
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: 

 Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden,  

 wij zijn allen van één Geest doordrenkt, 

Wij hebben allemaal de gave van de Heilige Geest ontvangen. Elke gelovige/gedoopte is 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. God heeft het lichaam zo  samen-

gesteld, dat ieder lid tot zijn recht kan komt en er geen verdeeldheid in de gemeente hoeft te  

zijn en de leden voor elkaar kunnen 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: 

 Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee;  

wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle andere in die vreugde. 

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 wijken. Daarom roepen we alle leden op om hun plaats in de wijken 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 wijk een wijkteam 

actief. Het is de taak van het wijkteam om het pastorale werk in de wijk te stimuleren en 

waar nodig te organiseren. De pastorale medewerkers bezoeken, evenals de ouderlingen, de 

gemeenteleden in de wijk 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 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  

 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 een lied. 

 

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. 


