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De Bijbelse wortels van het huisbezoek
• Taak van de Levieten (OT) om onderwijs te geven en advies in voorkomende 

gevallen

• Persoonlijke bezoeken door de profeten

• Na Pinksteren bezoeken de Apostelen de huizen (Hand. 20)

• Petrus roept in 1 Petrus 5 de ouderlingen op de kudde te weiden

• 1 Thess. 5 : 14: “En wij bidden u, broeders, vermaant de ongeregelden, vertroost 
de kleinmoedigen, ondersteunt de zwakken, zijt lankmoedig jegens allen”.
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Huisbezoek door alle eeuwen heen
• In de oude kerk vooral bij ziekte, rouw en armoede en bij openbare zonden

• In de Roomse kerk vooral door de biecht en door monniken bij armoede

• Bij Luther bleef de biecht gebruikelijk en was er nauwelijks sprake van geregeld 
huisbezoek

• Zwingli en Calvijn hebben het huisbezoek in ere hersteld en toegewezen aan de 
ouderlingen.

• In Geneve werd de gemeente in wijken verdeeld onder de ouderlingen

• Meestal vond het huisbezoek plaats rond de bediening van het Heilig Avondmaal.
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Mag een diaken mee op huisbezoek?
Stelling 1: Huisbezoek behoort bij het regeerambt en is dus voorbehouden aan 
ouderlingen.

Ouderlingen:
• Opzicht over de gemeente in leer en leven
• Dienaar des Woords helpen en de gemeente dienen
• Opzicht over leer en wandel van de dienaren des Woords

Diakenen:
• Verzamelen van middelen
• Uitdelen en spreken van troostelijke redenen
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De DKO
• In Artikel 23: ‘de bezoeking’  genoemd en wijst dit toe aan het ouderlingen ambt.

• Artikel 38: ‘en waar het getal van de ouderlingen zeer klein is, zullen de diakenen 
mede tot de kerkenraad mogen genomen worden’.  “hulp ouderlingen”.

• Kerkorde van Wezel (1571): Ouderlingen en diakenen op ziekenbezoek.

• Idem Kerkorde Dordrecht 1574
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Inhoud huisbezoek volgens Voetius
• Onderwijzen (Gods Woord en de HC)

• Overtuigen en terechtbrengen van die dwalen

• Vermanen en opwekken tot Godzaligheid

• Geschillen beslechten

• Advies en bijstand bieden

• Vermanen bij (openbare) zonden

• Vertroosten
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Stelling 2: 
Een diaken gaat mee als ‘hulp-ouderling’

Stelling 3:
De diaken heeft alleen de taak om de ouderling te ondersteunen

Stelling 4:
De diaken is bij het huisbezoek gelijkwaardig aan de ouderling
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De voorbereiding op het huisbezoek
• Het gebed

• Verdiepen in de samenstelling en de omstandigheden van het gezin

• Met twee personen 

• Bij ouderen kan soms 1 ambtsdrager voldoende zijn.

• Let op het tijdstip bij gezinnen met jonge kinderen
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Vragen:
1. Hoe ervaart u zelf het huisbezoek?

2. Wat vindt u lastig / waar heeft u moeite mee?

3. Wordt er in uw kerkenraad gesproken over hoe het huisbezoek functioneert?

4. Hoe bewaakt u de verhouding tussen de zaken m.b.t. het dagelijks leven en de 
geestelijke inhoud?
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Het huisbezoek
• Luisteren

• Geen visite en een gezellig praatje

• Spreken

• Niet tegen mensen, maar met mensen spreken

• In het licht van de eeuwigheid

• Betrek jongeren en ouderen in het gesprek
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Onderwerpen tijdens het huisbezoek
• Persoonlijke omgang met God in Bijbel lezen en gebed.

• De vrucht op de prediking in het persoonlijk leven

• Leiding geven aan het geestelijke leven vanuit Gods Woord en bijv. formulier H.A.

• Hoe openbaart zich de levenswandel in de dagelijkse praktijk

• Bewaak de tijd, zodat er ruimte is voor Schriflezing en gebed!
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Na het huisbezoek
• Gebed om Gods Zegen en verzoening van het zondige

• Denk aan zwijgplicht

• Rapporteer sober

• Evalueer met de broeder waarmee u op bezoek bent geweest.

• Besef: het is ambtelijk werk, in opdracht van de Koning van de Kerk.
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