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De vrijgekomen predikantsplaats wil de kerkenraad vervullen met een predikant binnen de 

modaliteit van de Gereformeerde Bond. Deze predikant voldoet aan de onderstaande profielschets. 

 

De predikant 

De predikant belijdt zijn geloof in de Drie-enige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Hij 

belijdt dat met de kerk van alle eeuwen. Hij weet zich verbonden met de gereformeerde traditie. Hij 

weet zich ook persoonlijk door de Heere geleid. Hij weet zich geroepen tot de verkondiging van het 

Evangelie door mensen op te roepen tot bekering en te brengen tot het geloof in de Heere Jezus. Hij 

is bewogen met de mensen en met hun eeuwig heil. Hij gaat de gemeente voor in het leven met God. 

Hij getuigt van de hoop die er is in het verlossingswerk van Jezus Christus en helpt de gemeente hier 

dagelijks uit en naar te leven en ook te getuigen naar anderen.  Hij staat op een open manier in de 

samenleving en de gemeente; kan goed luisteren en maakt gemakkelijk contact. De predikant weet 

jongeren en ouderen aan te spreken. Hij dient ook enige affiniteit te hebben met een Randstedelijke 

gemeente. De predikant heeft al enige ervaring opgedaan als dienstdoend predikant in een 

gemeente. 

 

De eredienst 

Voorgaan in de erediensten heeft prioriteit van de predikant. De prediking is Bijbelgetrouw en de 

predikant is erop gericht Gods Woord op een concrete, voor alle generaties aansprekende manier te 

verkondigen. De inhoud van het evangelie van de Heere Jezus Christus wordt dichtbij de mensen 

gebracht en vertaald naar deze tijd en toegepast op het dagelijks leven. Kernwoorden bij de 

prediking zijn: de redding van zondaren, de trekkende liefde van Jezus Christus, het 

onvoorwaardelijke aanbod van genade, de heiliging van het leven en de groei in het geloof en het 

geloofsgetuigenis. De prediking dient zich te bewegen in de lijn van Schrift en belijdenis, waarbij de 

volle breedte van de gemeente wordt aangesproken. In de prediking dient verder duidelijk te worden 

dat de predikant de problemen van de tijd, waarmee de gemeenteleden geconfronteerd worden, 

verstaat. De predikant wordt geacht ca. 60 preekbeurten in te vullen in de eigen gemeente. 

 

Pastoraat 

Samen met de kerkenraad draagt de predikant zorg voor het pastorale werk. De pastorale 

bewogenheid van de predikant brengt hem bij hem mensen in nood. Als er voor zieke of door zieke 

mensen een beroep op hem gedaan wordt, zal hij daar gehoor aan geven om hen bij te staan. 

Ouderen boven de tachtig jaar worden minstens één keer per jaar door hem thuis opgezocht. Verder 

legt hij bij bijzondere gelegenheden - zoals geboorte en huwelijksjubileum (25, 40, 50 jaar en daarna 

elk volgend lustrum)- een huisbezoek af. Ook de jongeren van de gemeente willen graag contact met 

de predikant. Preekbespreking met de jeugd en betrokkenheid op het jeugdwerk zijn van groot 

belang. 

 

Catechese 

Betrokkenheid bij en inzet voor de catechese en het jeugd- en verenigingswerk is noodzakelijk. De 

kerkenraad verwacht, dat de predikant het jeugdwerk zal stimuleren en contact zal onderhouden 

met de jongeren. Belangrijk is dan ook dat de predikant oog heeft voor de kinderen en jongeren. De 

predikant is zelf actief betrokken bij de catechese en leidt de 18+ groep, de groep 

belijdeniscatechisanten en eventueel een andere groep. 



 

Organisatie 

Voor een goede samenwerking in de gemeente en de kerkenraad is gevoel voor organisatie en 

taakverdeling van groot belang. De predikant dient in een open collegiale verhouding mede leiding te 

geven aan het kerkelijke leven. De voorzittersrol wordt in de regel vervuld door een van de 

kerkenraadsleden. De predikant hecht waarde aan een goede relatie met de kerkenraad, werkt 

verbindend en is een teamspeler. Daarnaast is een goede collegiale samenwerking met andere 

wijken van belang. Predikant en kerkenraad zijn in de uitvoering van de werkzaamheden op elkaar 

betrokken. Er is ruimte voor evaluatie, intervisie en bijstelling. 

 

Beleid 

In het beleidsplan zijn 6 beleidsvoornemens geformuleerd, dit betreft 1) het jeugd- en jongerenwerk, 

2) de liturgie, 3) de middelen, 4) het missionair werk, 5) de nieuw-ingekomenen en 6) toerusting. Op 

al deze punten wordt betrokkenheid en inzet van de predikant verwacht. 

Overigens is bij alles wat hierboven is vermeld onze verwachting van de Heere, Die niet alleen een 

predikant roept naar een gemeente, maar het ook doen zal. 

 

Vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 6 juli 2020. 
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