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Jezus Christus is het hoofd van de gemeente en hij leidt haar door zijn woord en Geest. Hij 
schakelt daarbij mensen in om samen te bouwen aan de kerk. Daartoe heeft hij door de heilige 
Geest gaven aan alle gemeenteleden gegeven. Van ieder mag een bijdrage in het 
gemeentewerk verwacht worden. We noemen dit ‘het ambt van alle gelovigen’. Daarnaast 
zijn er de ambten van ouderling en diaken met een bijzondere verantwoordelijkheid voor de 
hele gemeente. Beiden mogen met hun gaven en mogelijkheden als Gods medearbeiders 
werken in de wijngaard van de Heer. 
Pastorale bezoekers doen hun werk onder verantwoordelijkheid van de ouderling. Het behoort 
tot hun taak de leden van de gemeente trouw te bezoeken en hen geestelijke leiding te geven. 
Voor uw werk als pastorale bezoeker in de kerk heeft u wijsheid, geloof  en liefde van de 
Heer Jezus nodig. Doe uw werk daarom biddend  in afhankelijkheid van de Heer. Ga de 
gemeente voor in het besef dat wij alle dingen van God moeten verwachten.  
Ons gebed is dat u zich bevestigd weet door de Heer. In afhankelijkheid van de goede herder 
mag uw bezoekwerk er toe bijdragen dat de gemeenteleden bij elkaar en (bij) de Heer blijven.   
 
vragen aan de pastoraal bezoeker:  

1. Belooft u de gemeenteleden, die aan uw zorg toevertrouwd zijn, trouw te bezoeken en 
geheim te houden wat u daarbij vertrouwelijk wordt meegedeeld? 

2. Wilt u zich daarbij laten leiden door het Woord van God en wat daarmee in strijd is 
verwerpen? 

3. Bent u bereid om uit liefde tot Christus en zijn gemeente deze dienst te vervullen 
onder leiding en verantwoordelijkheid van de ouderlingen? 

Antwoord : Ja.  
 
‘De almachtige God en Vader geve u zijn genade, zodat u in deze dienst trouw en met zegen 
mag werken’. Amen. 
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