Liturgisch Moment bij aanstelling Kerkelijk Werker
Inleiding
De kerkenraad heeft in overleg met de gemeente besloten tot het aanstellen van een
Kerkelijk Werker. Hoewel de kerkelijk werkers geen ambt vervullen zijn ze in hun taak wel
direct bezig met de opbouw en toerusting van de gemeente, met het onderwijzen en
vertrouwelijk pastoraat verlenen en ook met het werken aan de uitstraling naar buiten van
de gemeente.
Daarom wil de kerkenraad hen ook op een openbare manier installeren en met de gemeente
een zegen vragen over hun werk.
Onderwijzing
De apostel Petrus schrijft:
‘Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee
te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt’ (I Pet. 4,10).
Tot deze dienst is de hele gemeente geroepen. Om deze dienstbaarheid aan elkaar te
bevorderen worden telkens broeders geroepen tot het ambt van ouderling en diaken.
Samen met de predikant vormen zij de kerkenraad met diakenen.
Daarnaast is er ook plaats voor het werk van mensen die voor het kerkelijk werk zijn
opgeleid en toegerust.
Mee door hun werk wordt de gemeente van Christus gebouwd.
Dáár is het Christus om te doen; dat het lichaam van Christus wordt opgebouwd. Zo leren we
dat God één is, zo ontdekken we hoe groot Gods liefde is en zo tonen we de wereld dat
Christus gekomen is om te redden.
De apostel Paulus schrijft:
‘Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest; er zijn verschillende dienende taken, maar
er is één Heer; er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze
allemaal en bij iedereen teweeg brengt’(I Kor. 12,4-6).

Taken
In de dienst van deze kerkelijk werker(s) gaat het om meerdere taken.
− In het werk van gemeenteopbouw, toerusting gaat het er om de gemeente en haar
leden te laten groeien op de weg van leren, leven en geloven, zodat de gemeente,
steen voor steen, uitgroeit tot een tempel, gewijd aan de Heer, in wie zij wordt
opgebouwd tot een plaats waar God woont in de Geest.
− In het pastorale werk gaat het er om de gemeente te bewaren bij de HEER, bij zijn
Woord en bij elkaar en om voor te gaan in de dienst van het gebed.
− In het werk van de catechese gaat het erom om jongeren voor te gaan door ze te
onderwijzen, bij te staan en door eigen voorbeeld te getuigen van een leven met
Christus.
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− In de diaconale zorgtaak gaat het om stimuleren van het dienstbetoon binnen en
buiten de gemeente.

Vragen
(kerkelijk werker gaat staan)
N.N. je staat op punt om aangesteld te worden als kerkelijk werker.
Wil je nu beloven dat je in geloof je roeping tot deze dienst aanvaardt?
− Beloof je in je dienst van kerkelijk werker in onze gemeente te getuigen van de
redding in Jezus Christus, zoals deze is verwoord in de Schriften van het Oude en
Nieuwe Testament en in de belijdenisgeschriften wordt nagesproken?
− Beloof je je dienst trouw te vervullen, met liefde voor de gemeente en voor alle
mensen die de Heer op je weg brengt?
− Beloof je geheim te houden wat je vertrouwelijk te weten bent gekomen?
N.N. , wat is daarop je antwoord?
kerkelijk werker
Ja. (Daartoe helpe mij God.)
Zegen
God, de Gever van alle goede gaven, verlichte je door zijn Geest en zegene je in je werk.
Amen

Gebed
Goede en barmhartige God, Uw dienstwerk aan ons is onvolprezen, zo groot en
indrukwekkend.
Ons hebt u laten delen in de opstanding uit de doden en het leven van de komende eeuw.
Als geen ander hebt U ons laten zien waar liefde toe leidt.
Wij danken U voor uw Zoon, beeld en gelijkenis van uw heerlijkheid, door wie u ons
de bediening van de verzoening als een prachtige taak hebt toevertrouwd.
Door Hem hebt U uw grote betrokkenheid op ons en uw grote inzet voor ons en onze levens
geopenbaard.
Niemand heeft grotere liefde dan wie zijn leven geeft voor velen.
Daarom bidden wij U voor N.N. , uw dienaar, die hier klaar staat om te werken in uw
wijngaard. Om ons te helpen bij de vervulling van ons dienstwerk in geloof, hoop en liefde.
Geef hem/haar plezier in zijn werk, vanuit uw liefde.
Geef hem/haar geduld en trouw en de vriendelijkheid van uw Geest.
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We bidden u dat zijn/haar werk dienstbaar mag zijn aan de komst van uw koninkrijk onder
ons, door Jezus Christus, onze Heer,
Amen

Aanspraak gemeente ( gemeente gaat staan)
Geliefde broers en zussen, ontvang N.N. als dienaar van God. Jongeren en ouderen, zie de
kerkelijk werker die God heeft gegeven tot jullie geloofsopbouw en voor jullie belang.
Acht hem/haar hoog om zijn/haar taak en werk. Zorg ervoor dat hij/zij, zijn/haar taak met
vreugde kan vervullen, zodat er geen reden is tot klagen; dat zou ook u niet ten goede
komen. Draag hem/haar voortdurend in uw gebeden en ondersteun hem/haar waar
mogelijk en waar nodig in woord en daad.
(Staande) Zingen
Gezang 10 (GK) “De Heer zegene u”
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