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FORMULIER INTREDEDIENST PASTORALE WERKERS 

G. Zonne der gerechtigheid, 
ga ons op in deze tijd, 
opdat al wat leeft de dag 
in uw Kerk aanschouwen mag. 
Erbarm U, Heer. 

Geef geloof aan wie Gij zendt, 
hoop en liefde, dat op ’t eind 
wat met tranen werd gezaaid 
met gejuich mag zijn gemaaid. 
Erbarm U, Heer. 

Alle eer en macht en kracht 
worde, Heer, U toegebracht; 
heel de mensheid stemme saam 
in de drieklank van uw naam. 
Erbarm U, Heer. 

L. Gods Woord zegt: Jezus Christus roept ons om Hem te volgen, Hem te dienen en te bouwen aan zijn 
kerk. Gods Geest geeft ons de kracht om onze roeping te volgen, iedereen op zijn plaats. Zo worden 
wij gemeente van Jezus Christus.  
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 teweegbrengt. 
En de apostel Petrus zegt: 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. 

GELOFTE 

L. N.N., U wordt vandaag geïnstalleerd als pastoraal werker van de Evangelische Broedergemeente te 
……………………………. 
Uw installatie geschiedt namens de Oudstenraad van onze gemeente en namens het Provinciaal 
Bestuur van de Evangelische Broedergemeente. 
Uw hoofdtaken als pastoraal werker zijn: 
…………………………… 
Uw ambt is u door de Heer opgelegd voor de opbouw van zijn gemeente, die het lichaam van 
Christus is. 
Daarom vraag ik u voor het aangezicht van God en van deze gemeente:  
Belooft u, in Gods kracht vast te houden aan het woord van God en in overeenstemming met de 
beginselen en reglementen van de Evangelische Broedergemeente het ambt van pastoraal werker op 
u te nemen? 

P. Ja, ik beloof het. 

L. Belooft u in woord en wandel een goed voorbeeld te geven, u te beijveren voor vrede, waarheid en 
trouw in de gemeente en mee te werken aan de uitbreiding van het evangelie? 

P. Ja, ik beloof het.  

L. Belooft u de gemeenteleden te bezoeken, te troosten en te vermanen, wegen te zoeken om de 
behoeftige, zieke en door nood getroffen broeders en zusters te helpen? 
Belooft u alles wat u bij de uitoefening van uw ambt vertrouwelijk ter kennis komt geheim te houden? 

P. Ja, ik beloof het.  

L. En de gemeente vraag ik: Belooft u, broeders en zusters, N.N. als pastoraal werker te aanvaarden, 
hem te steunen bij het uitoefenen van zijn taak, voor hem te bidden en met hem te bouwen aan Gods 
kerk? 

G. Ja, wij beloven het. 
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De gemeente staat op. 

BEVESTIGING 

GEBED (“Bevestigingsgebed”) 

L. N.N., ik bevestig u met handdruk als pastoraal werker van de Evangelische Broedergemeente te 
…………………………… 

 
G. Welk een Heer, welk een Heer! 

Hem te dienen, welk een stand! 
Als wij onze kracht Hem wijden, 
loont Hij ’t werk van onze hand 
door ons zeegnend te verblijden. 
Reizen wij, zo gaat met ons zijn vree 
altoos mee, altoos mee. 

ZEGEN 

L. Ontvang nu de zegen voor het werk 
waartoe u geroepen bent door Jezus Christus 
die de Heer en Leidsman is van zijn kerk. 

De Here zegene u en behoede u; 
de Here doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; 
de Here verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede. 

G. In Jezus’ naam, ja amen. 

G. Hij is onze Meester! 
Laat u onderrichten 
en u door zijn Geest verlichten. 
Al wat Hij ons voorhoudt, 
dat is licht te leren 
als wij ’t waar geluk begeren. 
Elke plicht wordt ons licht 
als wij op Hem schouwen, 
op zijn hulp vertrouwen. 

Willen en volbrengen, 
boven bidden, denken, 
wil de Heiland zelf u schenken. 
Leer in alle dingen 
naar zijn wil te vragen 
en de Heer slechts te behagen. 
Wie bereid is, altijd 
zijn gena te prijzen, 
die kan veilig reizen. 
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Handreiking Intrededienst pastorale werkers  

1. Doel van de dienst 
• de opdracht van de dienst duidelijk maken, ook aan de gemeente 
• bemoediging voor de pastorale werker en zegen 
De medewerker aanvaardt zijn opdracht in alle openbaarheid. 
De gemeente vraagt God om zijn zegen daarvoor.  

2. Tijdstip 
De intrededienst geschiedt in de regel bij het aanvaarden van de taak resp. het dienstverband. 
De intrededienst vindt in het kader van een gemeentebijeenkomst plaats.  

3. Inhoud 
De intrededienst bevat de volgende elementen: 
- verkondiging van het Woord (prediking) 
- vraag aan de medewerker en het antwoord hierop voor de ambtsaanvaarding 
- vraag aan de gemeente en antwoord van de gemeente  
- gebed 
- bevestiging met handslag (niet alleen door voorganger maar ook door OR leden, PB etc.) 
- inzegening 
 
Tips 

1. Het wordt geadviseerd om aansluitend aan de intrededienst een Liefdemaal te houden om gasten en 
gemeentegroepen in de gelegenheid te stellen hun zegenwensen uit te spreken. 

2. In de dienst gaat bij voorkeur de plaatselijke predikant voor. 
3. Omdat de beroeping door OR en PB gezamenlijk wordt uitgesproken, is de vertegenwoordiging van 

het PB in deze dienst wenselijk. 
4. De handdruk ter bevestiging toont aan dat de pastorale werker in opdracht van de hele Oudstenraad 

en het PB zijn dienst doet (daarom geschiedt de handslag niet alleen door de voorganger). 
5. Er wordt uiteraard geen talaar/toga gedragen (De dienst is sacrament noch ordinatie). 
6. Omdat de aaronitische zegen deel van de dienst is, wordt hij afgesloten met de neutestamentische 

zegen “De genade”. 
7. De liturgie bij intrede wordt bij voorkeur in de tweede helft van de dienst gehouden, na de prediking. 

Als de pastorale werker zelf de prediking verzorgt, is het ook denkbaar met de installatie te 
beginnen, en daarna de prediking. 

8. Het formulier gebruikt de mannelijke vorm en moet voor pastorale medewerksters uiteraard worden 
aangepast. 

 
 
Bewust werden liederen gekozen uit de traditie van de EBG 
1. muziek uit het gezangboek van de Boheemse Broeders 1566 (P. Herbert), tekst vs. 1 van Christian David 
2. tekst Carl Bernhard Garve (muziek uit het Gezangboek van Halle 1704) 
3. tekst Nikolaus Ludwig von Zinzendorf (muziek Joachim Neander 1680) 
 
 
Bij het maken van deze liturgie werd het formulier van de Duitse liturgische commissie geraadpleegd. 
 
 
 


