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Inleiding 

Naast de ambtsdragers kent onze kerk ook kerkelijk werkers, 
die een dienst verrichten en in een bediening kunnen worden 
gesteld (Ordinantie 3-12 en 3-13). De diensten zijn gegeven 
met het oog op het openbare ambt van Woord en Sacrament. 
Kerkelijk werkers worden tot deze dienst geroepen door de 
kerkenraad, de classicale vergadering, de evangelisch-lutherse 
synode of door de generale synode. De kerkorde noemt met 
name diensten ten behoeve van de kerkmuziek, de missionaire 
arbeid, het jeugd- en jongerenwerk, de vorming, toerusting 
en catechese, de pastorale arbeid, de diaconale arbeid en de 
gemeenteopbouw. In hun opleiding hebben kerkelijk werkers 
zich een bekwaamheid verworven, waardoor zij hun arbeid 
ten dienste van kerk en gemeente kunnen verrichten. Naast 
de ambtsdragers ondersteunen zij de arbeid van de genoemde 
kerkelijke vergaderingen in de opdracht die deze hebben ten 
aanzien van vele aspecten van het leven der gemeente en der 
kerk.

Wie in een dienst werkzaam is, kan ook in een bediening wor-
den gesteld. De roeping van wie in een bediening wordt gesteld, 
geschiedt door een ambtelijke vergadering. Dit betekent dat 
degene die in een dienst gesteld is een belofte aflegt en in een 
kerkdienst wordt ingeleid in een bediening. De kerkelijk wer-
ker belooft bereid te zijn in het werk van zijn/haar bediening te 
getuigen van het heil in Christus Jezus en te blijven in de weg 
van het belijden van de kerk; bereid te zijn ijverig en trouw zijn/
haar arbeid te verrichten en bereid te zijn zich te onderwerpen 
aan de regels die in de orde van de kerk gesteld zijn voor haar 
leven en werken (Ordinantie 3-12-8). Ook is er de vraag naar 
de geheimhouding van datgene waarvan men in een bediening 
vertrouwelijk kennisneemt.

De inleiding in een bediening staat in het kader van de gebe-
den. Bij iedere bijzondere plaatsbepaling van een gemeentelid 
past een bijzondere voorbede. Door het eigen karakter van een 
bediening in het leven van kerk en gemeente heeft de inleiding 
in een bediening plaats in een openbare eredienst, bij voor-
keur in de context waar degene die ingeleid wordt werkzaam 
zal zijn. Dit kan een gemeente zijn, maar bijvoorbeeld ook een 
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zorginstelling of justitiële inrichting. De orde voor de inleiding 
in de bediening wordt gekarakteriseerd door het gebed. De 
handoplegging drukt uit dat Gods aanwezigheid en werkzame 
tegenwoordigheid wordt ervaren als tastbare nabijheid.
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Toelichting 

De orde voor de inleiding in een bediening wordt ingevoegd aan 
het begin van de voorbede. Zij is opgebouwd uit de volgende 
elementen: presentatie, onderwijzing, vragen, gebed en hand-
oplegging en aanvaarding.

De presentatie geeft gelegenheid degene die in een bediening 
wordt gesteld voor te stellen aan de gemeente, en aan te geven 
ten behoeve van welke arbeid de bediening zal worden verricht. 
Daarbij wordt ook de ambtelijke vergadering genoemd, die voor 
haar opdracht ondersteuning zocht in deze bediening.

De onderwijzing leert hoe de bediening in onze kerk wordt 
verstaan en geeft een korte karakteristiek van de betreffende 
bediening in de kerk.

De vragen betreffen de kundigheid en arbeid van degene die in 
de bediening wordt ingeleid. De bediening kenmerkt zich als 
dienst en genadegave in de zin waarin de apostelen Petrus en 
Paulus daarover spreken: ‘Laat ieder van u de gave die hij van 
God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te hel-
pen’ (1 Petrus 4:10), en ‘Er zijn verschillende gaven, maar er is 
één Geest; er zijn verschillende dienende taken, maar er is één 
Heer’ (1 Korintiërs 12:4-5).

In gebed en handoplegging wordt de Eeuwige als ‘Gever van 
alle goede gaven’ gebeden dat Hij ons dienstbaar maakt en dat 
onze dienstbaarheid door deze bediening zal toenemen. Daar-
toe wordt, onder handoplegging, de Geest afgesmeekt over 
degene die in een bediening wordt ingeleid.

De aanvaarding verbreedt de genadegave van degene die 
zojuist in een bediening is ingeleid naar heel de gemeente. 
Zij ontvangt hem of haar, leeft met haar mee en omringt hem 
met gebeden en werkt mee in de dienst van de Heer. Maakte de 
onderwijzing duidelijk dat de bediening is gegrond in de dienst 
van heel de gemeente, hier wordt de gemeente nadrukkelijk op 
deze dienst aangesproken. Een (lof)lied kan deze inleiding in 
een bediening afsluiten. Daarna volgt de voorbede, waarvan in 
de orde enige voorbeelden zijn opgenomen.
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Orde voor de inleiding in een bediening

De voorzitter van de roepende ambtelijke vergadering wendt zich tot 
de voorganger, zegt dat de ambtelijke vergadering deze kerkelijke 
werker geroepen heeft, licht eventueel toe waarom en vraagt haar/
hem de kerkelijk werker in de bediening in te leiden

PRESENTATIE 
voorganger 
 Om gehoor te geven aan zijn opdracht ten behoeve van 

de kerkmuziek/de missionaire arbeid/de evangelisatie/
het jeugd- en jongerenwerk/de vorming, toerusting en 
catechese/de pastorale arbeid/de diaconale arbeid/de 
gemeenteopbouw/…

 heeft de kerkenraad/de classicale vergadering/de generale 
synode ondersteuning gezocht.

 Hij/Zij heeft die gevonden in de kundigheid en arbeid van N 
en haar/hem geroepen tot een bediening ten behoeve van  
de kerkmuziek/de missionaire arbeid/de evangelisatie/
het jeugd- en jongerenwerk/de vorming, toerusting en 
catechese/de pastorale arbeid/de diaconale arbeid/de 
gemeenteopbouw/…

 Wij mogen dan N inleiden in haar/zijn bediening. 

ONDERWIJZING

 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 be-taamt.’       
  1 Pe. 4:10

 Tot deze dienst is de gehele gemeente geroepen. Om deze 
dienstbaarheid te bevorderen worden telkens gemeenteleden 
geroepen tot het ambt van ouderling en diaken. Tezamen 
met de predikant vormen zij de kerkenraad. Daarnaast 
eist deze dienst óók de arbeid en de kundige bijstand van 
mensen die daartoe zijn opgeleid en toegerust. Hun dienst 
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noemen wij in onze kerk een bediening. Op deze wijze wordt 
de gemeente van Christus gebouwd. 

 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.’  
  1 Kor. 12:4-6

 In de bediening ten behoeve van
 - de kerkmuziek gaat het er in het bijzonder om met de 

gemeente God de eer te geven die Hem toekomt en de 
lofzang gaande te houden.

 - de missionaire arbeid gaat het er in het bijzonder om de 
gemeente te ondersteunen in haar getuigenis van het heil 
en haar dienst aan de samenleving.

 - de evangelisatie gaat het er in het bijzonder om de blijde 
boodschap van Gods genade te brengen aan hen die 
Christus niet kennen als hun Heiland.

 - het jeugd- en jongerenwerk gaat het er in het bijzonder 
om de gaven van jongeren bouwstenen van de gemeente 
te doen zijn.

 - de vorming, toerusting en catechese gaat het er in het 
bijzonder om de gemeente en haar leden te doen groeien 
op de weg van leren, leven en geloven.

 - het pastoraat gaat het er in het bijzonder om de leden van 
de gemeente te bewaren bij God, bij elkaar en bij zichzelf 
en om in de gebeden voor te gaan.

 - de diaconale arbeid gaat het er in het bijzonder om 
de gemeente te ondersteunen in de dienst van barm-
hartigheid en het getuigenis van de gerechtigheid Gods.

 - de gemeenteopbouw gaat het er in het bijzonder om de 
gemeente te helpen in de vormgeving van haar bestaan.

Aansluitend kan degene die in de bediening gesteld wordt, in een 
persoonlijk woord een toelichting geven op de arbeid die hij of zij zal 
gaan verrichten

VRAGEN
 
 N, die nu ingeleid wordt in uw bediening,
 laat dan aan allen horen
 dat u in geloof uw dienst aanvaardt.
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De kerkelijk werker staat voor de knielbank
 Belooft u in uw bediening ten behoeve van de kerkmuziek/

de missionaire arbeid/de evangelisatie/het jeugd- en 
jongerenwerk/de vorming, toerusting en catechese/de 
pastorale arbeid/de diaconale arbeid/de gemeenteopbouw/
…

 in naam kerk/stadswijk/tehuis/instelling/… te getuigen van 
het heil in Jezus Christus?

 Belooft u uw dienst trouw te vervullen,
 met liefde voor de gemeente
 en voor alle mensen die de Heer op uw weg brengt?
 Belooft u geheim te houden 
 wat vertrouwelijk te uwer kennis is gekomen? 
 Wat is daarop uw antwoord, N?
kerkelijk werker 
 Ja. Daartoe helpe mij God.

GEBED EN HANDOPLEGGING
De kerkelijk werker knielt 
 O God, gever van alle goede gaven,
 Gij maakt ons dienstbaar aan elkaar.
 In zuster/broeder N hebben wij talenten herkend,
 waardoor onze dienstbaarheid nog zal groeien.
 Schenk haar/hem dan de inspiratie van uw heilige Geest
 die nodig is voor de vervulling van haar/zijn bediening.
 Door Jezus Christus, onze Heer.
 Amen.

  of

  Goede en barmhartige God,
  uw dienstwerk is onvolprezen,
  eindeloos en volkomen.

  Ge hebt door de bevrijding 
  van uw volk Israël uit het diensthuis
  hen deelgenoot gemaakt 
  van de opstanding uit de doden
  en het leven van de toekomende eeuw.
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  Als geen ander 
  hebt Gij ons laten zien
  waar liefde toe leidt.

  Wij danken U voor uw Zoon,
  beeld en gelijkenis van uw heerlijkheid,
  door wie Gij ons allen 
  de bediening van de verzoening 
  als een genadevolle taak hebt toevertrouwd. 2 Kor. 5:18
  
  Gij hebt in, door en met Hem
  een waarachtig en oprecht getuigenis afgelegd
  van uw betrokkenheid en inzet voor ons leven.
  
  Niemand heeft grotere liefde
  dan wie zijn leven geeft voor velen. Joh. 15:13
  
  Daarom bidden wij U voor N, uw dienaar,
  die hier gereed staat 
  om te werken in uw wijngaard
  en ons te helpen 
  bij de vervulling van ons dienstwerk
  in geloof, hoop en liefde.

  Schenk haar/hem de vreugde in haar/zijn werk,
  welke voortkomt uit uw liefde.
  Geef haar/hem geduld
  en de vriendelijkheid van uw Geest.
  Dat haar/zijn bediening mag leiden
  tot de voltooiing van uw koninkrijk onder ons.
  Door Jezus Christus, onze Heer.
  Amen.

De voorganger legt degene die in de bediening gesteld wordt de han-
den op 
 God, de gever van alle goede gaven,
 verlichte u door zijn Geest
 en zegene u in uw arbeid.
 Amen.
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AANVAARDING

 Gemeente, dit is uw nieuwe cantor/organist/missionair 
werker/evangelist/jeugd- en jongerenwerker/catecheet/
pastoraal werker/diaconaal werker/opbouwwerker/…

 Wilt u haar/hem in uw midden ontvangen
 en haar/hem hooghouden in haar/zijn bediening?
 Ja, dat willen wij van harte!

PSALM of GEZANG
     Liedsuggesties blz. 333 

VOORBEDE
     Keuzeteksten 1-24
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Keuzeteksten

Voorbede

voor een cantor/organist

1. Vandaag noemen wij U de naam van N
 die in ons midden zal gaan werken
 ten dienste van de kerkmuziek
 en wij bidden:
 schenk haar/hem vrijmoedigheid, liefde en geduld
 om de hoogten en diepten van lofzang en klaaglied
 in alle toonaarden tot klinken te brengen
 en allen die willen zingen en spelen
 te inspireren tot samenklank.

2. Wij bidden U, Schepper van alle muziek,
 voor N, onze nieuwe cantor/organist –
 dat uw woord haar/hem 
 als muziek in de oren mag 
 klinken,
 dat zij/hij haar/zijn gaven mag gebruiken
 tot verheerlijking van uw naam
 en ten dienste van ons, uw gemeente;
 dat zij/hij ons deelgenoot zal maken 
 van uw hemelse muziek
 die door onze mond zal klinken.
 Geef haar/hem dat zij/hij ons zal voorgaan 
 in de lofzang om uw grote werken, 
 ja, dat stem en instrument ons 
 in goede en kwade dagen 
 doen zingen van uw nabijheid,
 zodat op de vleugels van uw lied
 ons hart opspringt 
 om de vreugde die geen einde heeft.
 Zo bidden wij U:
 acclamatie (gezongen of gesproken)

3. Goede en barmhartige God,
 uw dienstwerk is onvolprezen,
 eindeloos en volkomen.
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 Als geen ander 
 hebt Gij ons laten zien
 waar liefde toe leidt.
 
 Gij hebt in, door en met uw Zoon
 een waarachtig en oprecht getuigenis afgelegd
 van uw betrokkenheid en inzet voor ons leven.
 
 Wij danken U dat Gij ons in uw dienstwerk hebt gewild.
 Daarom bidden wij U, Schepper van alle muziek,
 voor N, onze nieuwe cantor/organist –
 dat uw woord haar/hem 
 als muziek in de oren mag klinken,
 dat zij/hij haar/zijn gaven mag gebruiken
 tot verheerlijking van uw naam
 en ten dienste van ons, uw gemeente;
 dat zij/hij ons deelgenoot zal maken 
 van uw hemelse muziek
 die door onze mond zal klinken.
 Geef haar/hem dat zij/hij ons zal voorgaan 
 in de lofzang om uw grote werken,
 ja, dat stem en instrument ons 
 in goede en kwade dagen 
 doen zingen van uw nabijheid
 zodat op de vleugels van uw lied
 ons hart opspringt 
 om de vreugde die geen einde heeft.
 Zo bidden wij U:
 acclamatie (gezongen of gesproken)

voor een missionair werker

4. Vandaag noemen wij U de naam van N
 die in ons midden zal gaan werken
 ten dienste van de missionaire arbeid
 en wij bidden:
 schenk haar/hem het vermogen 
 om samen te werken met mensen
 die willen helpen wie geen helper heeft
 en geef haar/hem bevlogenheid 
 vanwege het visioen van Gods koninkrijk,
 dat alle onrecht in onze wereld ontmaskert.

5. Wij bidden U, Adem van ons leven,
 voor N, onze missionair werker,
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 die zich in ons midden gezonden weet
 om uw woord handen en voeten te geven
 in de dienst aan mensen.
 Gij hebt haar/hem met ons uitgezonden 
 over uw goede aarde
 om getuigenis af te leggen van uw vurige liefde.
 Geef dat zij/hij, geleid door uw Geest,
 trouw mag blijven aan haar/zijn missie,
 verbonden met uw gemeente
 en gevoed door uw Woord.
 Doe haar/hem nieuwe wegen gaan
 en behoed haar/hem voor teleurstelling en tegenslag,
 opdat uw mensenliefde steeds opnieuw gestalte krijgt
 bij ons en bij alle mensen die U nog niet ten volle kennen.
 Zo bidden wij U:
 acclamatie (gezongen of gesproken)

6. Goede en barmhartige God,
 uw dienstwerk is onvolprezen,
 eindeloos en volkomen.

 Als geen ander 
 hebt Gij ons laten zien
 waar liefde toe leidt.

 Gij hebt in, door en met uw Zoon
 een waarachtig en oprecht getuigenis afgelegd
 van uw betrokkenheid en inzet voor ons leven.

 Wij danken U dat Gij ons in uw dienstwerk hebt gewild.
 Daarom bidden wij U, Adem van ons leven,
 voor N, onze missionair werker,
 die zich in ons midden gezonden weet
 om uw woord handen en voeten te geven
 in de dienst aan mensen.
 Gij hebt haar/hem met ons uitgezonden 
 over uw goede aarde
 om getuigenis af te leggen van uw vurige liefde.
 Geef, dat zij/hij, geleid door uw Geest,
 trouw mag blijven aan haar/zijn missie,
 verbonden met uw gemeente
 en gevoed door uw Woord.
 Doe haar/hem nieuwe wegen gaan
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 en behoed haar/hem voor teleurstelling en tegenslag,
 opdat uw mensenliefde steeds opnieuw gestalte krijgt
 bij ons en bij alle mensen die U nog niet ten volle kennen.
 Zo bidden wij U:
 acclamatie (gezongen of gesproken)

voor een evangelist

7. Vandaag noemen wij U de naam van N
 die in ons midden zal gaan werken
 ten dienste van de evangelisatie
 en wij bidden:
 schenk haar/hem eerlijke blijdschap 
 om het evangelie van Gods genade
 en helder inzicht in de vragen waarmee mensen worstelen,
 om hen te brengen bij het heil 
 waartoe Gij hen hebt bestemd.

8. Wij bidden U, Boodschapper van het goede nieuws,
 voor N, die onder ons 
 de taak van de verspreiding van het evangelie 
 op zich heeft genomen –
 dat zij/hij vleugels mag geven aan uw Woord
 zodat het in onze harten doordringt;
 dat zij/hij de vreugde van uw evangelie
 met hart en ziel zal verkondigen;
 dat de verspreiding van uw goede boodschap
 muren mag slechten, grenzen doorbreken
 en heel de wereld zal doen delen
 in de bevrijdende blijdschap
 die uw genade en uw geheim is.
 Zo bidden wij U:
 acclamatie (gezongen of gesproken)

9. Goede en barmhartige God,
 uw dienstwerk is onvolprezen,
 eindeloos en volkomen.

 Als geen ander 
 hebt Gij ons laten zien
 waar liefde toe leidt.

 Gij hebt in, door en met uw Zoon
 een waarachtig en oprecht getuigenis afgelegd
 van uw betrokkenheid en inzet voor ons leven.
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 Wij danken U dat Gij ons in uw dienstwerk hebt gewild.
 Daarom bidden wij U, 
 Boodschapper van het goede nieuws,
 voor N, die onder ons 
 de taak van de verspreiding van het evangelie 
 op zich heeft genomen.
 dat zij/hij vleugels mag geven aan uw woord
 zodat het in onze harten doordringt; –
 dat zij/hij de vreugde van uw evangelie
 met hart en ziel zal verkondigen –
 dat de verspreiding van uw goede boodschap
 muren mag slechten, grenzen doorbreken
 en heel de wereld zal doen delen
 in de bevrijdende blijdschap
 die uw genade en uw geheim is.
 Zo bidden wij U:
 acclamatie (gezongen of gesproken)

voor een jeugd- en jongerenwerker

10. Vandaag noemen wij U de naam van N
 die in ons midden zal gaan werken 
 ten dienste van het jeugd- en jongerenwerk
 en wij bidden:
 schenk haar/hem een wijs hart en een creatieve geest,
 waardoor jongeren zich herkend en erkend weten
 om hun talenten en ideeën te maken
 tot bouwstenen van de gemeente van Christus.

11. Wij bidden U, eeuwig jonge God,
 voor N, onze jeugd- en jongerenwerker.
 Dat zij/hij de opvoeding van onze kinderen
 in geloof, hoop en liefde 
 met vreugde ter hand zal nemen.
 Om wijsheid en geduld bidden wij voor haar/hem,
 inspiratie en vertrouwen.
 Geef haar/hem de gezindheid van uw Geest,
 waardoor jonge mensen kunnen groeien
 in aandacht voor U en elkaar
 en hun plaats leren innemen in kerk en samenleving.
 Maar vooral, dat zij 
 uw vriendschappelijke nabijheid zullen ervaren
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 al de dagen van hun leven.
 Zo bidden wij U:
 acclamatie (gezongen of gesproken)

12. Goede en barmhartige God,
 uw dienstwerk is onvolprezen,
 eindeloos en volkomen.

 Als geen ander 
 hebt Gij ons laten zien
 waar liefde toe leidt.

 Gij hebt in, door en met uw Zoon
 een waarachtig en oprecht getuigenis afgelegd
 van uw betrokkenheid en inzet voor ons leven.

 Wij danken U dat Gij ons in uw dienstwerk hebt gewild.
 Daarom bidden wij U, eeuwig jonge God
 voor N, onze jeugd- en jongerenwerker.
 Dat zij/hij de opvoeding van onze kinderen
 in geloof, hoop en liefde 
 met vreugde ter hand zal nemen.
 Om wijsheid en geduld, bidden wij voor haar/hem,
 inspiratie en vertrouwen.
 Geef haar/hem de gezindheid van uw Geest
 waardoor jonge mensen kunnen groeien
 in aandacht voor U en elkaar
 en hun plaats leren innemen in kerk en samenleving.
 Maar vooral, dat zij uw vriendschappelijke nabijheid 
 zullen ervaren
 al de dagen van hun leven.
 Zo bidden wij U:
 acclamatie (gezongen of gesproken)

voor een catecheet

13. Vandaag noemen wij U de naam van N
 die in ons midden zal gaan werken
 ten dienste van vorming, toerusting en catechese
 en wij bidden:
 schenk haar/hem de tong, het oor en het hart 
 van een leerling
 die samen met anderen wil gaan en groeien
 op de weg van leren, leven en geloven.
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14. Wij bidden U, Oorsprong van alle wijsheid,
 voor N, onze catecheet.
 Dat zij/hij, gevoed door uw heilig Onderricht,
 ons allen, jong en oud, mag bijstaan
 in het verstaan van uw Woord
 en de geloofstraditie van de kerk.
 Dat zij/hij ons de geheimenissen
 van uw liefde mag leren verstaan.
 Geef haar/hem wijsheid en inzicht
 in de weg die mensen gaan.
 En schenk uw geduld aan haar/hem,
 opdat zij/hij de moed niet verliest 
 in het spreken van uw eindeloze woorden.
 Zo bidden wij U:
 acclamatie (gezongen of gesproken)

15. Goede en barmhartige God,
 uw dienstwerk is onvolprezen,
 eindeloos en volkomen.

 Als geen ander 
 hebt Gij ons laten zien
 waar liefde toe leidt.

 Gij hebt in, door en met uw Zoon
 een waarachtig en oprecht getuigenis afgelegd
 van uw betrokkenheid en inzet voor ons leven.

 Wij danken U dat Gij ons in uw dienstwerk hebt gewild.
 Daarom bidden wij U, Oorsprong van alle wijsheid,
 voor N, onze catecheet.
 Dat zij/hij, gevoed door uw heilig Onderricht,
 ons allen, jong en oud, mag bijstaan
 in de doordenking van uw Woord
 en de geloofstraditie van de kerk.
 Dat zij/hij ons de geheimenissen
 van uw liefde mag leren verstaan.
 Geef haar/hem wijsheid en inzicht
 in de weg die mensen gaan.
 En schenk uw geduld aan haar/hem
 opdat zij/hij de moed niet verliest 
 in het spreken van uw eindeloze woorden.
 Zo bidden wij U:
 acclamatie (gezongen of gesproken)
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voor een pastoraal werker

16. Vandaag noemen wij U de naam van N
 die in ons midden zal gaan werken 
 ten dienste van het pastoraat
 en wij bidden:
 schenk haar/hem open oren, een wijs hart 
 en woorden vol liefde
 die mensen helpen wegen te vinden
 tot God, tot elkaar en tot zichzelf.

17. Wij bidden U, algoede Herder,
 voor N, onze pastoraal werker,
 dat zij/hij ons in uw voetspoor mag leiden 
 naar grazige weiden;
 dat wij door haar/zijn mond 
 uw stem horen, die ons roept;
 dat wij door haar/zijn nabijheid uw liefde ervaren.
 Geef haar/hem uw woord als een staf in de hand,
 opdat er in alle gesprekken een ontmoeting plaatsvindt
 van hart tot hart,
 zodat wij samen onze weg vinden door het leven,
 in goede en kwade dagen.
 En geef dat alles wat haar/hem ter ore komt
 geborgen mag zijn in uw ontferming.
 Zo bidden wij U:
 acclamatie (gezongen of gesproken)

18. Goede en barmhartige God,
 uw dienstwerk is onvolprezen,
 eindeloos en volkomen.

 Als geen ander 
 hebt Gij ons laten zien
 waar liefde toe leidt.

 Gij hebt in, door en met uw Zoon
 een waarachtig en oprecht getuigenis afgelegd
 van uw betrokkenheid en inzet voor ons leven.

 Wij danken U dat Gij ons in uw dienstwerk hebt gewild.
 Daarom bidden wij U, algoede Herder,
 voor N, onze pastoraal werker,
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 dat zij/hij ons in uw voetspoor mag leiden 
 naar grazige weiden;
 dat wij door haar/zijn mond 
 uw stem horen, die ons roept;
 dat wij door haar/zijn nabijheid uw liefde ervaren.
 Geef haar/hem uw woord als een staf in de hand,
 opdat er in alle gesprekken een ontmoeting plaatsvindt
 van hart tot hart,
 zodat wij samen onze weg vinden door het leven,
 in goede en kwade dagen.
 En geef dat alles wat haar/hem ter ore komt
 geborgen mag zijn in uw ontferming.
 Zo bidden wij U:
 acclamatie (gezongen of gesproken)

voor een diaconaal werker

19. Vandaag noemen wij U de naam van N
 die in ons midden zal gaan werken
 ten dienste van de diaconale arbeid
 en wij bidden:
 schenk haar/hem volhardende liefde 
 voor mensen die in het nauw zijn gebracht
 en open oren en ogen voor de noden in onze samenleving
 om de liefde van Christus gestalte te geven
 daar waar zij het meest nodig is.

20. Wij bidden U, Dienaar van mensen,
 voor N, onze diaconaal werker,
 die Gij temidden van ons tot uw dienstwerk hebt geroepen.
 Geef dat zij/hij de ander uitnemender acht dan zichzelf;
 dat zij/hij armen en behoeftigen 
 in aanraking mag brengen
 met de rijkdom van uw genade;
 dat zij/hij de minsten der mensen mag verhogen 
 tot de grootheid van uw Naam
 en doen zitten aan uw tafel,
 zodat onze gemeente en onze samenleving
 meer en meer gestalte wordt van uw koninkrijk
 tot welzijn van velen.
 Zo bidden wij U:
 acclamatie (gezongen of gesproken)
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21. Goede en barmhartige God,
 uw dienstwerk is onvolprezen,
 eindeloos en volkomen.

 Als geen ander 
 hebt Gij ons laten zien
 waar liefde toe leidt.

 Gij hebt in, door en met uw Zoon
 een waarachtig en oprecht getuigenis afgelegd
 van uw betrokkenheid en inzet voor ons leven.

 Wij danken U dat Gij ons in uw dienstwerk hebt gewild.
 Daarom bidden wij U, Dienaar van mensen,
 voor N, onze diaconaal werker,
 die Gij temidden van ons tot uw dienstwerk hebt geroepen.
 Geef dat zij/hij de ander uitnemender acht dan zichzelf;
 dat zij/hij armen en behoeftigen 
 in aanraking mag brengen
 met de rijkdom van uw genade;
 dat zij/hij de minsten der mensen mag verhogen 
 tot de grootheid van uw Naam
 en doen zitten aan uw tafel,
 zodat onze gemeente en onze samenleving
 meer en meer gestalte wordt van uw koninkrijk
 tot welzijn van velen.
 Zo bidden wij U:
 acclamatie (gezongen of gesproken)

voor een opbouwwerker

22. Vandaag noemen wij U de naam van N
 die in ons midden zal gaan werken
 ten dienste van de gemeenteopbouw
 en wij bidden:
 schenk haar/hem enthousiasme 
 voor de gemeente van Christus,
 inzicht in de talenten van mensen
 en geduld met allen 
 die zich op hun wijze willen inzetten voor uw kerk,
 om te bouwen aan een levende gemeente
 die er is tot uw eer en ten dienste van de samenleving.
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23. Wij bidden U, Hoeksteen van ons leven,
 voor N, onze opbouwwerker,
 dat zij/hij op het fundament dat Gij hebt gelegd
 uw liefde zal doen groeien
 in aandacht en steun voor mensen;
 dat zij/hij mag meebouwen aan een gemeenschap
 die in vrede leeft;
 dat wij leren, als uw gemeente samen te leven
 in onderlinge eerbied en aanhankelijkheid;
 dat wij ons laten voegen als levende stenen
 in uw huis, dat open staat voor wie een toevlucht zoekt;
 dat deze buurt, dat stad en land 
 vervuld mogen worden van menselijke verhoudingen, 
 wederzijdse eerbied, vertrouwen en respect.
 Zo bidden wij U:
 acclamatie (gezongen of gesproken)

24. Goede en barmhartige God,
 uw dienstwerk is onvolprezen,
 eindeloos en volkomen.

 Als geen ander 
 hebt Gij ons laten zien
 waar liefde toe leidt.

 Gij hebt in, door en met uw Zoon
 een waarachtig en oprecht getuigenis afgelegd
 van uw betrokkenheid en inzet voor ons leven.

 Wij danken U dat Gij ons in uw dienstwerk hebt gewild.
 Daarom danken wij U, Hoeksteen van ons leven,
 voor N, onze opbouwwerker,
 dat zij/hij op het fundament dat Gij hebt gelegd
 uw liefde zal doen groeien
 in aandacht en steun voor mensen;
 dat zij/hij mag meebouwen aan een gemeenschap
 die in vrede leeft;
 dat wij leren, als uw gemeente samen te leven
 in onderlinge eerbied en aanhankelijkheid;
 dat wij ons laten voegen als levende stenen
 in uw huis, dat open staat voor wie een toevlucht zoekt;
 dat deze buurt, dat stad en land 
 vervuld mogen worden van menselijke verhoudingen, 
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 wederzijdse eerbied, vertrouwen en respect.
 Zo bidden wij U:
 acclamatie (gezongen of gesproken)
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Liedsuggesties 

Afkortingen van liedbundels

LbK Liedboek voor de Kerken
DB deel I Dienstboek – een proeve, Schrift – Maaltijd – Gebed
ZG Zingend Geloven
GvL Gezangen voor Liturgie
OKG Oud-Katholiek Gezangboek
LG Liturgische Gezangen
EL Evangelische liedbundel
Eva Eva’s Lied
Tr Troost, Zingende Gezegend

Plaats in  Eerste regel  Bundel
de orde 

Psalm of  Wie zult Gij noden in uw tent?  LbK Psalm 15
gezang Heer, wie mag toeven binnen uw tent  GvL Psalm 15 
 Wie, o Heer, mag in uw tent te gast zijn  OKG 207 
   (Psalm 15) 
 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer  LbK Psalm 84 
 Een lamp voor mijn voet is uw woord  GvL Psalm 119-I
 Gij dienaars aan den Heer gewijd  LbK Psalm 134  
   = GvL Psalm 134  
   = OKG 280 
 Komt de Heer nu loven, gij dienaars  DB deel I, 
   Psalm 134, ant. I
 Uit Sion zegene u de Heer  DB deel I, 
   Psalm 134, ant. II
 Word krachtig in de Heer  LbK 96
 Heer, stuur zelf het schip der kerk  LbK 306
 Gij hebt uw woord gegeven  LbK 341
 Uw Woord omvat mijn leven  ZG V, 13
 Wat vraagt de Heer nog meer  ZG V, 80
 Hij die gesproken heeft   GvL 616  
   = ZG V, 79
 


