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Week 1: De ambten van Christus 
 
Zondag 2 oktober –  Een ambt 
Lees Efeze 4: 11 en 12 
- Weet jij wat een ambt is? Welke ambten waren er in de tijd van de Bijbel? 
- De eerste keer dat er in de Bijbel wordt gesproken over een ambt is in Exodus 28:1. Zoek 
deze tekst eens op en lees wat daar staat. 
    >  In Israël was het priesterambt erfelijk. Dat betekent dat het van vader op zoon  
   doorging. Hoe zou jij het vinden als je vader priester was en jij dit later ook zou zijn?  

> Welke ambten zie je vandaag bij jou in de kerk? 
 
Maandag 3 oktober - Eenheid 
Lees Efeze 4: 13 en 14 
- Wat is de bedoeling van de ambten? (Pak bijvoorbeeld de Bijbel met uitleg er eens bij) 
   >  Wanneer een gemeente aan elkaar én aan Christus verbonden is, dan bewaart  
   dat voor veel zonden en onenigheid. Wat is het hoogste doel van eenheid?  
 
Dinsdag 4 oktober -  Hoofd en lichaam 
Lees Efeze 4: 15 en 16 
- Welk voorbeeld noemt Paulus hier? 
   >  Vraag eens aan een volwassene om dit beeld (Hoofd en lichaam) uit te leggen.  
 
Woensdag 5 oktober – De ambten van Christus  
Lees Jesaja 61: 1 
Christus betekent Gezalfde. Deze naam wordt ook wel Zijn ambtsnaam genoemd.   
- Weet je welke drie ambten de Heere Jezus heeft?  
- Deze ambten vinden we ook terug in het Oude Testament. Ook daar zijn mensen gezalfd 
tot profeet, priester of koning.  
   >  Noem eens een profeet, een priester en een koning uit het Oude Testament.  
 

Donderdag 6 oktober -  Christus’ ambt van Profeet 
Lees Deuteronomium 18:15  
- Als Profeet leert Christus door Zijn Woord en Geest aan zondaren de weg van de zaligheid.  
   >  Ken jij het verlangen om door Hem zalig gemaakt te worden? 
 
Vrijdag 7 oktober  – Christus’ ambt van Priester 
Lees Psalm 110:4  
- Als Priester heeft Christus Zichzelf geofferd om de  schuld  van Zijn te verzoenen en voor 
hen te bidden nu Hij in de hemel is. 
   >  Weet jij op welke feestdag we in het bijzonder aan het lijden van Christus denken? 

> Waarom heb jij de Heere Jezus als Priester nodig? 
 
Zaterdag 8 oktober – Christus’ ambt van Koning  
Lees Psalm 2:6  
  - Als Koning beschermt en regeert de Heere Jezus Zijn volk tegen vijanden. 
   >  Noem eens een aantal vijanden van Gods volk. 

> Is de Heere Jezus de Koning van jouw leven of ben je zelf nog de baas? 
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Week 2: Het ambt van dominee 
 
Zondag 9 oktober – Herder 
Lees Johannes 10: 1 en 2  
- Welke ambten zijn er in de kerk?  
- Een dominee wordt soms een herder genoemd. Waarom? 
  > Heb je weleens een herder met schapen gezien? Wat kun je hiervan leren? 
 
Maandag 10 oktober - Schapen 
Lees Johannes 10: 3 en 4 
- Hoe wordt de gemeente genoemd? 
- Uit deze verzen blijkt dat de schapen de stem van de herder kennen . Wij horen iedere dag 
Gods stem in Zijn Woord, de Bijbel.  

> Hoe luister jij naar Gods stem? 
 
Dinsdag 11 oktober – Niet begrepen 
Lees Johannes 10: 5 en 6  
- Wat vind je aangrijpend in vers 6? 
   > Kun jij de betekenis van de gelijkenis uit vers 1-5 vertellen? 

> Bid of jij Gods woorden mag begrijpen en geloven! 
 
Woensdag 12 oktober – Het ambt van dominee 
Lees Psalm 119: 13 en 14 
- Wat is het belangrijkste werk van een dominee? 
- Welke taken heeft een dominee nog meer? 
   > Waarom past psalm 119 vers 7 (berijmd) bij het ambt van dominee?  
 
Donderdag 13 oktober – Roeping tot het ambt 
Lees Psalm 119: 15 en 16 
- De dichter schrijft over de vreugde die hij vind in Gods Woord. Wanneer de Heere iemand 

roept tot dominee heeft hij ook een verlangen in het hart om anderen over Hem te 
vertellen. Hoe kan iemand weten of hij dominee moet worden? 
   > Kun je dominee worden zonder dat de Heere je daarvoor heeft geroepen? 
   > Hoe gaat het verder wanneer iemand is geroepen door de Heere?  
  
Vrijdag 14 oktober – Knecht / dienaar van God 
Lees Psalm 119: 17-19  
- Een dominee wordt ook wel een ‘knecht’ of ‘dienaar’ van God genoemd. Waarom?  
- David noemt zich ook een knecht of dienaar van God. Wanneer kun je jezelf zo noemen? 
 

Zaterdag 15 oktober – Gods hulp 
Lees Psalm 119: 22 en 24 
- Het ambt van dominee is moeilijk werk (vers 22) en ook veel werk.  
- Waarin leest een dominee graag en vindt hij onderwijs (vers 24)?  
     > Het is deze week Kinderboekenweek. Kijk thuis eens in de boekenkast en lees 
vandaag eens een heel klein stukje uit een boek die een dominee ook zou kunnen gebruiken 
bij het maken van zijn preek.  
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Week 3: Het ambt van ouderling en diaken 
 
Zondag 16 oktober -  Het ambt van ouderling en diaken 
Lees Titus 1:1-3 
- Wie schrijft deze brief (vers 1)? Aan wie schrijft hij deze brief (vers 3)? 
- Titus is dominee op het eiland Kreta. Paulus zegt dat hij in de kerken op Kreta moet zorgen 
voor ouderlingen en diakenen. 

> Wat is het werk van ouderlingen? En wat is het werk van diakenen? Wil je er meer 
over weten? Kijk dan vandaag eens in het formulier tot bevestiging van ouderlingen 
en diakenen. Het staat achter de Psalmen in je Bijbel, net als het formulier voor de 
Doop en het Avondmaal. 

 
Maandag 17 oktober – Ouderlingen kiezen 
Lees Titus 1: 5 
- Voor welk ambt moeten er mensen komen in de kerken op Kreta?  

> Kun je vertellen hoe het kiezen van ouderlingen (en diakenen) bij jullie in de kerk 
gaat? Vraag anders eens aan iemand om daarover te vertellen! 

 
Dinsdag 18 oktober – Geschikte mannen  
Lees Titus 1: 6 en 9 
- Waarom is het belangrijk dat ouderlingen leven naar Gods Woord? 
- Ken jij de namen van de ouderlingen in jullie kerk? 
    > Wat zou jij willen vragen aan een ouderling? Misschien kun je hem een kaartje  
   sturen of deze vraag stellen als hij op huisbezoek komt.  
 
Woensdag 19 oktober - Opziener 
Lees Titus 1: 7 en 8  
- Wat betekent het woord ‘opziener’ (vers 7)?  
- Wat zegt Paulus over het leven van de mannen die tot ouderling worden gekozen? 

> Bid voor de ouderlingen in jouw gemeente! Waarom hebben ze jouw gebed nodig? 

  
Donderdag 20 oktober – Diakenen kiezen 
Lees Handelingen 6: 1 en 2  
- Welk thema staat er boven dit Bijbelgedeelte? 
- Waarom willen de apostelen zich niet bezig houden met het werk van diakenen (vers 2)? 
   > Bid voor de diakenen in jouw gemeente!   
 
Vrijdag 21 oktober – Geschikte mannen 
Lees Handelingen 6: 3 en 4 
- Welke mannen zijn geschikt voor het ambt van diaken (vers 3)? Is dat nu nog zo? 

- Wat is het werk van een diaken?  
   > Geef jij ook weleens iets van je (zak)geld weg aan armen?  
 
Zaterdag 22 oktober – De Heere werkt!  
Lees Handelingen 6: 6 en 7  
- Hoe merk je Gods zegen over al het werk in de gemeente van Jeruzalem?  
   > Hoe kunnen wij nu merken dat de Heere met Zijn Geest werkt in een gemeente? 
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Week 4: Jij en de ambten 
 
Zondag 23 oktober – Alleen in een vreemd land 
Lees 2 Koningen  5: 1 en 2 
- Een jong meisje uit Israël is in een vreemd land in het huis van Naaman. Wat doet ze daar? 
   > Hoe zou jij leven als christen wanneer je alleen bent in een vreemd land? 
 
Maandag 24 oktober -  Vertrouwen 
Lees 2 Koningen 5: 3 en 4  
- Wat vertelt het meisje aan de vrouw van Naäman?  
- Waarom zegt ze dit? 
   > Durf jij te vertellen over de Heere tegen onchristelijke mensen? 
 
Dinsdag 25 oktober -  Onbekend 
Lees 2 Koningen 5: 5 en 6  
- Lees je in deze verzen of later in het hoofdstuk nog over dit meisje?  
- Wat heeft dat ons te zeggen? 
   > In alles wat wij doen gaat het uiteindelijk niet om ons maar om de eer van de  
   Heere. Hoe heeft dit meisje de Heere geëerd? 
 
Woensdag 26 oktober -  Jij en de ambten 
Lees Vraag en antwoord 32 van de Heidelbergse Catechismus 
- Christus was Profeet, Priester en Koning. Als christenen hebben wij deze taak ook. Op 
welke manier?  
- Kunnen kinderen een ambt hebben? Waarom wel of waarom niet?  

> Vind je dat het meisje bij Naaman deze ‘ambten’ heeft uitgeoefend? Waarom wel 
of niet? 

 
Donderdag 27 oktober – Christenen en het ambt van profeet 
Lees Psalm 75: 2 en 3  

- Als Christenen kunnen we profeet zijn door anderen over de Heere te vertellen. 
> Bid voor degenen die dagelijks Gods Woord vertellen aan anderen. Vraag of jij  
moed mag hebben om dit ook te doen! 

 
Vrijdag 28 oktober -  Christenen en het ambt van priester  
Lees Psalm 143: 10 en 11  
- Als Christenen kunnen we priester zijn door ons leven te besteden in dienst van de Heere. 
Lees de uitleg van vers 10 in de Bijbel met uitleg. 
   > Hoe besteed jij je leven in dienst van de Heere? 
 

Zaterdag 29 oktober -  Christenen en het ambt van koning  
Lees Het gebed des Heeren: 8 en 9 (berijmd)  
- Als Christenen kunnen we koning zijn door te vechten tegen de zonde en de duivel.  
   > Vind jij het moeilijk om te vechten tegen de zonde en de duivel? Waarom? 
 > Hoe kun je elkaar in het gezin helpen om te vechten tegen de zonde en de duivel?  
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