van ‘t Hof 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. Daarom zegt Paulus in Éfeze 4 dat de Heere
Christus gegeven heeft ’sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen tot
evangelisten, en sommigen tot herders en leraars; tot de volmaking der heiligen, tot het werk
der bediening, tot opbouwing 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 heilig
ambt hoort, kunnen we gemakkelijk uit de naam afleiden. Want zoals het werk van een gewone
herder is een hem toevertrouwde 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 sacramenten. 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 des Woords 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 vertroosten 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 dwalingen 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. Op een andere plaats leert de apostel dat dit moet gebeuren
naar de mate van het geloof. Ook schrijft hij dat een herder aan het betrouwbare woord dat
naar de leer is, moet vasthouden en recht moet snijden. Evenzo zegt hij: wie profeteert (dat
is: Gods Woord predikt), sticht, vermaant en vertroost de mensen. 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.
Met name in de tweede Korinthebrief vinden we een treffende beschrijving van het ambt van
dienaar van het evangelie, waar de apostel spreekt: ‘En al deze dingen zijn uit God, Die ons met
Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons – de apostelen en herders – de bediening
der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende,

hun zonden hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo
zijn wij dan gezanten van Christus’ wege, alsof God door ons bad; wij bidden van Christus’
wege: Laat u met God verzoenen’ (2 Korinthe 5:18-20). Wat de weerlegging van de onzuivere
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 des Woords’. Hierop doelt Paulus,
als hij aan Timótheüs schrijft: ‘Ik vermaan dan voor alle dingen, dat gedaan worden smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen, voor alle mensen; voor koningen, en allen, die in
hoogheid zijn’.
In de derde plaats bestaat hun ambt uit de bediening van de sacramenten, die de Heere tot
zegel van Zijn genade heeft ingesteld, zoals blijkt uit het bevel dat Christus aan de apostelen
gegeven heeft en dat ook de dienaren van het Woord aangaat: ‘Doop hen in de Naam van
de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest’. Evenzo heeft Hij bij de instelling van het
Avondmaal gesproken: ‘Doe dat (...). tot Mijn gedachtenis’.
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 apostelen, nadat Hij
over de christelijke tucht gesproken heeft: ‘Al wat gij op de aarde binden zult, zal in de hemel
gebonden wezen’). 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. Hierom worden de herders in de Schrift ook huisverzorgers 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 gepaste wijze zal toegaan en zij met
de sleutels van het hemelrijk, die hun toevertrouwd zijn, openen en sluiten, overeenkomstig
hun door God gegeven opdracht. 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
gekomen.
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
mensen tot de zaligheid te brengen. Om deze reden wil de Heere dat dit ambt te allen tijde zal
blijven. Want als Christus Zijn apostelen uitzendt om deze heilige bediening te verrichten, zegt
Hij: ‘En ziet, Ik ben met u al de dagen tot de voleinding der wereld’. Hieruit blijkt dat het Zijn
wil is dat deze heilige dienst te allen tijde op aarde onderhouden wordt, want de personen 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. Evenzo beveelt hij Titus, nadat hij hem tot herder bevestigd heeft, van stad tot stad ouderlingen en opzieners aan te stellen.
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, Pieter Marinus van ‘t Hof

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 Testament 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 godvruchtige 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 kerkelijke tucht volgens de orde der kerk wanneer u zich in leer of
leven 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 zó in uw bediening dat u daarin dienstbaar en
vruchtbaar mag wandelen, tot grootmaking van Zijn naam en tot uitbreiding van het rijk van
Zijn Zoon, Jezus Christus. U dan, mijn zoon, word gesterkt in de genade die in Christus Jezus is.
Amen.

Toezingen: Morgenzang : 3 (staande)
3. Dat hij zijn ambt en plicht o Heer,
getrouw verrichte tot uw eer.
Dat Uwe gunst zijn werk bekroon’,
uw Geest hem leid’ en in hem woon’.

Persoonlijk woord
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. Heb Christus lief, weid Zijn schapen,
oefen opzicht over hen uit, niet gedwongen of uit winstbejag, maar vrijwillig en vol toewijding;
niet om over het erfdeel des Heeren te heersen, maar om een voorbeeld voor de kudde te zijn.
Wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord en wandel, in liefde, in de Geest, in ge-loof 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, opdat uw groei in
alles zichtbaar wordt. Heb acht op de leer en volhard daarin. Verdraag als een goed soldaat
van Christus geduldig alle lijden en verdrukking. Als u deze dingen doet, zult u zowel uzelf
behouden als degenen die u horen. En wanneer de overste Herder verschenen zal zijn, zult u
de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen.
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. Laten de voeten van degenen die vrede verkondigen en de
goede boodschap brengen, u liefelijk en aangenaam zijn. 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. Als u dit doet, zal de
vrede Gods in uw huizen komen en zult u, die deze dienaar als profeet
aanneemt, het loon van een profeet ontvangen en wanneer u door zijn
woord in Christus gelooft, zult u door Christus het eeuwige leven beërven.

Dankgebed
Zingen: Psalm 68 : 16 en 17

16 Gij koninkrijken, zingt Gods lof;
heft psalmen op naar ‘t hemelhof
van ouds Zijn troon en woning;
Waar Hij, bekleed met eer en macht,
Zijn sterke stem verheft met kracht,
en heerst als Sions Koning.
Geeft sterkt’ aan onzen God en HEER’;
Hij heeft in Israel Zijn eer
en hoogheid willen tonen.
Erkent dien God; Hij is geducht;
Hij doet Zijn sterkte boven lucht
en boven wolken wonen.
17 Hoe groot, hoe vrees’lijk zijt G’ alom,
uit Uw verheven heiligdom,
aanbidd’lijk Opperwezen!
‘t Is Isrels God, die krachten geeft,
van Wien het volk zijn sterkte heeft:
looft God; elk moet Hem vrezen.

Zegen
Voor de genodigden is er gelegenheid een kopje koffie of glaasje fris
te drinken in Kerkelijk Centrum ’t Visnet, De Ruyterstraat 7 en tevens
ds. en mw. Van ’t Hof te begroeten.
De genodigden die de broodmaaltijd gebruiken worden ook verzocht
zich naar het Kerkelijk Centrum ’t Visnet te begeven.

