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1. Pastoraat: een paar verkennende opmerkingen
Onder pastorale zorg verstaan we de zorg, die de Here Jezus als de Goede Herder aan zijn
kudde als geheel en aan elk schaap afzonderlijk wil geven. Voor de uitoefening van deze
pastorale zorg wil God Zijn kinderen inschakelen. Iedere gelovige heeft de opdracht om zijn
of haar talenten te gebruiken voor het werk in het Koninkrijk van God.
In het zendingsbevel (Mat. 28:16-20) zien we dat het daarbij gaat om de verkondiging van het
evangelie, zodat de mensen discipelen van de Here Jezus worden, zich laten dopen en leren te
leven naar het onderwijs van de Here Jezus.
Het gaat om de verkondiging van het evangelie, zodat mensen tot geloof komen en zich
aansluiten bij de kerk. De gelovigen vormen samen het Lichaam van Christus. De Here Jezus
heeft ons opgedragen om elkaar lief te hebben zoals Hij zijn discipelen heeft liefgehad
(Joh.13:34,35). Door deze liefde kan de gemeente een eenheid vormen, zodat wij de wereld
op kunnen roepen tot geloof (Joh.17.21).
In de gemeente willen we gezamenlijk leren leven naar al wat Jezus ons heeft voorgehouden.
Ook in dit leerproces staat de verkondiging van het evangelie centraal.
In de eerste plaats denken we dan aan de verkondiging in de eredienst, maar vervolgens ook
aan catechese en andere vormen van geloofsoverdracht (bijbelkringen etc.). Als wij groeien in
de kennis van Gods Woord, kunnen wij groeien in ons geloof.
Samen zoeken we biddend naar de betekenis van Gods Woord voor het leven in de wereld
van vandaag. Daarnaast hebben we de opdracht om elkaar te helpen naar dit evangelie te
leven. Als broeders of zusters verslappen of dreigen af te dwalen, hebben we de taak om
elkaar te vermanen en aan te vuren.
Voor een gezond geestelijke leven is het van belang, dat iedere gelovige zijn plaats in de
gemeente inneemt en daar zijn/haar gaven inzet ten dienste van de gemeente. Elkaar helpen
om je gaven/talenten te ontdekken, te ontplooien en in te zetten in het werk van Gods
koninkrijk, is dan ook een belangrijk aspect van pastoraat.
Pastoraat is dus ook het bidden om de gaven van de Heilige Geest voor ieder lid van de
gemeente en het creëren van de ruimte die nodig is om die gaven te laten functioneren.
In dit verband is het goed om aandacht te hebben voor training en toerusting voor de
verschillende taken die in de gemeente worden uitgevoerd.
Er kunnen ook allerlei zaken zijn die de groei van het persoonlijke geloofsleven hinderen.
Soms is het nodig om pijnlijke gebeurtenissen uit het verleden te verwerken. Soms moeten we
leren omgaan met verdrietige dingen en met teleurstellingen. Soms kunnen bepaalde zonden
geloofsgroei blokkeren. Ook deze dingen moeten in het pastoraat aan de orde (kunnen)
komen.
De pastorale zorg begint dus bij de verkondiging van het evangelie. De Heer wil door Zijn
Heilige Geest deze verkondiging gebruiken om het geloof te schenken, te bewaren en te laten
groeien en vrucht te laten dragen. De liefde voor de Here Jezus, die de Heilige Geest door de
verkondiging van Woord in ons oproept, mag concreet worden in een liefdevolle inzet voor
de opbouw van de gemeente (Ef.4:16,17). De Heilige Geest is uitgestort over de gemeente.
Wij hebben allemaal gaven ontvangen om te gebruiken voor de opbouw van het lichaam van
Christus. De Here Jezus wil ons samenbinden tot een eenheid waarin alle leden betrokken
zijn. Zo geeft de Heer vorm aan Zijn pastorale zorg.
Pastoraat is een centraal onderdeel van de opbouw van de gemeente. En bij de opbouw van de
gemeente schakelt de Heer dus alle leden in. Iedereen mag pastoraat ontvangen (en heeft dat
nodig) en vrijwel iedereen kan betrokken zijn bij het geven van pastorale zorg.
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Om te groeien is liefde het eerste wat een mens nodig heeft. Dit geldt ook voor de geestelijke
groei. God gebruikt OOK (niet alleen) mensen om Zijn liefde voor Zijn kinderen concreet te
maken. Door elkaar lief te hebben maken wij Gods liefde zichtbaar. Door te spreken over
Gods liefde, geven wij die liefde door. Gods zorg voor ons staat niet los van de gebeden. God
wil gebeden worden. Door voor elkaar te bidden, zijn we pastoraal bij elkaar betrokken. Etc.
Het is dus goed mogelijk om het pastoraat in de gemeente “van onderop” te beschrijven en
ons uitgangspunt te nemen in de uitstorting van de Geest over heel de gemeente.
2.1 Kringen
De Heer heeft ons de opdracht gegeven om elkaar (als leden van Zijn kerk) lief te hebben.
Verder vinden we in het Nieuwe Testament de nadrukkelijk oproep om elkaar te vermanen, te
onderrichten enz.
Om aan deze aansporingen vorm te kunnen geven is het nodig dat wij elkaar kennen en met
elkaar meeleven. Om dit mogelijk te maken is de gemeente verdeeld in 11 kringen. Deze
vormen zoveel mogelijk een geografisch herkenbare eenheid en omvatten de leden die in dat
deel van de gemeente wonen: als regel 12-20 adressen, in een enkel geval meer.
Naast de erediensten op zondag, waarin de gehele gemeente samenkomt, is het voor ons
geloofsleven nodig dat wij elkaar ontmoeten en met elkaar meeleven in die kleinere kringen.
Daar leren we elkaar kennen en kunnen we voor elkaar zorgen door elkaar te helpen, voor
elkaar te bidden en elkaar zonodig vermanen. Daarom is de kring van vitale betekenis voor
het functioneren van de gemeente.
Het is nodig om elkaar in de kring regelmatig te ontmoeten. Dat kan door samen koffie te
drinken (e.d.), maar ook door samen bijbelstudie te doen, lief en leed met elkaar te delen, en
voor elkaar te bidden. Bij vreugdevolle en bij moeilijke dingen zorgen we in de eerste plaats
als kring dat we bij elkaar betrokken zijn, door met elkaar mee te leven, elkaar op te zoeken
en met en voor elkaar te bidden. De kring heeft ook een belangrijke rol in het ontvangen en
opvangen van nieuwe leden en het erbij trekken van leden aan de rand.
2.2 Kringteam
Het kringteam - dat onder leiding staat van de kringouderling - wordt gevormd door de in de
kring functionerende pastorale medewerker(s), de ouderling van de kring en de
kringcoördinator. Het is de taak van het kringteam om leiding te geven aan het kringwerk, te
zorgen dat de kring goed functioneert als de primaire plaats van contact binnen de gemeente
en de onderlinge gemeenschap te bevorderen. Samen met de leden van de kring bekijken de
leden van het kringteam, welke gemeenteleden in de kring extra hulp en/of aandacht nodig
hebben.
Het kringteam heeft de volgende taken:
- elkaar toerusten tot het pastorale werk;
- waardevolle ervaringen in het werk delen;
- plannen, op elkaar afstemmen, rapporteren en nabespreken van de (huis)bezoeken; bij
dit laatste zullen de kringcoördinatoren niet aanwezig zijn;
- de noodzaak van vervolgacties op de bezoeken bepalen en zonodig aanvullende
pastorale hulp en deskundigheid inroepen.
Het kringteam vergadert naar behoefte, maar minimaal eenmaal per twee maanden,
desgewenst samen met het kringteam van de andere kring die de betreffende ouderling onder
zijn hoede heeft.
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2.3 Huisbezoek
De kringouderling en de pastorale medewerkers zorgen ervoor dat elk gemeentelid jaarlijks
huisbezoek ontvangt. De kringouderling gaat zelf op huisbezoek bij een aantal adressen in
een van zijn kringen. Daarnaast zorgt hij ervoor dat bij de andere adressen van zijn kring(en)
de huisbezoeken gedaan worden door de pastorale medewerker(s) van die kring(en).
In het huisbezoek komen we biddend samen rond een open bijbel. We willen dan stilstaan bij
de persoonlijke relatie met God. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over:
- de vraag, of het evangelie vrucht draagt in ons leven;
- de kennis van God en Zijn Woord;
- ons gebedsleven;
- de manier waarop wij onze gaven kunnen inzetten in de dienst voor de Heer.
Zonodig kan er gesproken worden over de blokkades die er zijn voor (verdere) geestelijke
groei en over de vreugde en moeite die er kunnen zijn.
Soms zal er vaker dan eens per jaar een huisbezoek worden gebracht. Maar soms is het beter
dat anderen betrokken worden bij de pastorale zorg.Als er bijvoorbeeld sprake is van
eenzaamheid kan een beroep worden gedaan op de kringleden om de betrokkenen regelmatig
te bezoeken.
Bij bepaalde (pastorale) problemen kan worden doorwezen naar professionele hulpverlening
of naar een broeder of zuster vanuit de gemeente die ervaring heeft met bepaalde vragen.
Hierbij kan ook gedacht worden aan het werk van de predikant.
De huisbezoeken worden (met in achtneming van de geheimhoudingsbelofte) kort besproken
in het kringteam. Aan de kerkenraad wordt meegedeeld aan wie en door wie er huisbezoeken
zijn gebracht. Inhoudelijk zal over de afzonderlijke bezoeken op de kerkenraad alleen worden
gesproken als kerkelijke tucht over leer of leven aan de orde is. Als dit het geval is zullen de
bezoeken ook (mede) door de kringouderling gebracht worden. Het is wenselijk dat de
betrokken broeder(s) en/of zuster(s) op de hoogte is/zijn van wat er over het bezoek bij hen
wordt gerapporteerd aan het kringteam en/of de kerkenraad.
Verder zullen de kringouderlingen de kennis van wat leeft binnen hun kring(en) inbrengen in
het geheel van het kerkenraadswerk. Hierdoor kan de wisselwerking tussen pastoraat en
prediking (en andere vormen van toerusting op bijvoorbeeld een gemeenteavond of een
cursus) versterkt worden.
2.4 Kringouderling
De (kring)ouderling heeft de volgende taken:
- leiding geven aan het pastorale werk in zijn kring(en) door de gemeenteleden toe
te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van de gemeente:
- zelf pastoraal werk te verrichten bij een aantal adressen in (een van) zijn kring(en).
Zijn leidinggevende taak oefent hij uit door
- de pastorale medewerkers in zijn kring(en) te coachen, stimuleren, bemoedigen,
ondersteunen, adviseren, etc.;
- het kringteam te leiden;
- toe te zien op het goed functioneren van de kring/kringwerk en dat te stimuleren.
De kringouderling is naar de kerkenraad toe verantwoordelijk voor het pastorale werk in de
kringen.
2.5 Pastorale medewerkers
Als we het bovenstaande overzien, dan zal duidelijk zijn, dat de belangrijkste verandering in
het pastoraat bestaat uit het nadrukkelijker betrekken van de gemeente bij het pastorale werk.
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Daarbij is de versterking van de kringen van groot belang. Bij de huidige omvang en groei
van de gemeente is het niet meer mogelijk om van iedereen te verwachten, dat hij of zij het
geheel van de gemeente overziet. De concrete invulling van de onderlinge liefde en zorg,
zoals die uit het bijbelse begrip “gemeenschap der heiligen” voortkomt, zal steeds meer op het
niveau van de kringen moeten worden ingevuld.
Daarnaast is er sprake van een nieuwe functie/bediening in de organisatie van het pastoraat:
de pastorale medewerker.
De pastorale medewerker heeft tot taak het uitoefenen van pastorale zorg voor gemeenteleden
door hen, opbouwend en bemoedigend, te bezoeken. Door hun bezoekwerk – naast dat wat
door de ouderlingen wordt verricht – zorgen zij ervoor dat er in de gemeente niemand is die
niet gehoord of gezien wordt.
Een pastorale medewerker is een broeder of zuster die een levende relatie heeft met de Heer
en die belijdenis van zijn/haar geloof heeft afgelegd in het midden van de gemeente. Het is
een gemeentelid bij wie de gaven die voor dit werk nodig zijn, gevonden worden.
Daarbij denken we bijvoorbeeld aan:
- een goede kennis van de bijbel en van het christelijk geloof;
- goed kunnen luisteren;
- in staat zijn om signalen op te vangen die wijzen op dieper liggende zorgen of
problemen en deze bespreekbaar kunnen maken,
- de vrijmoedigheid en wijsheid om broeders en zusters vanuit de Schrift te
bemoedigen en zonodig te vermanen en om hen op hun geloofsleven aan te
spreken;
- de vrijmoedigheid om met anderen te bidden.
Daarnaast verwachten we, dat pastorale medewerkers zich in de uitoefening van hun dienst
richten naar het beleid dat de kerkenraad op het gebied van pastoraat heeft uitgezet. Voorts
dat ze bereid zijn hun kennis en ervaring op peil te brengen en te houden via toerusting en
training.
Pastorale medewerkers maken geen deel uit van de kerkenraad en hebben geen bestuurlijke
verantwoordelijkheid, noch de bevoegdheid beleid uit te stippelen inzake pastorale
aangelegenheden als gezins- en huwelijksmoeilijkheden, echtscheiding, homofilie,
randkerkelijkheid e.d. In het kringteam hebben zij echter wel alle ruimte om de
kringouderling in dergelijke situaties van advies te dienen.
Het aantal pastorale medewerkers dat nodig is naast de zes kringouderlingen in onze
gemeente die ook pastorale bezoeken brengen, wordt bepaald door het aantal adressen in een
wijk en door de haalbare bezoeklast (bijv. 10 adressen per ouderling/pastoraal medewerker).
Hoe wordt een gemeentelid pastoraal medewerker?
De kerkenraad zal bij een of meer vacatures voor pastoraal medewerker de gemeente
verzoeken (om ondertekend) namen op te geven van broeders of zusters die voor dit werk
geschikt worden geacht. De kerkenraad zal geschikte kandidaten vragen, of zij voor dit werk
beschikbaar zijn. Hij/zij woont bij voorkeur in de kring/wijk die hem/haar zal worden
toegewezen. Het gaat bij de aanstelling tot pastoraal medewerker in principe om een periode
van vier jaar (die eventueel eenmaal met vier jaar verlengd kan worden).
De namen van deze broeders en zusters zullen aan de gemeente bekend gemaakt worden
waarbij men in de gelegenheid wordt gesteld om “wettige bezwaren” in te dienen. Als er
geen wettige bezwaren worden ingediend, zal de aanstelling tot deze taak/bediening in een
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samenkomst van de gemeente plaats vinden. Zij zullen daarbij ook geheimhouding beloven.
Het formulier dat daarbij gebruikt wordt, is als bijlage bij dit stuk gevoegd.
2.6 Jeugdpastorale medewerkers
Aparte aandacht is hier op zijn plaats voor het pastoraat onder jongeren. Dat is in onze
gemeente niet ondergebracht bij de (geografische) kringouderlingen, maar bij
jeugdouderlingen die de (op dit moment meer dan 70) jongeren van 16 t/m 21 jaar pastoraal
bearbeiden. Gelet op de (groeiende) omvang van deze groep is het gewenst ook hen te
ondersteunen en te ontlasten door het aanstellen van enkele jeugdpastorale medewerkers die
met de jongeren in de doelgroep contact onderhouden en een relatie met hen opbouwen.
Wat hierboven geschreven is over de taak van ouderlingen en pastorale medewerkers geldt
ook voor de jeugdouderlingen en jeugdpastorale medewerkers. Het aantal jongeren waarmee
zij contact onderhouden, zal kleiner zijn (ca. acht), maar de contacten zullen frequenter zijn
(minimaal eenmaal per twee maanden) en vaak een ander karakter hebben dan een
(huis)bezoek. De rol van het kringteam wordt hier vervuld door een team bestaande uit beide
jeugdouderlingen en de jeugdpastorale medewerkers.
Voor deze groep pastorale medewerkers gelden dezelfde criteria als voor de pastorale
medewerkers in het algemeen, aangevuld met de volgende criteria:
- Qua leeftijd zitten ze dicht bij de doelgroep;
- Ze houden van jongeren, kennen hun leefwereld, zijn in hen geïnteresseerd, willen
hen helpen hun gaven te ontdekken, te gaan geloven in God en hen stimuleren te
groeien in hun geloof en in hun leven met God.
De weg waarin gemeenteleden jeugdpastoraal medewerker worden, is dezelfde als geldt voor
pastorale medewerkers in het algemeen.
2.7 Kringcoördinator
Alle kringen kennen op dit moment een kringcoördinator. Deze taak wordt in de praktijk
verschillend ingevuld. In sommige kringen is de rol van de kringcoördinator beperkt tot het
plannen en coördineren van de kringactiviteiten, in andere kringen fungeren ze als
ondersteuning van de wijkouderling, ook in de vorm van het brengen van bezoeken (geen
huisbezoeken) in de kring.
De rol van de kringcoördinator in de nieuwe opzet zal zich nog moeten uitkristalliseren.
Hij/zij zal in elk geval niet automatisch pastoraal medewerker worden. In welke mate hun
huidige taken straks geheel of gedeeltelijk (moeten) worden overgenomen door de pastorale
medewerkers, valt nog niet te zeggen. Het is raadzaam voorshands hun positie als degenen die
er voor zorgen dat er kringactiviteiten worden georganiseerd en dat kringleden oog hebben
voor elkaar, niet te wijzigen.
3. Predikant
De taak van de predikant op het gebied van direct pastoraat is, vanwege de omvang van de
gemeente, beperkt. De predikant zal wel zo mogelijk bij alle leden een kennismakingsbezoek
brengen. In aanvulling op het bezoekwerk van de wijkkring en de pastoraal medewerker zal
de predikant ook op bezoek gaan bij oudere gemeenteleden. Ook zal hij bij geboorte, bij
ernstige ziekte en bij rouw bij het pastoraat betrokken zijn. Bij bijzondere pastorale situaties
kunnen gemeenteleden maar ook de wijkouderling of pastoraal medewerker een beroep doen
op de predikant. Daarnaast zal hij eens per jaar, het pastorale gedeelte van een vergadering
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van elk wijkteam bijwonen Verder is de predikant betrokken bij de coördinatie en de
uitvoering van het toerustingswerk
4. Kerkenraad
De kerkenraad heeft de taak om leiding te geven aan het pastorale werk in de gemeente.
Belangrijk elementen hierin zijn:
- het stimuleren van betrokkenheid van de gemeente bij de kringen;
- het zoeken naar en aanstellen van pastorale medewerkers),
- het coördineren van het pastoraat (bijvoorbeeld een jaarlijks thema voor
huisbezoek),
- het (doen) toerusten van de pastorale medewerkers (en wijkouderlingen);.
- het vaststellen van beleid op diverse terreinen van het pastoraat (zoals bijv.
randkerkelijkheid, huwelijk en seksualiteit etc.);
- het zonodig vermanen van gemeenteleden in zaken van geloof en levenswandel en
het oefenen van christelijke tucht.
Bij de toerusting kunnen we bijvoorbeeld denken aan:
- het gebed in het pastoraat;
- het gebruik van de Bijbel in het pastoraat;
- luisteren;
- hoe om te gaan met de belofte tot geheimhouding van vertrouwelijke zaken;
- bijbelstudie over veel voorkomende vragen;
- brengen van een doopbezoek;
- brengen van een kennismakingsbezoek;
- steun bij rouwverwerking;
- stimuleren van deelname aan toerustingsconferenties en cursussen, etc..
.
Voorthuizen/Barneveld, augustus 2004
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Bijlage 1

Formulier voor aanstelling van Pastoraal medewerker
Gemeente van onze Here Jezus Christus, de kerkenraad heeft de namen van de zusters en
broeders bekend gemaakt, die voor de taak van pastoraal medewerker zijn voorgedragen.
Omdat niemand een gegrond bezwaar tegen hun leer of leven heeft ingebracht, willen wij nu
in de naam van de Here tot hun aanstelling overgaan.
We willen met elkaar luisteren naar wat de Bijbel ons leert over het functioneren van de gemeente en stilstaan bij de taak die de pastorale medewerkers daarin bij ons mogen vervullen.
Het Nieuwe Testament gebruikt het beeld van "het lichaam" om ons een aantal dingen te leren
over de gemeente. De gemeente is het lichaam van Christus. De Here Jezus zelf is het Hoofd.
Hij zit in de hemel aan de rechterhand van de Vader. Op aarde brengt de Heer de gelovigen
bij elkaar in Zijn gemeente. Als lichaam van Christus mogen wij aan elkaar en aan de wereld
laten zien wie onze Heer is. Om dit mogelijk te maken heeft de Heer de Heilige Geest over
Zijn gemeente uitgestort. Zoals Paulus zegt:
"Want de Geest heeft ons allemaal door de doop tot één lichaam samengevoegd.
...Wij zijn allen doordrenkt met die ene Geest".
Wij hebben allemaal de gave van de Heilige Geest ontvangen. Elke gelovige is een deel van
het lichaam van Christus. Als alle leden actief hun eigen plaats innemen, komt de gemeente
tot bloei. Niemand kan zeggen dat hij of zij geen taak heeft in de gemeente. Iedereen is
nodig. Wij mogen ons daar niet aan onttrekken. Evenmin mag iemand denken dat hij of zij
belangrijker is dan andere leden van de gemeente. Christus Zelf heeft voor ieder lid een eigen
waardevolle plaats in de gemeente aangewezen. Paulus laat zien dat God het lichaam zo heeft
samengesteld, dat ieder lid tot zijn recht komt, er geen verdeeldheid in de gemeente zal zijn en
de leden voor elkaar zouden zorgen.
De gemeente hoort een eenheid te zijn. Die eenheid komt ook tot uiting in de zorg voor
elkaar. Daarom zegt Paulus in dit verband:
Als één lid lijdt lijden de anderen mee,
als één lid geëerd wordt, zijn de andere delen daar even blij mee.
U hoort allemaal bij het lichaam van Christus, ieder van u is een deel van dat lichaam
De zorg voor en het meeleven met elkaar zijn bouwstenen voor de eenheid van de gemeente.
Het is de bedoeling dat de onderlinge zorg in de gemeente in eerste plaats gestalte krijgt
binnen de kringen. Daarom roepen we alle leden op om hun plaats in de kringen in te nemen,
zodat ieder aan zijn of haar roeping kan beantwoorden. Wij hebben allemaal de opdracht om
met elkaar mee te leven in vreugde en verdriet en om elkaar waar nodig ook met praktische
hulp terzijde te staan. Wij hebben ook allemaal de opdracht om op elkaar toe te zien en om
elkaar te stimuleren in de relatie met onze Heer en Heiland.
Om u te helpen om aan deze roeping te beantwoorden is er binnen iedere kring een kringteam
actief. Het is de taak van het kringteam om het pastorale werk in de kring te stimuleren en
waar nodig te organiseren. De pastorale medewerkers bezoeken, evenals de ouderlingen, de
gemeenteleden in de kring om te spreken over geloof en geloofsgroei, maar ook om hen te
helpen hun plaats in de gemeente in te nemen.
De gemeente hoort onder leiding van de kerkenraad te zoeken naar gaven van de gemeenteleden en te zorgen dat de leden op een goede manier worden ingeschakeld. Zo hebben we
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gezocht naar leden die de gaven hebben ontvangen om de Heer en de gemeente te dienen als
pastoraal medewerker. We zijn blij dat we een aantal broeders en zusters hebben voorgesteld
die in deze dienst kunnen en willen werken. Nu willen hen voor deze taak ook bevestigen.
Voordat de vragen gesteld worden willen wij eerst bidden om Gods genade.
Hemelse Vader, Die door Jezus Christus, tot opbouw van Uw kerk Uw Geest hebt uitgestort,
wij danken U, dat U ons broeders en zusters geeft die de gaven van de Geest ook willen
gebruiken om als pastoraal medewerker in Uw kerk te dienen.
Wij bidden U, geef hen wat zij in hun bediening nodig hebben: inzicht en geloofsvertrouwen,
wijsheid en moed, inzicht en barmhartigheid, fijngevoeligheid en vrijmoedigheid , opdat zij
hun taak vervullen naar Uw wil. Geef hen Uw genade zodat zij hun werk mogen doen zonder
dat zij daarin door moeite of verdriet gehinderd worden. Vervul hen met uw Geest, opdat zij
het levende water aan anderen mogen uitdelen. Geef ook Uw zegen aan de gemeente zodat
wij openstaan voor wat U ons in deze broeders en zusters wilt geven, en zodat wij hen
erkennen en stimuleren in hun bediening en hen ook dragen in onze gebeden. Dit vragen wij
U in Jezus naam.
Amen
Willen jullie opstaan en oprecht de volgende vragen voor God en Zijn gemeente
beantwoorden:
1. Aanvaarden jullie de Schriften van het Oude en Nieuwe Testament als het enige Woord
van God en de volkomen leer van de verlossing en verwerpen jullie alles wat daarmee in
strijd is?
2. Zijn jullie ervan overtuigd, dat God zelf je roept tot dienst in de gemeente en willen jullie
je dienst in de gemeente als pastoraal medewerker vervullen?
3. Beloven jullie uit liefde tot Christus en Zijn gemeente je taak getrouw te vervullen en de
vereiste geheimhouding te betrachten ten aanzien van wat bij de uitoefening van je taak
vertrouwelijk aan je wordt meegedeeld?
...................... Wat is daarop je antwoord?
Zegen
………
De Here geve je Zijn kracht, wijsheid en inzicht bij de uitvoering van deze taak.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Amen
De gemeente zingt staande.
Geliefde gemeente, ontvangt deze broeders en zusters als dienaars van God. Stel u open voor
wat de Heer in hen tot u te zeggen heeft en laat u ook mede door hun werk inschakelen in de
taak waartoe de Heer ons allen geroepen heeft. Respecteer hen in hun taak, draag hen in uw
gebeden, zodat wij ook daardoor mogen groeien naar de eenheid waartoe de Heer ons
bestemd heeft.
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