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1 Inleiding 

Het opstellen van een beleidsplan is een kerkordelijke verplichting. Vaststelling geschiedt 
voor een periode van 4 jaar (ord.4.8.5).. Voor u ligt het 3e wijkbeleidsplan van onze 
wijkgemeente. Het is geldig voor de periode 2018 – 2021. Naast dit wijkbeleidsplan is er een 
beleidsplan van de centrale gemeente en beschikt ook wijkgemeente II over een eigen 
wijkbeleidsplan. Ook de Colleges van Kerkrentmeesters en van Diakenen en de Jeugdraad 
beschikken over een eigen beleidsplan. Naast het wijkbeleidsplan heeft onze wijkgemeente 
een eigen Plaatselijke Regeling, in aanvulling op die van de centrale gemeente.   

Het beleidsplan is een nuttig hulpmiddel voor het bestuur van de gemeente, ten dienste van 
de gemeente. Het gaat hierbij om het verwoorden van de visie op de gemeente, 
standpunten over concrete onderwerpen, en nieuwe ontwikkelingen. Het verwoorden van 
deze zaken in een beleidsplan komt ook de continuïteit en de overdracht ten goede bij 
wisselingen binnen de kerkenraad. Daarnaast ziet de wijkkerkenraad het als zijn taak zich 
grondig te bezinnen op zijn visie op de gemeente en de wijze waarop die praktische 
uitwerking behoeft. 

Bij de uitwerking van de verschillende onderwerpen hebben de volgende algemene 
overwegingen als leidraad gediend:  

• Het beleidsplan gaat zeker niet alleen over de nieuwe ontwikkelingen en de zich 
aandienende veranderingen. Het beleidsplan beoogt ook het sinds jaar en dag onder 
ons geldende beleid te verwoorden. Beleidsvoornemens naar de toekomst worden 
apart vermeld. 

• Zaken waarover in het verleden besluitvorming heeft plaatsgevonden zijn in dit 
beleidsplan opgenomen uit oogpunt van duidelijkheid. 

• Veel zaken zijn kerkordelijk geregeld en hoeven strikt genomen niet in het beleidsplan 
te worden behandeld. Omwille van de volledigheid van het beleidsplan zijn deze zaken 
op veel plaatsen toch in de beschrijving meegenomen. 

In het centrale beleidsplan van de algemene kerkenraad is vastgelegd dat er sprake is van 
een modalitaire nuancering tussen de beide wijkgemeenten. Deze nuancering heeft te 
maken met een meer klassieke en een meer vernieuwende wijze van gemeente zijn. In 
wezen is er sprake van één modaliteit voor de gemeente, die van de Gereformeerde Bond. 
In goed overleg met beide wijkkerkenraden is in de Algemene Kerkenraad afgesproken, dat 
wijkgemeente II zich open stelt voor  vernieuwing en de kerkenraad van wijkgemeente I de 
verantwoordelijkheid op zich neemt om in zijn beleidsplan de klassieke lijn te verwoorden en 
te verantwoorden (zie 2.2.5). Vanuit hun in de kerkorde verankerde onafhankelijke positie 
hebben beide wijkkerkenraden de vrijheid dit ieder op hun eigen wijze in te vullen. Om 
polarisatie en uiteengroeien van de beide wijkgemeenten tegen te gaan geven de beide 
wijkkerkenraden nadrukkelijk aan dat zij zich niet alleen verantwoordelijk weten voor de 
eenheid van de eigen wijkgemeente, maar ook voor het bewaren van de eenheid van de 
centrale gemeente. Daarin ondersteunen zij beide het centrale beleid.  

Aan het begin van deze inleiding is reeds vermeld wat we van dit wijkbeleidsplan mogen 
verwachten. Ook voor dit beleidsplan geldt het woord van Psalm 127: “Zo de HEERE het 
huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden de bouwlieden hieraan”. In afhankelijkheid van Zijn 
onmisbare Zegen moge dit beleidsplan dienstbaar zijn aan de instandhouding en verdere 
opbouw van Zijn gemeente. 
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2 De wijkgemeente 

2.1 Identiteit 

In dankbare gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, die de enige en onfeilbare bron van en 
norm voor ons belijden is, belijden wij dat onze wijkgemeente: 

• een plaatselijke gestalte van het lichaam van Christus is, door de Vader en krachtens 
de werking van de Geest; 

• vergaderd wordt op basis van Gods genadeverbond, waarvan de Heilige Doop teken 
en zegel is, dat de HEERE opricht met de gelovigen en hun zaad; 

• geroepen is om te leven tot eer van God, om in woord en wandel de deugden te 
verkondigen van Hem, Die ons geroepen heeft uit de duisternis tot Zijn wonderbaar 
licht. 
 

 De wijkkerkenraad weet zich in zijn belijden gebonden aan de belijdenis van ons voorgeslacht 
zoals verwoord in de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea en de 
geloofsbelijdenis van Athanasius (waardoor de kerk zich verbonden weet met de algemene 
christelijke kerk) en aan de belijdenisgeschriften vanuit de gereformeerde traditie, te weten de 
Heidelberger Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de catechismus van Genève en 
de Dordtse Leerregels (kerkorde art.1.4).  Deze kerkelijke geschriften geven uitdrukking van 
zijn bijbels geloof en acht de kerkenraad wezenlijk en onopgeefbaar.  

 

2.2 Profiel van de wijkgemeente -  Missie en Visie 

2.2.1 Oorsprong 

De visie en missie van de wijkkerkenraad komen op uit het geloof dat de wijkgemeente een  

gemeente van Christus is die, geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom 

Woord en Sacramenten. Hierbij ziet de kerkenraad de samenkomst in de zondagse 

erediensten als het centrum van het gemeentezijn en de prediking van Gods Woord als het hart 

van de eredienst. De wijkgemeente is allereerst en bovenal een christelijke gemeente. Dat is 

principieel het uitgangspunt. Daarom kunnen wij en willen wij alleen over de christelijke 

gemeente spreken zoals Christus haar ziet. Christus is het Hoofd van de gemeente. De 

gemeente is in oorsprong, ontwikkeling en doel het eigendom van Christus en niet het 

eigendom van mensen. Ze bestaat allereerst ten behoeve van haar Hoofd, tot eer van God. 

Daarnaast is er de roeping tot getuigenis en dienst in deze wereld. 

Het is het diepste verlangen van de wijkkerkenraad om in vertrouwen en gehoorzaamheid de 
wijkgemeente te brengen tot en te  bewaren bij haar  wezen: gemeente van Christus. Een 
heldere spiegel wordt ons voorgehouden in Handelingen 2: 42 – 47. Daarom zal het Woord van 
God, de Heilige Schrift, voluit centraal staan. De wijkgemeente heeft haar bestaan aan de 
verkondiging van het Woord te danken. Het is een blijvende verwondering dat Christus ook in 
Woudenberg door Zijn Geest en Woord Zich een gemeente vergadert, beschermt en 
onderhoudt.  
 

2.2.2 Continuïteit   
 

Wij weten ons deel van de Hervormde Gemeente te Woudenberg. Ons gemeentezijn staat niet 

los van onze voorgeschiedenis. Het is Christus’ onderhouding dat in de christelijke gemeente te 

Woudenberg de Reformatie gestalte heeft gekregen. Er is een hervormde gemeente ontstaan. 

Binnen deze gemeente is ook de Hervormd-Gereformeerde richting gekomen. We zijn 

dankbaar voor wat uit de gereformeerde traditie ons is overgeleverd. Wij voelen ons daarom 

verantwoordelijk om het gereformeerde karakter te bewaren en levend te houden. Wij bedoelen 

daar niet mee: verstarring. Wij bedoelen daar wel mee: het gemeenteleven gestalte geven naar 
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de klassieke lijnen van de gereformeerde traditie in de hoop en verwachting dat de gemeente 

geestelijk vernieuwd wordt en wervend is in de plaats waar zij is gesteld. 

 “Wij willen onze plek innemen in de huidige geseculariseerde samenleving. Ons vertrekpunt 
daarbij is dat wij ons als gemeente uit deze wereld door de Heere weten geroepen om de 
Heere toe te behoren. In 1 Petrus 2 : 9 staat dat wij geroepen zijn om een heilig volk te zijn. 
Maar dat mag niet leiden tot de keuze voor het isolement. Want ook staat er in de hierboven 
aangehaalde tekst dat wij geroepen zijn om ‘te verkondigen de deugden van Hem, Die uit de 
duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht’. Het is onze roeping om God ter sprake te 
brengen in de plaats waar wij zijn. In het Oude Testament horen wij dat de roeping van 
Abraham als doel heeft om tot zegen te zijn voor de volken. In het Nieuwe Testament wordt de 
bemoeïenis van God met verloren mensen voortgezet in de liefde van Jezus voor de schare. 
(voor verdere uitwerking zie hoofdstuk 7).” 
 

2.2.3 Praktijk 

In de praktijk betekent dit in grote lijnen: 
- noodzaak tot persoonlijke bekering en wedergeboorte door geloof in de Heere Jezus 

Christus om vandaar uit in een persoonlijke relatie met God te leven tot Zijn eer 
- in hartelijke onderlinge verbondenheid en betrokkenheid samen gemeente van Christus te 

zijn zowel tijdens de zondagse eredienst als in de week 
- in getuigenis en dienst Jezus Christus te verkondigen als Redder voor deze wereld. 

Zo hopen wij ook wat betreft leer en leven de fakkel aan de komende generatie over te dragen. 

Zeker met het oog op onze jongeren willen we consequent en duidelijk zijn. Zij mogen geen 

leeg testament meekrijgen.  

De klassieke lijn van het gereformeerd zijn vertaalt zich in een aantal zaken die de 

wijkgemeente en haar liturgie aangaan:  in de eredienst volle nadruk op de prediking als 

bediening der verzoening,  vasthouden aan het zingen van de psalmen in de eredienst (in de 

berijming van 1773),  vaste orde van dienst,  samenhang tussen liturgie en decorum1. 

Eventuele aanpassingen in orde en stijl van de kerkdienst zullen zo nodig door de 

wijkkerkenraad op hun merites worden beoordeeld. 

Achtergrond voor het alleen zingen van psalmen tijdens de eredienst is, dat deze zijn 

gebaseerd op het geïnspireerde Woord van God. We voelen ons daarmee ook verbonden met 

het volk Israël en de kerk der eeuwen. Door de eeuwen heen waren het de psalmen die week 

in week uit, dag in dag uit, ten gehore werden gebracht. Ook Christus zong ze en wij mogen ze 

met hem zingen. We zijn niet tegen het zingen van gezangen maar achten de psalmen, als 

kroon van alle christelijke liederen, bij uitstek passen in de eredienst.  

2.2.4 Eenheid in verscheidenheid 

Hierbij gaat het niet om de gemeente tot verdeeldheid te brengen, maar om haar te bouwen. 

De wijkgemeente heeft de Bijbelse roeping te streven naar eenheid. Dit zal door gesprek en 

samenwerking met de andere wijkgemeente plaats vinden. Toch beseffen we dat door de 

profilering van de eigen wijkgemeente onze verantwoordelijkheid niet ophoudt bij de 

geografische wijkgrens.2 Wij willen elkaar niet kwijtraken, maar elkaar aanvaarden en een 

volwaardige plaats geven binnen het geheel van de Hervormde Gemeente. De kerkenraad 

onderschrijft in dit verband de door de algemene kerkenraad op 8 september 2011 

vastgestelde verklaring met betrekking tot de modalitaire nuancering: 

1. De modalitaire nuancering dient om aan de verscheidenheid binnen de gemeente 
tegemoet te komen. Het Woord geeft de legitimatie, niet de wens van gemeenteleden. 

                                                      
1 Onder decorum wordt verstaan “uiterlijke waardigheid”; stijlvol. 
2 In het Centraal Beleidsplan 2005-2008:staat hierover:  “Om polarisatie en het uiteengroeien tegen te gaan geven beide 
wijkkerkenraden nadrukkelijk aan dat zij zich niet alleen verantwoordelijk weten voor de eenheid van de eigen wijk, maar 
voor het bewaren van de eenheid van de gehele gemeente.” 
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2. De modalitaire nuancering wordt door de overgrote meerderheid van de ambtsdragers 
onderschreven met dien verstande dat wijkgemeente 1 de ‘klassieke’ lijn van het 
Gereformeerd Belijden gestalte geeft, en dat wijkgemeente 2 vanuit het Gereformeerd 
Belijden voor prediking en pastoraat de vernieuwing in de gemeente gestalte geeft.  

3. De modalitaire nuancering is geen doel op zich, maar een hulpmiddel, die structuur geeft 
aan de verscheidenheid binnen de gemeente. Modalitaire nuancering dient dienstbaar te 
zijn aan de opbouw van de hervormde gemeente Woudenberg. 

4. Met betrekking tot de modalitaire nuancering is het algemene beleid bepaald door de 
gezamenlijke kerkenraden. Het vastgestelde beleid zal door iedere ambtsdrager 
uitgedragen worden in het pastoraat. We erkennen dat er zaken zijn van de eerste orde, 
die voor alle kerkenraden vast staan, en zaken van de tweede orde, die tot nuancering 
kunnen leiden. 

5. Als algemeen beleid geldt: “De  wijkkerkenraden zijn verantwoordelijk voor de nuancering 
die zij aanbrengen. Hierbij is het uitgangspunt voor beide wijkkerkenraden dat zij zich 
gebonden weten aan de eenheid van belijden zoals dat in de gereformeerde traditie tot 
ons komt. Tegelijkertijd geldt dat beide wijken zich verantwoordelijk weten voor het 
geheel van de gemeente”. 

6. De visie op de gemeente is als volgt: Met betrekking tot de visie op de gemeente 
onderscheiden wij twee lagen. De bovenste laag bestaat uit de wijkgemeenten, die elk 2 
armen hebben en verantwoordelijk zijn voor de breedte van de wijkgemeente, en 
daaronder bevindt zich de laag van de centrale gemeente als vangnet met 2 armen, elke 
wijkgemeente 1 arm.  

7. De wijkkerkenraad is verantwoordelijk voor alle activiteiten in het kader van vorming en 
toerusting in de eigen wijk. Deze activiteiten staan ook open voor leden van de andere 
wijkgemeente. 

8. Zaken op het gebied van vorming en toerusting,  doop en belijdenis kunnen over de 
wijkgrenzen heen worden aangeboden, maar de persoonlijke pastorale zorg is hiervan 
uitgesloten. De persoonlijke pastorale zorg blijft een zaak van de wijkgemeente / 
wijksectie. 
 

2.2.5 Klassieke lijn van het gereformeerd belijden 

Het gebruik van de aanduiding ‘klassiek gereformeerd’ in het profiel van wijkgemeente I is 
bedoeld om duidelijkheid te geven in de onderscheiding van de wijkgemeenten.  

Allereerst gaat het om de vraag: waarom zijn wij gereformeerd? Dat heeft te maken met het feit 

dat wij ons als wijkgemeente bewegen in de lijn van het verbond en in het veld van de 

gereformeerde traditie. Maar dat is niet het beslissende. Ten diepste zijn wij gereformeerd 

omdat Woord en Geest ons te sterk geworden zijn en ons reformeren naar God toe, naar 

Christus toe, naar het Woord toe. Gereformeerd zijn is een genadegave. De kerkenraad 

onderschrijft van harte de 3 sola’s: Sola Scriptura, Sola Fide en Sola Gratia (alleen de Heilige 

Schrift, alleen door het geloof en alleen uit genade). 

‘Gereformeerd zijn betekent: uit de doden herrezen zijn en telkens herrijzend, Gods Woord 
horen en geloven, in Christus zijn en leven uit de volle schat van het Woord van God. Zo zijn wij 
ook geroepen om in alle levensverbanden Gods wil te doen’ (ds.G. Boer). Het gaat daarbij om 
de principia van het christelijk geloof. Dat zijn de zaken die onmisbaar zijn tot zaligheid. 
De aanduiding ‘klassiek’ of ‘klassiek traditoneel’ wil aangeven dat wij de vertrouwde inhoud en 
vormen van het gereformeerde karakter van de wijkgemeente niet laten bepalen door de 
dynamiek van de tijd. Deze ontwikkelingen zullen steeds op hun merites beoordeeld worden.3 
We willen graag aansluiten bij datgene wat in het verleden is doorgegeven en geloven dat het 
niet verouderd is. Dat geeft herkenbaarheid van een manier van gemeente zijn voor hen die bij 
onze wijkgemeente horen en die er bij komen. Deze herkenbaarheid zal de 
verantwoordelijkheid voor en de betrokkenheid bij de wijkgemeente ten goede komen en de 
Hervormde Gemeente als geheel. Het gaat er immers niet om dat wij door het woord ‘klassiek’ 
ons willen isoleren of onze exclusiviteit willen benadrukken. Het gaat er wel om dat wij inclusief 

                                                      
3 “Klassiek” duidt op bewaren. Het geeft herkenbaarheid in de beleving. We moeten zuinig zijn op wat we hebben. De 

“dikke Van Dale” verklaart klassiek als “voorbeeldig in zijn soort” en “van vroeger, maar niet verouderd”. Het heeft zijn 

waarde door de eeuwen heen bewezen. Het klassieke belijden wordt niet bepaald door de wereld. 
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(ziende op het geheel) willen denken, maar dan wel duidelijk en herkenbaar als het gaat om de 
traditie.      

 

2.3 Plaats binnen de PKN 

Wijkgemeente I staat op gereformeerde grondslag binnen de Protestantse Kerk in Nederland 
(PKN). Dat houdt onder meer in dat binnen het gemeenteleven een centrale plaats wordt 
toegekend aan schriftuurlijke en appèllerende prediking in twee zondagse erediensten en op de 
christelijke gedenkdagen. Daarbij geldt de Bijbel als onfeilbaar Woord van God, gezaghebbend 
voor leer en leven. 

In de beide sacramenten, te weten de viering van het Heilig Avondmaal en de bediening van 
de Heilige Doop belijdt en ervaart de wijkgemeente de verbondstrouw van God en de 
gemeenschap met Christus en met elkaar.  

Als wijkgemeente belijden wij het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof zoals neergelegd in 
de drie algemene belijdenisgeschriften van de kerk . Verder achten wij ons, staande in de 
traditie van de Reformatie, gebonden aan de gereformeerde belijdenisgeschriften van de kerk 
(zie par.2.1). 

De wijkkerkenraad  weet zich geroepen tot een getuigend en belijdend spreken binnen het 
geheel van de landelijke kerk. Daartoe heeft hij ondertekend de ‘Verklaring, verbonden met het 
gereformeerd belijden” zoals vastgesteld door de synode van de Nederlandse Hervormde Kerk 
op 12 december 2003 (zie bijlage 1) en staat achter het Convenant van Alblasserdam (zie 
bijlage 2).  

In lijn met de ‘Verklaring’ en het ‘Convenant’ heeft de wijkkerkenraad de hierboven vermelde 
grondslag en enkele concretiseringen daarvan verwoord en geeft daarmee aan waarop hij de 
meerdere vergaderingen van de kerk zal aanspreken en waarop hij door de meerdere 
vergaderingen van de kerk aangesproken wil en mag worden.  

• Wij weten ons gebonden aan de Heilige Schrift als Gods onfeilbaar Woord zoals 
beleden in de belijdenisgeschriften van de gereformeerde traditie. Met Gods hulp 
zullen wij blijvend weerspreken en weren alles wat in strijd is met dit belijden. 

• Wij erkennen de onveranderde Augsburgse Confessie en de Catechismus van Luther 
niet zonder meer voor het belijden en het leven in onze gemeente en voor de kerk als 
geheel, zodat dit ook betrekking heeft op ons woord en werk in de meerdere 
vergaderingen. 

• Wij  aanvaarden de Theologische Verklaring van Barmen en de Konkordie van 
Leuenberg niet als belijdende geschriften in verband met het verstaan van de Bijbel. 

• De grondslag van onze gemeente kan onder geen beding worden gewijzigd door 
besluiten van meerdere ambtelijke vergaderingen van de kerk of de overheid. 

• De Heilige Doop wordt bediend aan de kleine kinderen van de gemeente en aan 
volwassenen  op grond van hun belijdenis van het geloof wanneer zij als kind niet 
gedoopt zijn. 

• Openbare geloofsbelijdenis wordt afgelegd nadat eerst de catechese is gevolgd en 
door de kerkenraad met bedoelde belijdenis is ingestemd. Na het afleggen van de 
openbare geloofsbelijdenis is er toelating tot het Heilig Avondmaal. De lijn doop - 
belijdenis - avondmaal wordt vastgehouden. 

• Aan het Heilig Avondmaal worden toegelaten alleen zij, die op genoemde wijze 
belijdenis van hun geloof hebben afgelegd. 

• Alleen belijdende mannelijke lidmaten zullen tot de ambten gekozen worden. 

• Het actieve kiesrecht berust bij de belijdende leden van de gemeente. 

• Het huwelijk tussen man en vrouw is een instelling van God naar het getuigenis van de 
Heilige Schrift. Andere levensverbintenissen dan dit huwelijk zullen niet worden 
gezegend of geregistreerd. 

• De verkiezing van een predikant zal door de kerkenraad geschieden. 

• De kerkenraad stelt vast wie er voorgaat in de eredienst en welke liturgie gebruikt 
wordt. 

• De kerkenraad is verantwoordelijk voor het beleid met betrekking tot 
gemeenteopbouw. 
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• De jarenlange samenwerking met de modaliteitorganisaties zoals Gereformeerde 
Bond (GB), Gereformeerde Zendingsbond (GZB), Hervormd Gereformeerde 
Jeugdbond (HGJB), IZB-vereniging voor zending in Nederland (IZB) zal ook in de PKN 
voortgezet worden. Naar behoefte zal  ook met het Hervormd Jeugdwerk (HJW) 
worden samengewerkt. 

• De vereniging van kerken betreft de landelijke kerk. De hervormde gemeente 
Woudenberg, wijkgemeente I blijft een hervormde gemeente binnen de PKN en zal 
zich plaatselijk niet verenigen met de Protestantse Gemeente De Voorhof. Op 
plaatselijk en bovenplaatselijk niveau kan wel op diverse fronten, bijvoorbeeld 
diaconaal en in classicaal verband, met andere gemeenten worden samengewerkt. 

• Met inachtneming van het bovenstaande geeft de wijkkerkenraad leiding aan het leven 
en werken van de wijkgemeente. 
 

2.4         Profiel te beroepen predikant en te vragen gastpredikanten 

Vanuit de hiervoor beschreven identiteit van de wijkgemeente is door de wijkkerkenraad het 
navolgende profiel opgesteld voor te beroepen predikanten en uit te nodigen gastpredikanten. 

2.4.1 Profielschets voor een te beroepen predikant 
De te beroepen predikant dient te behoren tot de richting van de Gereformeerde Bond (ligging 
midden/rechts van het midden). 
De onderstaande eigenschappen en kenmerken achten wij belangrijk. 

 Evenwichtige Bijbelse prediking met als hart de verzoening door het bloed van Christus. 
Daarmee samenhangend:  
o balans in de verhouding van rechtvaardiging en heiliging (o.a. de praktische 

toepassing in het dagelijks leven; 
o onderwijzende en appellerende verkondiging;  
o gereformeerde prediking in verstaanbare taal; 
o het beleven van vreugde in de dienst van het Woord. 

Daartoe is nodig het besteden van voldoende tijd aan studie en de voorbereiding van de 
prediking en liturgie. 

 Affiniteit met het geven van catechetisch onderwijs aan de jongeren van de gemeente. 
Meer algemeen ook affiniteit met de jeugd en het jeugdwerk. 

 Grote inzet in het pastoraat, in het bijzonder crisis- en ziekenpastoraat. 
 Bijdragen aan het missionaire bewustzijn van de gemeenteleden. 
 Ervaring hebben en verstandig omgaan met verschillen in de wijkgemeente en tussen 

beide wijkgemeenten. Open staan voor de meningen van anderen, zonder eigen 
overtuigingen zonder meer prijs te geven. Stressbestendig.  

 Goed kunnen luisteren en geïnteresseerd zijn in mensen. 
 Bijdragen aan een goede collegiale samenwerking in het Ministerie. 

Van de te beroepen predikant wordt verwacht dat hij zich kan vinden in het wijkbeleidsplan en bereid 
is het beleid en de beleidsvoornemens als verwoord in dit plan loyaal en met overtuiging ter hand te 
nemen. 
 

2.4.2 Profiel gastpredikant/-voorganger 
Hij rekent zich tot de Gereformeerde Bond.(ligging midden/rechts van het midden). 
Hij gebruikt in de diensten de Herziene Statenvertaling of (bij uitzondering op verzoek) de 
Statenvertaling. 
Hij hanteert een klassieke liturgie (leest wet uit Exodus/Deuteronomium). 
Hij laat in de diensten uitsluitend psalmen zingen. 
Hij kan verstandig omgaan met verschillen in een gemeente en vergroot deze niet uit. 
Hij heeft aandacht voor alle leeftijdsgroepen in een gemeente en bereikt hen in zijn preek. ( jeugd 
en ouderen). 
Hij draagt zorg voor een evenwichtige Bijbelse prediking met als hart de verzoening door het bloed 
van Christus. Daarmee samenhangend:  

o balans in de verhouding van rechtvaardiging en heiliging (o.a. de praktische 
toepassing in het dagelijks leven; 

o onderwijzende en appellerende verkondiging;  
o gereformeerde prediking in verstaanbare taal; 
o het beleven van vreugde in de dienst van het Woord. 
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2.5 Verbondenheid met de Gereformeerde Bond 

Wijkgemeente I weet zich verbonden met de “Gereformeerde Bond tot verbreiding en 
verdediging van de Waarheid in de PKN”.  De doelstelling van de Gereformeerde Bond staat 
omschreven in artikel 4 van zijn statuten. Hieronder volgt een samenvatting daarvan: 
 
De vereniging heeft als doel binnen de Protestantse Kerk de gereformeerde waarheid te 
verbreiden en te verdedigen. Mede hierdoor wil ze de kerk brengen tot een zich gebonden 
weten aan de belijdenis van de Reformatie. De Bijbel staat centraal in onze vereniging. 

In de prediking wordt in de hervormd-gereformeerde gemeenten, vanuit de Bijbel als 
norm, nauwe aansluiting gezocht bij de belijdenisgeschriften als spreekregel van de kerk 
der Reformatie. De leerdiensten worden in ere gehouden.. De kerkdiensten zijn 
gekenmerkt door een sobere liturgie, met gebruik van de psalmen.  

2.6 De wijkgemeenten 

De hervormde gemeente Woudenberg is ingedeeld in 2 geografische wijkgemeenten; een 
westelijk deel (Wijkgemeente I) en een oostelijk deel (Wijkgemeente II). Door overschrijving 
kunnen leden van de ene wijkgemeente lid worden van de andere wijkgemeente (zie 2.7). 

2.7 Overschrijving tussen de wijkgemeenten 

De wijkkerkenraad is zich bewust dat er gemeenteleden zijn die een uitgesproken voorkeur 
hebben om tot de andere wijkgemeente te behoren dan waarin ze wonen. De Kerkorde biedt 
daarvoor de mogelijkheid van overschrijving. Het gemeentelid  beslist zelf tot al dan niet 
overschrijven naar de andere wijkgemeente, na een gesprek hierover met zijn/haar 
wijkouderling. Tijdelijke overdracht van pastoraat is mogelijk in geval van huwelijk en dopen .De 
kerkenraad conformeert zich aan de vigerende centrale regeling voor overschrijving van onze 
hervormde gemeente.. 

 

2.8 Kerk en Israël 

Wij onderschrijven het in art. 1.7 van de kerkorde gestelde over het volk Israël: “De kerk is 
geroepen gestalte te geven aan haar onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël. 
Als Christus-belijdende geloofsgemeenschap zoekt zij het gesprek met Israël inzake het 
verstaan van de Heilige Schrift, in het bijzonder betreffende de komst van het Koninkrijk 
van God.” Wij keren ons tegen de vervangingstheorie, die behelst dat sinds het lijden, 
sterven en de opstanding  van de Heere Jezus de beloften voor Israël zijn op- en 
overgegaan naar de christelijke kerk. Als christelijke gemeente zijn wij ingeënd in de 
olijfboom Israël en hebben zo deel aan zijn wortel (Rom.11:17). Wij belijden dat Gods 
beloften aan het volk Israël nog steeds gelden. God zal zijn uitverkoren volk nooit verlaten. 

 

2.9 Tenslotte 

De wijkkerkenraad hecht grote waarde aan de eenheid binnen de wijkgemeente van prediking, 
pastoraat en andere kerkelijke activiteiten. Als zelfstandig onderdeel van de Hervormde Gemeente 
Woudenberg is het zijn wens om in nauwe verbondenheid en, waar mogelijk en zinvol, in nauwe 
samenwerking met de andere wijkgemeente  de Hervormde Gemeente Woudenberg als planting 
Gods te dienen.  

 

3 De wijkkerkenraad (de ambten) 

3.1 Principieel 

Christus heeft, om Zijn gemeente te hoeden, te bewaren en (terug) te brengen tot wat haar in 
Hem geschonken is, de ambten ingesteld. De ambtsdragers vertegenwoordigen Christus in het 
midden van de gemeente. Van hieruit zijn zij zowel met gezag bekleed als tot grote 
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verantwoordelijkheid geroepen. Anderzijds is de kerkenraad ook de vertegenwoordiging van de 
gemeente.  

De kerkenraad, bestaande uit predikant, ouderlingen en diakenen, is: 

• verantwoordelijk voor de voortgang van de zuivere bediening van het Woord van God 
en de sacramenten; 

• geroepen tot herderlijke zorg in al zijn facetten aan allen die tot de gemeente behoren 
of nog zullen worden toegebracht; 

• gehouden om opzicht uit te oefenen over leer en leven van de gemeenteleden en 
daarin zelf het goede voorbeeld te geven; 

• belast met de zorg voor de stoffelijke belangen van de gemeente. 
 

Dit alles opdat de gemeente zal mogen groeien in Hem, Die haar hoofd is: Christus. Hiertoe 
neemt de bezinning met onderling opscherpen en bemoedigen een belangrijke plaats in tijdens 
de vergaderingen van de kerkenraad. 

De kerkenraad wil zijn handelen en staan in de kerk toetsen aan en funderen op de Heilige 
Schrift. Dankbaar maakt hij daarbij gebruik van de belijdenisgeschriften van de gereformeerde 
traditie. In het bijzonder de ambtsdragers, die afgevaardigd worden naar de meerdere 
vergaderingen van de kerk, behoeven daartoe de steun van de gehele wijkkerkenraad. Deze 
steun is in de eerste plaats middels voorbede, maar daarbij ook in het meedenken en 
mee(onder)zoeken om de Bijbel te vertalen naar de actualiteit van alledag. 

Aangezien de kerkenraad aldus geroepen is tot het regeren en vertegenwoordigen van de 
gemeente, acht de kerkenraad vanuit en in gehoorzaamheid aan de Schrift, het ambt niet 
toegankelijk voor vrouwelijke gemeenteleden (zie 1Cor.14 : 34 e.v. en 1Tim.2 : 11). 

3.2 De ambten 

De ouderlingen en diakenen worden door de stemgerechtigde lidmaten van de wijkgemeente 
gekozen. De wijze waarop wordt eens per zes jaar ( de zesjaarlijkse stemming) bepaald. De al 
jaren gebruikelijke wijze van verkiezing in onze wijkgemeente houdt in, dat de wijkgemeente 
wordt gevraagd namen in te dienen voor een vacature, waarna de wijkkerkenraad (na 
overweging van de ingediende namen) een dubbeltal opstelt waaruit de lidmaten van de 
wijkgemeente kiezen. Sinds 2007 is het mogelijk dat de wijkkerkenraad namen uit de andere 
wijkgemeente toevoegt aan de kieslijst voor een dubbeltal . De verkiezing vindt plaats in een 
bijeenkomst van de lidmaten van de wijkgemeente. De verkiezing van een ambtsdrager met 
bijzondere opdracht kan ook direct door de kerkenraad zelf plaatsvinden. De verkiezing van de 
te beroepen predikant geschiedt door de wijkkerkenraad. De verkiezingsprocedure is 
vastgelegd in een centraal, met instemming van de wijkkerkenraad, vastgestelde “Regeling 
voor de verkiezing van ambtsdragers.” 

De predikant is geroepen tot de dienst van het Woord, van de sacramenten en van de gebeden 
in de erediensten. Hij ruimt voldoende tijd in voor studie en exegese van het Woord. Dit is van 
onschatbare waarde voor zijn arbeid in prediking en herderlijke zorg. Hiertoe benut hij ook  de 
kerkelijke regelingen voor Permanente Educatie. Vanuit  het Woord leidt hij de gemeente in 
haar geheel en gemeenteleden afzonderlijk in onderwijzing, vermaning, vertroosting en 
bestraffing, naar wat nodig is. Bovenal verkondigt hij de bekering tot God en de verzoening met 
Hem door het geloof in Jezus Christus. Hij weerlegt met het Woord dwalingen en valse leer met 
het oog op de rechte wandel van de gemeente. 

De ouderling is geroepen tot het opzienersambt. Hij heeft, met de predikant, het opzicht over 
leer en leven van de gemeente en geeft daarin ook het goede voorbeeld. Hij is de predikant 
behulpzaam met goede raad, ziet toe dat alle dingen in de gemeente met orde geschieden en 
verleent pastorale zorg aan hen die raad en troost behoeven. Ook heeft hij de taak toe te zien 
op leer en leven van de predikant. Naast de ouderling met een algemene pastorale taak 
kunnen er ouderlingen worden benoemd met een bijzondere opdracht. 

De ouderling-kerkrentmeester staat volledig in het ambt van ouderling en heeft daarbij in het 
bijzonder tot taak de behartiging van de stoffelijke belangen van de gemeente. Een nadere 
uitwerking hiervan is opgenomen in het hoofdstuk over het College van Kerkrentmeesters.  
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De diaken is geroepen tot het inzamelen, bewaren en uitdelen van de diaconale 
gelden/liefdegaven. Hij dient te onderscheiden waar nood is, en met een bewogen hart 
uitdeling te verzorgen. Hij gaat voor in het dienen, opdat de gehele gemeente haar roeping in 
deze leert verstaan. Het dienen bij de viering van het Heilig Avondmaal behoort ook tot zijn 
taak.   

 

3.3 Praktisch 

De wijkkerkenraad bestaat uit de predikant, wijkouderlingen, de ouderling ouderenzorg, de 
jeugdouderling, de evangelisatieouderling,  ouderlingen-kerkrentmeester en diakenen. De 
kerkenraad kiest jaarlijks (eerste vergadering in het nieuwe kalenderjaar) uit zijn midden het 
moderamen, ten minste bestaande uit de predikant, preses, scriba en assessor. Het 
moderamen van de wijkkerkenraad bereidt de kerkenraadsvergaderingen voor en ziet toe op 
uitvoering van genomen besluiten. 

Een delegatie van de kerkenraad heeft elk jaar, aan het einde van winterseizoen een 
(kerkordelijk verplicht) jaargesprek met de predikant. De PKN-brochure “Jaargesprekken” geeft 
hiervoor een handreiking. Dit gesprek wordt door de kerkenraad voorbereid tijdens een 
reguliere vergadering van de kerkenraad, bij welk onderdeel de predikant niet aanwezig is. 
Tijdens dit jaargesprek wordt expliciet ook teruggezien op het voorbije jaar en komen in ieder 
geval de volgende zaken aan de orde; prediking, pastoraat, werkdruk, preekvoorbereiding, 
relatie met de wijkkerkenraad en de Algemene Kerkenraad; de relatie met andere kerkelijke 
organen en stoffelijke zaken in relatie met het College van Kerkrentmeesters en het College 
van Diakenen. Van het gesprek wordt een verslag gemaakt voor de wijkkerkenraad.  

Gastpredikanten/-voorgangers die gevraagd worden om in de zondagse erediensten voor te 
gaan staan vermeld op een door de kerkenraad op voorstel van het Klein Moderamen 
vastgestelde en jaarlijks te actualiseren groslijst en een daaruit samengestelde kernlijst van 
voorgangers. 

Ter toerusting van de ambtsdragers ontvangen nieuw bevestigde ambtsdragers, die niet 
geabonneerd zijn op De Waarheidsvriend, de wekelijkse uitgave van de Gereformeerde Bond 
in de Protestantse Kerk één jaar op kosten van de wijkkerkenraad. 

De gang van zaken rondom de viering van het Heilig Avondmaal is op centraal niveau, met 
instemming van de wijkkerkenraad, vastgelegd in een protocol.   

De wijkkerkenraad vergadert minimaal zes keer per jaar. Het consistorie komt twee keer per 
jaar bijeen; het is de vergadering van predikant, wijkouderlingen, ouderling ouderenzorg, 
jeugdouderling en evangelisatieouderling. Ook de bezoekbroeders worden uitgenodigd voor de 
consistorievergadering. Verder komt de kerkenraad zo mogelijk 2x per jaar in een bijzondere 
vergadering bijeen gericht op een bespreking van een door de eigen predikant gehouden preek 
en wordt in de regel eenmaal per jaar een bezinningsbijeenkomst van de kerkenraad belegd. 

De wijkgemeente maakt deel uit van de Hervormde Gemeente Woudenberg. Een aantal  
ambtsdragers van wijk I wordt afgevaardigd naar de Algemene Kerkenraad op basis van een 
door de algemene kerkenraad vastgesteld rooster van afvaardiging. 

In het verband van de ambtelijke vergaderingen van de Protestantse Kerk in Nederland behoort 
de Hervormde Gemeente Woudenberg tot de nieuwe regionale classicale vergadering Utrecht 
en neemt deel aan de activiteiten van door de classis ingestelde ringverbanden. Belangrijke 
classicale aangelegenheden zoals consideraties worden in de kerkenraad besproken en van 
een advies voorzien. Classicale- en ringzaken vormen een vast agendapunt op de 
vergaderingen van de wijkkerkenraad. 

 

4 De eredienst 

4.1 Prediking 

De prediking vormt het hart van de eredienst. De prediking is "de bediening der verzoening" 
waarin en waardoor de HEERE zondaren roept en brengt tot geloof. 



BELEIDSPLAN 2018 - 2021 HERVORMDE GEMEENTE WOUDENBERG – WIJK I 

 13 

De prediking: 

vindt plaats vanuit de belijdenis dat de Heilige Schrift het onfeilbare Woord van God is, 
geïnspireerd door de Heilige Geest;  

dient in overeenstemming te zijn met het belijden der kerk, zoals dat verwoord is in de 
belijdenisgeschriften van onze kerk genoemd in par.2.1. ; 

dient te ontvouwen het wezen en het werk van de drie-enige God: Vader, Zoon en Heilige 
Geest. Daarbij worden twee wegen genoemd: de weg ter zaligheid wordt gepredikt en aan 
geprezen, en van de weg naar het verderf wordt in alle ernst gemaand zich daarvan te 
bekeren en te onthouden, wetend van de eeuwigheid die komt. Zodoende is de prediking 
de bediening van de sleutelen van het hemelrijk. Daarbij wordt de prediking gekenmerkt 
door de drieslag ellende-verlossing-dankbaarheid. Vanuit een grondige exegese vindt een 
pastorale en praktische toespitsing plaats naar het hart en leven van de gemeenteleden, 
met als doel enerzijds gemeenteleden te bouwen in het geloof en kennis van onze Heere 
Jezus Christus en anderzijds hen die van verre staan dan wel zoekende zijn te bewegen 
tot geloof. Het geheel der gemeente, zowel naar leeftijd als naar levensomstandigheden, 
wordt hierbij in het oog gehouden. 

In de middag/avonddiensten staat zo veel als in de praktijk mogelijk het leerelement centraal in 
de verkondiging. Dit geschiedt in de regel vanuit de belijdenisgeschriften. De wijkkerkenraad 
vindt het wenselijk dat voor iedere wijkgemeente 2 diensten per zondag gehandhaafd blijven 
om voldoende gestalte te kunnen geven aan de modalitaire nuances binnen het geheel van de 
gemeente.  De wijkkerkenraad streeft in dit verband ook naar een zo optimaal mogelijke 
eenheid van prediking, pastoraat en andere activiteiten. 

4.2 Liturgie 

Tijdens de samenkomst van de gemeente in de eredienst bevinden we ons in de werkplaats 
van de Heilige Geest, waar God Zelf wil wonen en tot ons wil spreken door middel van Zijn 
Woord. Daarbij past een eerbiedige houding, die tot uiting komt in liturgie (orde van dienst) en 
decorum. 

Orde van dienst  

• Stil gebed 

• Votum en groet 

• Lezing van de wet / Geloofsbelijdenis 

• Gebed om de opening van het Woord 

• Schriftlezing 

• Dienst der offeranden 

• Prediking 

• Dienst der gebeden (inclusief voorbeden) 

• Gemeentezang 

• Zegen 

Voorafgaand aan en na afloop van de dienst is er het consistoriegebed in de consistoriekamer. 

Praktische uitwerking 

 In de morgendienst wordt tot lering en verootmoediging de wet des HEEREN voorgelezen 

met de samenvatting die de Heere Jezus daarvan heeft gegeven. In de 

middag/avonddienst wordt het christelijke geloof beleden, meestal met de Apostolische 

Geloofsbelijdenis, soms uit één der andere reeds genoemde belijdenisgeschriften. 

 De vertaling van de Bijbel die gebruikt wordt is de Herziene Statenvertaling. Met name voor 

de verkondiging van het Woord wordt zij door ons gewaardeerd vanwege haar zeer 

zorgvuldige overzetting vanuit de grondtalen en de actualiteit van de vertaling. 

Gastpredikanten die aangeven een duidelijke voorkeur te hebben voor het gebruik van de 

Statenvertaling mogen bij uitzondering ook deze vertaling gebruiken. 

 Tijdens de diensten wordt, ingaande op de startzondag 2018 (23 september) in een rustig 
tempo ritmisch gezongen. Daaraan voorafgaand wordt in de periode van 1 januari – 23 
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september 2018 de voorzang ritmisch gezongen. Tijdens alle wijkgebonden activiteiten 
wordt vanaf 1 januari 2018 ritmisch gezongen. Gebruikt worden de psalmen in de berijming 
van 1773 en de zgn. Enige Gezangen. De keuze voor het zingen van psalmen is 
gebaseerd op de grote rijkdom, diepte en evenwichtigheid van de psalmen zoals we die in 
de Bijbel vinden. De laatste psalm kan eventueel op verzoek van de predikant  staande 
gezongen worden.  

 Door de Algemene Kerkenraad is een schema opgesteld voor de algemene voorbeden 
opdat deze zaken met een zekere regelmaat terugkomen in de voorbede. De 
wijkkerkenraad conformeert zich hieraan. De wijkkerkenraad heeft de vrijheid daar eigen 
initiatieven aan toe te voegen. 

 Met inachtneming van de eigen taken van organist en koster worden alle onderdelen van 
de eredienst door daartoe bevestigde ambtsdragers van de wijkgemeente verricht.  

 Als teken van verbondenheid met de andere wijkgemeente vaardigt de wijkkerkenraad bij 
bijzondere diensten 2 leden van het  klein moderamen af die als gast deelnemen aan de 
dienstdoende kerkenraad van de andere wijk. Hierbij wordt gedacht aan  
belijdenisdiensten, bevestigingsdiensten van ambtsdragers en intrede- en 
afscheidsdiensten van predikanten.  

 Tijdens diensten op Nieuwjaarsdag, Bid- en Dankdagen (avonddienst) en 2e feestdagen is 
voor beide wijken sprake van een gezamenlijke liturgie, waarbij voor de dienst een vrij lied  
en tijdens de dienst alleen psalmen (in de berijming van 1773) worden gezongen.  De 
kerkenraad staat er voor open dat tijdens deze diensten de dienstdoende kerkenraad is 
samengesteld uit een brede afvaardiging van beide wijkkerkenraden. Wel vallen de 
diensten bij toerbeurt onder de verantwoordelijkheid van één van de twee wijken. 

 De predikanten van beide wijkgemeenten worden ieder beroepen op basis van hun 
wijkprofiel en dat van de wijkpredikant. Vanuit die optiek is de kerkenraad van mening dat 
de wijkpredikant primair in zijn eigen wijk dient voor te gaan. Als teken van onderlinge 
verbondenheid acht de kerkenraad echter een beperkt aantal ruilbeurten tijdens de 
middag-/avonddienst wel zinvol. Voorwaarde hierbij is dat door beide kerkenraden 
duidelijke afspraken gemaakt worden over de te hanteren liturgie.  

 Voor hen die niet in de gelegenheid zijn een kerkdienst te bezoeken bestaat de 
mogelijkheid om via de kerkradio thuis mee te luisteren of de dienst op een later tijdstip te 
beluisteren. 

 Huwelijksdiensten kunnen met beeld en geluid worden opgenomen. De 
verantwoordelijkheid voor een video-opname van een kerkdienst ligt bij de wijkkerkenraad. 
De wijkkerkenraad volgt het door de Algemene Kerkenraad vastgestelde protocol “Video-
opnamen van kerkdiensten”. De predikant is voor wat betreft de liturgie gebonden aan de 
afspraken die daartoe door de wijkkerkenraad zijn gemaakt.  

Bij bijzondere (thema)diensten is een vrij lied toegestaan. Dit wordt gezongen aan het begin 
van de dienst vóór votum en zegengroet en / of aan het einde van de dienst ná de zegen ( zie 
paragraaf 6.5.1). Uitzondering hierop is de themadienst voor verstandelijk gehandicapten; gelet 
op hun belevingswereld zijn daar ook vrije liederen toegestaan tijdens de dienst.  

 

Vóór de aanvang van de dienst, na binnenkomst van de kerkenraad worden de afkondigingen 
door de ouderling van dienst (op vrijwillige basis) of door één van de andere ambtsbroeders 
gedaan. De gemeente wordt namens de kerkenraad hartelijk welkom geheten in de dienst van 
het Woord en dus niet persoonlijk begroet door de  ouderling van dienst. De afkondigingen 
worden, onder verantwoordelijkheid van de algemene kerkenraad, in de beide morgendiensten, 
dus van beide wijkgemeenten, gedaan. 

Na de afkondigingen wordt voor de dienst een voorzang (psalm) gezongen conform de opgave 
van de voorganger. In afwijking daarvan  wordt (buiten de schoolvakanties) voor de 
morgendienst een “schoolpsalm” gezongen. Dit is een psalm die de kinderen op school leren.  

De dienst der offeranden vindt plaats tijdens het voorspel van de psalm die wordt gezongen 
voorafgaand aan de prediking. 

Decorum 
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Het bijzondere karakter van de eredienst komt ook tot uitdrukking in passende kleding en een 
verzorgd uiterlijk. Gemeenteleden worden geacht hierover vooraf na te denken in het licht van 
Gods Woord. Het gestelde in 1Cor. 11 : 1 t/m15 over het dragen van een hoofddeksel door 
vrouwen acht de kerkenraad een goed te overwegen Bijbelse notie. Na overweging  zij een 
ieder in zijn of haar gemoed verzekerd, zonder aan de ander aanstoot te geven of aanstoot te 
nemen (zie 1Cor. 11 : 16).  

De kerkenraad staat bij het gebed. De kerkenraad is uniform gekleed (d.w.z. zwart kostuum, wit 
overhemd en bijpassende stropdas) en geeft daarmee uitdrukking aan de eenheid van het 
ambt en de onderlinge broederschap.4 Bij extreme hitte geldt dat het aanhouden van het 
colbert geen belemmering mag vormen voor het in zich op nemen van de prediking, 

 

4.3 Kind en eredienst 

Beleidsuitgangspunten 
De kerkenraad constateert op grond van Gods Woord, dat de kinderen voluit deel uitmaken van de 
gemeente en principieel thuis horen in de eredienst. Een kindernevendienst acht de kerkenraad een 
principiële onmogelijkheid. Ook de zondagsschool kan geen vervanging zijn van de eredienst. De 
eredienst is een bijeenkomst gericht op het totaal van de gemeente, voor alle leeftijden en groepen. 
Dit betekent, dat we aan de vraag om met de kinderen rekening te houden slechts voor een deel 
tegemoet kunnen komen. De kerkenraad acht het gezin de plek waar de geloofsopvoeding van de 
kinderen gestalte dient te krijgen. De ouders hebben hierbij ook de verantwoordelijkheid het 
verkondigde Woord voor de kinderen te vertalen en toe te lichten. De ouders dienen in het pastorale 
gesprek daarop aangesproken te worden. Dit vraagt ook, dat de ouders zelf de omgang met God 
kennen en hun kinderen daarin voorleven. Het is niet de bedoeling dat, als de ouders in hun plicht in 
deze tekort schieten, dit in de eredienst ondervangen wordt.  
 
Beleid 

• In het pastorale gesprek met de ouders zal gewezen dienen te worden op hun 
verantwoordelijkheid bij de geloofsopvoeding van hun kinderen.  

• In de kerkportalen ligt een “kerkboekje” volgens vast format voor de jeugd onder de 12 jaar, 
dat de kinderen in de kerk kunnen invullen en dat mede gebruikt kan worden voor het gesprek 
over de preek thuis (zie hiervoor). 

• De kerkenraad ziet de eredienst niet als een (gedeeltelijke) vervanging van de 
geloofsopvoeding van de kinderen door de ouders. In de eredienst dient de gehele gemeente 
te worden aangesproken. 

• De kerkenraad streeft er naar, dat de kinderen voluit de gelegenheid krijgen de erediensten bij 
te wonen en is dan ook tegenstander van kindernevendiensten en bepleit dat ook de 
zondagsschool geen rem voor de kinderen zal zijn voor het bijwonen van de eredienst.  
 

4.4 Sacramenten 

4.4.1  De Heilige Doop 

Op grond van het genadeverbond van God, opgericht met Abraham en zijn nageslacht, 
waarin na Pinksteren ook de heidenen zijn ingelijfd, wordt de doop bediend, gelijk voorheen 
de besnijdenis, aan de jonge kinderen van de gemeente. Zij die als kind niet gedoopt zijn, 
ontvangen dit sacrament (door besprenkeling met water) op volwassen leeftijd, na 
voorafgaande belijdenis van het geloof. De Heilige Doop is teken en zegel van de afwassing 
van onze zonden door het bloed van Jezus Christus. Ook wil ze de belofte van God 
verzegelen dat de Heilige Geest persoonlijk wil toe-eigenen alles wat wij in Christus hebben 
ontvangen. 

De doopdiensten zijn wijkgebonden diensten en vallen onder verantwoordelijkheid van de 
wijkkerkenraad. Er vindt in beginsel 6 maal per jaar onder verantwoordelijkheid van de 
wijkkerkenraad bediening van de Heilige Doop plaats. Deze wordt in de regel bediend in de 
middagdienst in het midden van de gemeente. Er wordt gebruik gemaakt van het hertaalde 

                                                      
4 Zwart duidt op profetische dienst. Ook in de “wereld” wordt vanuit decorum vaak zwart gehanteerd (rok, jacquet, 
orkesten, koren, obers, etc). Het geeft daarnaast ook een stuk herkenbaarheid. 
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doopformulier uit de gereformeerde traditie. De doopvragen worden gesteld in 
aanwezigheid van de te dopen kinderen. De doopbediening vindt plaats voor de preek. 
Alhoewel de kerkenraad daar geen voorstander van is, bestaat de mogelijkheid voor doop in 
de andere wijkgemeente. In dat geval wordt het (doop)pastoraat tijdelijk overgedragen aan 
de andere wijkgemeente. Wel vindt hierover vooraf een gesprek plaats met de doopouders.5 

Na afloop van de dienst is er voor de gemeente gelegenheid in de consistorie om de 
doopouders te feliciteren en Gods zegen toe te wensen. 

Pastorale zorg rond de Heilige Doop 

Op de doopzitting, gehouden door de predikant en de ouderling van dienst in de doopdienst 
en welke vooraf gaat aan de Heilige Doop, worden de ouders onderwezen in de leer van de 
Heilige Doop aan de hand van het doopformulier. Tijdens de doopzitting doen de ouders 
doopaangifte van hun kind. Met betrekking tot het decorum wordt op de doopzitting expliciet 
gevraagd of de doopmoeder een hoofddeksel zal dragen in de doopdienst. 

Het is toegestaan dat doopouders die zelf nog geen belijdenis hebben gedaan, na een 
gesprek daarover met een afvaardiging van de kerkenraad, de doopvragen beantwoorden. 
Wel is daarbij het uitgangspunt dat  ze de belijdeniscatechese volgen en daarna belijdenis 
van het geloof afleggen.  

Naast het bezoek van de predikant, vrij snel na de geboorte van het kind, vindt er zo 
mogelijk in de week voorafgaand aan de doopbediening maar uiterlijk 2maanden daarna, 
een pastoraal bezoek plaats door de wijkouderling bij de doopouders thuis om met hen te 
spreken over het persoonlijk leven met de HEERE in verband met de  doopbediening. De 
predikant reikt de doopouders, bij de geboorte van hun eerste kind,  een boekje aan dat 
handelt over de doop. Daarnaast geeft hij voor de kinderen een psalmboekje met inlegvel. 

Bij de behandeling van de vragen aan de ouders zal om pastorale redenen aandacht besteed 
worden aan de formulering ‘in de christelijke kerk alhier geleerd wordt’. Deze formulering heeft 
historische wortels in het doopformulier van de Nederlandse vluchtelingengemeente te Londen 
(1550). Men vond het belangrijk dat de kinderen ook als kinderen van de plaatselijke gemeente 
gezien werden. Het gaat daarbij niet in de eerste plaats om de prediking van de plaatselijke 
predikanten, maar om de officiële leer van de plaatselijke gemeente of van de kerk waar die 
gemeente bij behoort. In ons geval is de leer die hier wordt geleerd samengevat in de 
gereformeerde belijdenisgeschriften (zie par. 2.1).  

Als de kerkenraad bijzondere zorg heeft omtrent nalatigheid in kerkgang of levenswandel 
van de doopouders zal hierover met hen gesproken worden. Uitstel van de doop is mogelijk, 
met de oproep verandering van levenspatroon toe te zeggen en te laten blijken. Uiteindelijk 
zal de wens om in onze wijkgemeente het kind ten doop te houden niet geweigerd worden. 
Telkens zal benadrukt worden dat de kerkenraad de doopbediening van een bepaald kind 
niet verbiedt, maar het ziet als Gods bevel in de weg van een christelijke levenswandel en 
opvoeding, waartoe in ieder geval behoort een regelmatige kerkgang door de ouders. 

Overdoop 

Ingeval iemand zich heeft laten overdopen heeft hij/zij, zonder voorafgaand gesprek met 
(een deel van) de kerkenraad geen toegang tot lerende en leidinggevende functies en in het 
uiterste geval geen toegang tot het Heilig Avondmaal. Om tot een zorgvuldige afweging van 
dit laatste te komen zal helder moeten worden in hoeverre er nog wezenlijke betrokkenheid 
is op de gemeente en de eenheid in belijden. 

Bij de herdoop of overdoop gaat het om een volstrekt nieuwe doop, waarbij de vroeger 
plaatsgevonden doop als doop wordt ontkend en afgewezen. Het moet ons tot 
verootmoediging stemmen en tot bezinning roepen wanneer de overdoop verlangd wordt 
omdat de Doop in de christelijke gemeente zozeer uitgehold is. ‘De verslapping van het 
geloofsleven van de gemeente gaat gepaard met een verslapping van de functionering van de 
doop. De doop wordt aangepast aan het lage geloofspeil van de gemeente. Daar ligt de 
grondoorzaak van de veroppervlakkiging van de doop.’ (C.Graafland) Het is echter onbijbels 
om een nieuwe doop of herdoop te begeren in plaats van een nieuwe gehoorzaamheid van de 
gemeente om overeenkomstig haar doop te leven (Romeinen 6). Het onbijbelse karakter van 
de overdoop wordt nog duidelijker, wanneer deze bediend wordt in een gemeente of 

                                                      
5  Dopen van kinderen uit de andere wijkgemeente is kerkordelijk toegestaan. 
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samenkomst, die in het geheel niet de gemeente is, waartoe de dopeling behoort. De doop is 
verbonden met de concrete gemeente ter plaatse, waartoe men behoort en in het midden 
waarvan men verkeert. Deze eenheid mag niet verbroken worden (Efeze 4: 3-6). 

 

4.4.2 Het Heilig Avondmaal 

Op grond van de instelling door Christus is het Heilig Avondmaal het andere sacrament in 
de christelijke kerk. Is de Heilige Doop een teken en zegel van de inlijving door de Vader in 
de gemeente als Zijn huisgezin, het Heilig Avondmaal is het teken en zegel van de 
voortdurende verzorging door de Vader van hen, die Hij in Zijn huisgezin heeft opgenomen. 

Tot het Heilig Avondmaal zijn gerechtigd en geroepen zij, die Jezus Christus door een waar 
geloof zijn ingelijfd. De kerkenraad laat diegenen toe tot het Heilig Avondmaal die belijdenis 
van het geloof hebben afgelegd, tenzij op hen maatregelen van tucht van toepassing zijn. 
Verder, ingeval iemand zich heeft laten overdopen heeft hij/zij, zonder voorafgaand gesprek 
en schuldbelijdenis voor (een deel van) de kerkenraad, geen toegang tot het Heilig 
Avondmaal.  

De Avondmaaldiensten zijn wijkgebonden diensten onder verantwoordelijkheid van de 
wijkkerkenraad. Het Heilig Avondmaal wordt bediend in een morgendienst in het midden 
van de gemeente. Dit geschiedt viermaal per jaar, afwisselend in de kerk of in Eben Haezer. 
Er wordt gebruik gemaakt van het hertaalde avondmaalsformulier uit de gereformeerde 
traditie. Tijdens de avonddienst is er een voortzetting van de bediening van het Heilig 
Avondmaal voor hen, die ’s morgens wettig verhinderd waren. De middag/avonddienst op 
de zondag van de bediening is verder een dienst van dankzegging en nabetrachting op het 
sacrament. De diensten van de voorbereiding op het avondmaal, het avondmaal en de 
nabetrachting en dankzegging daarop vormen één geheel.  

De praktijk rond de bediening van het Heilig Avondmaal heeft de Algemene Kerkenraad 
vastgesteld in het ambtelijk protocol voor de viering van het Heilig Avondmaal (zie protocol) 
dat ook door de wijkkerkenraad wordt onderschreven. Aanvullend op het ambtelijke protocol 
onderstreept de wijkkerkenraad datgene wat gezegd is onder het hoofdje decorum. Door de 
nodiging aan de tafel per deel van de kerk ( zijbeuken, kleine banken en middenschip) of 
Eben Haëzer te doen plaatsvinden wordt een ordelijk verloop van de dienst bereikt. 

Voorbereiding op het Heilig Avondmaal 

De zondag voorafgaande aan de viering van het Heilig Avondmaal wordt, indien mogelijk in 
de morgendienst, voorbereiding gehouden op het sacrament. In de voorbereidingsweek 
wordt als regel een avond voor de gehele Hervormde Gemeente belegd ter bezinning op de 
avondmaalsdienst. Hierop wordt een gedeelte uit de Bijbel (al dan niet aan de hand van één 
van de formulieren)  bij toerbeurt behandeld door één van de predikanten. 

Tevens is er in de voorbereidingsweek Censura Morum.. De bedoeling van Censura Morum 
is om toe te zien en te bevorderen dat het sacrament in heiligheid gehouden kan worden. 
Daartoe kunnen eventuele verhinderingen die de kerkenraad bekend zijn of gemeld worden, 
worden behandeld door pastorale zorg of vermaning. Zaken voor het Censura Morum 
dienen persoonlijk te worden gemeld aan de wijkpredikant.  

Avondmaalsdienst in woonzorgcentrum Groenewoude 

Op avondmaalszondagen wordt er ook een ambtelijke dienst met avondmaalsbediening 
gehouden in het woonzorgcentrum Groenewoude. Deze dienst, die valt onder 
verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad, is vooral bedoeld voor hen, die 
vanwege gezondheidsredenen niet in staat zijn om de kerkdienst bij te wonen.  

De praktijk rond de bediening van het Heilig Avondmaal in het woonzorgcentrum 
Groenewoude heeft de Algemene Kerkenraad vastgesteld in het ambtelijk protocol voor de 
viering van het Heilig Avondmaal in het woonzorgcentrum Groenewoude (zie protocol). 

Avondmaalsbediening bij zieken thuis 

In principe is het mogelijk om het avondmaal te bedienen bij zieken thuis. De praktijk rond 
de bediening van het avondmaal bij zieken thuis heeft de Algemene Kerkenraad vastgesteld 
in het ambtelijk protocol voor de bediening van het Heilig Avondmaal bij zieken thuis ( zie 
protocol). Dit protocol wordt ook door de wijkkerkenraad onderschreven. De 
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Avondmaalsbediening bij zieken thuis valt onder verantwoordelijkheid van de 
wijkkerkenraad.              

Gasten 

Van gasten (belijdende lidmaten) die voornemens zijn aan het Heilig Avondmaal deel te 
nemen wordt verwacht dat zij zich vooraf melden via een ambtsdrager of in de consistorie 
voor de aanvang van de dienst. 

 

4.5 Bijzondere diensten (belijdenis, huwelijk, rouw, overig) 

4.5.1 Openbare belijdenis van het geloof 

De openbare belijdenis van het geloof vindt plaats voor het aangezicht van God in het 
midden van de gemeente tijdens een kerkdienst. Deze belijdenis is een met mond en hart 
uitspreken van : 

• de overgave met heel het hart aan de drie-enige God; Vader, Zoon en Heilige Geest; 

• de aanvaarding van de roeping om in een leven van waarachtige bekering de HEERE 
te dienen; 

• de belofte om trouw te zijn in het lezen van en leven naar Gods Woord en in het 
gebed, zowel in het midden van de gemeente als persoonlijk. 

Zij die reeds gedoopt zijn willigen hiermee tevens het verbond in, dat in de Heilige Doop aan 
hun voorhoofd is betekend en verzegeld. Zij die nog niet gedoopt zijn ontvangen dit 
sacrament in dezelfde kerkdienst na hun openbare belijdenis van het geloof. 

 

Tevens houdt de openbare belijdenis in: 

A. een beamen van de Heilige Schrift als het Woord van God; 

B. instemmen met de belijdenis van de kerk,  

Daarbij zij aangetekend dat de plaatselijke Hervormde Gemeente middels een 
Verklaring heeft aangegeven waar de grens van het belijden ligt. Het “ja-woord” van de 
belijdenis wordt binnen dit kader gegeven (zie ook  paragraaf 2.1, 2.2, 2.3 en 4.1).  

C. een toegang vragen tot het sacrament van het Heilig Avondmaal 

D. een uitspreken van de gezindheid om mee te werken aan de opbouw van de 
gemeente. 

Na afloop van de dienst is er voor gemeenteleden gelegenheid in de consistorie om de 
nieuwe lidmaten te feliciteren en Gods zegen te wensen. 

Voorbereiding 

Alvorens belijdenis van het geloof af te leggen wordt men gedurende tenminste 1 seizoen 
onderwezen in Gods Woord en de leer van de kerk op de belijdeniscatechisatie. Deze 
catechese wordt in principe verzorgd door de wijkpredikant; indien dit niet mogelijk is, door een 
daartoe bevoegd catecheet. Zij die reeds lange tijd geen catechese meer gevolgd hebben 
wordt aangeraden om 2 seizoenen deze catechese te volgen. Het hiervoor genoemde 
betekent, dat van hen die belijdenis van het geloof wensen af te leggen een trouw kerkelijk 
meeleven met onze gemeente wordt verwacht. Degenen die openbare belijdenis van het 
geloof hopen af te leggen ontvangen bezoek van de wijkouderling voorafgaand aan de 
zogenaamde aannemingsavond. In dit gesprek wordt ook de toegang tot het Heilig Avondmaal 
na hun belijdenis aan de orde gesteld. Aan het eind van het leerseizoen onderzoekt de 
kerkenraad op de aannemingsavond of er voldoende kennis in hoofd en hart aanwezig is om 
tot het afleggen van openbare belijdenis over te kunnen gaan.  

Uitgangspunt is, dat de geloofsbelijdenis wordt afgelegd in de eigen wijkgemeente. Het is wel 
mogelijk geloofsbelijdenis af te leggen in de andere wijkgemeente. Maar de  consequentie 
daarvan is, dat betrokkene als belijdend lid van de andere wijkgemeente wordt ingeschreven. 
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4.5.2 Huwelijksdiensten 

Op grond van Gods Woord wordt het huwelijk tussen man en vrouw als inzetting van God 
beleden en erkend. Andere levensverbintenissen kunnen niet bevestigd of gezegend 
worden. De wijkkerkenraad verleent geen medewerking aan huwelijksinzegeningen in de 
dorpskerk van personen die geen band hebben of krijgen met onze plaatselijke gemeente. 
Het is mogelijk dat het huwelijk elders wordt gesloten onder verantwoordelijkheid van de 
wijkkerkenraad. Wordt daarom niet verzocht dan is het huwelijkspastoraat de 
verantwoordelijkheid van betreffende (wijk)gemeente elders. De gang van zaken rondom de 
huwelijksinzegening en de aanvraag daarvoor is geregeld in een daartoe opgesteld 
protocol. 

De dienst van bevestiging en zegening van het huwelijk vindt, conform de kerkorde, plaats 
in een eredienst in het midden der gemeente. Dat betekent dat tijdens de dienst bij de 
gemeentezang psalmen worden gezongen. In geval, het bruidspaar door familie of vrienden 
wordt toegezongen is ook een vrij lied mogelijk. Evenzo kan op verzoek van het bruidspaar 
voor en/of na de dienst een vrij lied worden gezongen. Gebruikt wordt het hertaalde 
huwelijksformulier uit de gereformeerde traditie.   Namens de kerkenraad wordt door de 
ouderling van dienst of een ander daartoe door de kerkenraad aan te wijzen ambtsdrager, 
het bruidspaar de trouwbijbel in de Herziene Statenvertaling (HSV) overhandigd. Op 
verzoek kan dat ook de Statenvertaling of een paralleleditie van beide vertalingen zijn. 

Voorbereiding 

De kerkenraad ziet toe op de levenswandel van hen die aanvraag tot huwelijksbevestiging 
en zegening indienen daar alleen een leven in Gods wegen in Zijn zegen zal kunnen delen. 
Mede hierom kan een huwelijk tussen hen, die tevoren reeds samenleefden alleen 
bevestigd en gezegend worden na schuldbelijdenis voor (een deel van) de kerkenraad en 
na een daadwerkelijke verandering in hun levenswijze. Voorafgaand aan de huwelijksdienst 
is er een huwelijksgesprek van de predikant met het aanstaande bruidspaar, waar in ieder 
geval het huwelijksformulier wordt uiteengezet. Verder wordt in dit gesprek de orde van 
dienst in de huwelijksdienst besproken. 

Hertrouw 

Hertrouw na scheiding is op grond van Gods Woord niet in alle gevallen uitgesloten, zodat 
dus ook kerkelijke bevestiging van een "tweede" huwelijk mogelijk kan zijn. Dit zal voor 
iedere situatie afzonderlijk bezien en besproken worden. De kerkenraad zal op pastorale 
wijze met betrokkenen in gesprek treden, zowel bij een dreigende scheiding als met 
betrekking tot een "tweede" huwelijk. 

4.5.3 Rouwdiensten 

Op verzoek van de familie kan er in de huiselijke kring, in de aula van begraafplaatsen, het 
Kerkelijk Centrum Eben-Haëzer of in het kerkgebouw een rouwdienst gehouden worden, 
voorafgaand aan de begrafenis. Hoewel geen ambtelijke erediensten in de volle zin van het 
woord, worden rouwdiensten wel zo veel mogelijk als zodanig behandeld, tenzij pastorale 
motieven afwijking hiervan vereisen. 

Pastorale zorg 

Predikant en kerkenraad nemen gezamenlijk de zorg voor de pastorale begeleiding van 
nabestaanden op zich. Zo mogelijk wordt de aan de begrafenis voorafgaande condoléance 
door de wijkouderling met schriftlezing en gebed afgesloten. Indien er sprake is van 
crematie zal geen medewerking worden verleend aan een rouwdienst. In de kerk en het 
verenigingsgebouw zijn in de ruimte waar de rouwdienst wordt gehouden geen bloemen 
toegestaan.6  

De praktijk rond het overlijden, condoléance en rouwdienst is vastgelegd in een, ook door 
de wijkkerkenraad onderschreven, protocol opgesteld door de algemene kerkenraad in 
samenwerking met de diaconie; Protocol rouwpastoraat en rouwdiaconaat. 

                                                      
6 Hierbij wordt steeds gekozen voor een pastorale insteek. Het gaat hier om het voorkomen van overdaad. Een 

symbolisch gebaar is altijd mogelijk. 
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4.5.4 Overig 

Op Goede Vrijdag, bid- en dankdag worden er in de dorpskerk twee kerkdiensten belegd: 
één dienst onder verantwoordelijkheid van wijk I en één onder verantwoordelijkheid van wijk 
II. Waarbij de middag- en avonddienst bij toerbeurt wisselen. De middagdienst op bid- en 
dankdagen wordt zoveel als mogelijk afgestemd op de kinderen van de gemeente.  

Op tweede Kerstdag, tweede Paasdag en tweede Pinksterdag wordt één reguliere 
kerkdienst belegd. Deze dienst staat roulerend onder de verantwoordelijkheid van één van 
de beide wijken waarbij een aangepaste, gezamenlijke liturgie wordt gebruikt (zie 4.2). Op 
Hemelvaartsdag worden twee diensten belegd waarvan één onder verantwoordelijkheid van 
wijkgemeente I. Deze dienst vindt wisselend plaats in de dorpskerk en gebouw Eben – 
Haëzer. 

Jaarlijks zijn er een aantal themadiensten (zie paragraaf 6.5.1). In de themadiensten die 
onder verantwoordelijkheid staan van de wijkkerkenraad kan een eventueel themalied vóór 
votum en groet of na de zegen worden gezongen. Tijdens de eredienst wordt geen vrij lied 
gezongen.  

Twee keer per jaar worden geïntegreerde erediensten gehouden met verstandelijk-
gehandicapten. In deze diensten kunnen, ook wanneer deze dienst plaats vindt onder de 
verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraad van wijkgemeente I, naast psalmen eenvoudige 
vrije liederen worden gezongen. 

De zondag van of na Hervormingsdag worden ‘s morgens na het uitspreken van de zegen 
de coupletten 1 en 2 van het Lutherlied gezongen. 

De zondag van of na Koningsdag of na dagen van bijzondere betekenis voor ons vaderland 
worden ‘s morgens na het uitspreken van de zegen het eerste en zesde couplet van het 
Wilhelmus gezongen. Ook bij kerkelijke feestdagen is, voorafgaand aan de dienst, het 
zingen van enkele aan de kerkelijke feestdag gerelateerde liederen mogelijk. Dit mag echter 
niet ten koste gaan van de voor de Woordverkondiging beschikbare tijdruimte.  

 

 

5 Pastoraat 

5.1 Inleiding 

Pastoraat is de herderlijke zorg in de gemeente. Ambtsdragers hebben hierin een bijzondere taak 
en verantwoordelijkheid, maar in het ambt aller gelovigen zijn daarnaast alle gemeenteleden 
geroepen naar elkaar om te zien en gemeenschap te betrachten. Pastoraat is essentieel in het 
gemeente zijn tot opbouw en uitbreiding van Gods Koninkrijk. Het ambtelijk pastoraat wordt 
onderscheiden in het reguliere huisbezoek en andere specifieke vormen van pastoraat. De 
wijkkerkenraad streeft een zo optimaal mogelijke afstemming na tussen prediking en pastoraat. 

5.2 Huisbezoek 

De wijkgemeente is verdeeld in secties, met voor iedere sectie een eigen wijkouderling en -diaken. 
Uitgangspunt voor het huisbezoek is, dat alle geregistreerde adressen eens in de twee jaar worden 
benaderd voor huisbezoek. Bezoek vindt plaats volgens afspraak in de periode oktober - mei. In de 
regel gaat de ouderling op huisbezoek met een vaste bezoekbroeder. Deelname van de kinderen 
aan het huisbezoek wordt op prijs gesteld en gestimuleerd. Regelmatig verslag van algemene 
bevindingen uit huisbezoeken met name in het consistorieoverleg, is van belang mede met het oog 
op de Woordverkondiging. Daarnaast is signalering aan de predikant en zo nodig de wijkkerkenraad 
van belang bij gebleken bijzondere pastorale en of diaconale nood. 

Huisbezoek is niet vrijblijvend. Een belangrijk aspect is de ontmoeting waarin plaats is voor 
hartelijke belangstelling en meeleven in de persoonlijke en gezinsomstandigheden. Kenmerk van 
het huisbezoek is daarbij, dat het gaat om de toespitsing op het leven met de HEERE, het 
persoonlijk geloofsleven en het meeleven binnen de gemeente, de uitwerking van de prediking en 
de sacramenten en de huisgodsdienst (Bijbel lezen en gebed). Schriftlezing en gebed behoren tot 
de wezenlijke onderdelen van het huisbezoek. 
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De namen van de leden van de wijkgemeente die geen huisbezoek wensen worden door de 
wijkouderling doorgegeven aan het evangelisatieplatform van de wijk. Door het kerkelijk bureau 
wordt een lijst van “passief geregistreerden” bijgehouden. 

 

5.3 Specifieke vormen van pastorale zorg 

5.3.1 Bezoek nieuw ingekomenen 

Nieuw ingekomen leden van de gemeente ontvangen zo spoedig mogelijk na hun komst bezoek 
van de “wegwijzer”, een door de wijkkerkenraad benoemd gemeentelid. Deze overhandigt namens 
de gemeente, de gemeentegids, wijkflyer, het kerkblad, ander beschikbaar documentatiemateriaal 
en een bloemetje; dit als eerste kennismaking en als wegwijzer in de gemeente. Vervolgens worden 
de nieuw-ingekomenen bezocht door de wijkouderling en, in onderling overleg, eventueel door de 
wijkpredikant. 

5.3.2 Overkomst van belijdende leden uit andere kerken 

Belijdende leden, die uit andere kerkgemeenschappen tot ons over willen komen, ontvangen 
bezoek van de wijkouderling en een andere ambtsdrager.. Door betrokken nieuw-ingekomenen  zal 
de derde belijdenisvraag moeten worden beantwoord: “Wilt u in de gemeenschap van de 
Protestantse Kerk in Nederland en in het bijzonder in de Hervormde Gemeente te Woudenberg in 
verbondenheid met het gereformeerd belijden onder haar opzicht trouw zijn onder de bediening van 
het Woord en de sacramenten, volharden in het gebed en het lezen van de Bijbel als de Heilige 
Schrift en naar de u geschonken gaven meewerken aan de opbouw van de gemeente van 
Christus.? “ 

5.3.3 Ouderenpastoraat 

Met betrekking tot het ouderenpastoraat en met name voor het bezoekwerk geldt de volgende 
richtlijn. 

• Ouderen van 75 t/m 79 jaar vallen onder het reguliere huisbezoek van de wijkouderling. Zij 
krijgen bezoek van de predikant wanneer er pastorale noodzaak is al of niet op indicatie 
van de wijkouderling. 

• Ouderen van 80 jaar en ouder krijgen elk jaar bezoek van de wijk- of een 
emerituspredikant, de ouderling ouderenzorg en de wijkouderling. De predikant bezoekt de 
oudere rond haar of zijn verjaardag, de ouderling ouderenzorg circa 4 maanden daarvóór 
en de wijkouderling circa 4 maanden daarna. Verder krijgen ze bezoek van de 
wijkpredikant wanneer er pastorale noodzaak is al of niet op indicatie van de wijkouderling 
en / of  de ouderling ouderenzorg. Bij echtparen wordt de verjaardag van de man als 
uitgangspunt voor de bezoeken in het kader van het ouderenpastoraat gehanteerd. 

 
De kerkenraad heeft een bezoekplan opgesteld voor het ouderenpastoraat. Elk jaar wordt dit 
bezoekplan geactualiseerd. Verder worden daarin nadere aanwijzingen gegeven voor het 
bezoekwerk.  
 
De weeksluitingen gehouden in Woon- en Zorgcentrum Groenewoude worden ingevuld door de 
plaatselijke protestantse kerken en de Christelijk Gereformeerde Kerk te Scherpenzeel. De 
wijkpredikant, emerituspredikanten woonachtig in de wijk en ouderlingen participeren in de 
weeksluitingen. Ditzelfde geldt voor de tweewekelijkse sluitingen in Huize Nieuwoord.  
 

5.3.4 Jongerenpastoraat  

Doel van het jongerenpastoraat is jongeren ervan bewust maken dat zij een plaats hebben in de 

gemeente en door persoonlijke aandacht hen tot Christus te leiden. 

Het jongerenpastoraat heeft de functie van jongerencontact. Het pastorale aspect ligt in het omzien 
naar jongeren en het concreet zoeken naar contactmogelijkheden. De pastorale 
verantwoordelijkheid van het jongerenwerk ligt bij de ambtsdragers. Vanuit de doelstelling wordt de 
behoefte aan jongerenpastoraat als volgt gedefinieerd. 

• Jongeren zijn niet altijd aanwezig bij huisbezoeken 

• Huisbezoeken zijn vaak minder op jongeren gericht 
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Belangrijk is dat bij het afspreken van huisbezoek expliciet wordt verzocht om ook de kinderen 

daarbij aanwezig te laten zijn. Verder verdient het overweging om thuis wonende 18+’ers apart 

huisbezoek ontvangen, los van het gezin, om zo persoonlijk dichter bij de jongeren te komen en hen 

beter te leren kennen.  

Naast het reguliere huisbezoek worden door de jeugdouderling in de week van Bid- en Dankdag 

groepsgesprekken georganiseerd met de catechisanten onder leiding van ambtsdragers. 

5.3.5 Pastoraat bij zieken 

Gemeenteleden die in een ziekenhuis zijn opgenomen worden in principe wekelijks door de 
predikant bezocht. Ook na thuiskomst wordt een bezoek gebracht. Zieken die thuis worden 
verpleegd krijgen bezoek van hun wijkouderling en predikant. 

5.3.6 Zorgpastoraat 

Gemeenteleden die in een zorgcentrum of verpleeghuis zijn opgenomen binnen of buiten 
Woudenberg blijven bezoek ontvangen door de wijkouderling van de wijkgemeente en zijn dan ook 
opgenomen in het bezoekplan voor het ouderenpastoraat, tenzij ze zelf aangeven daar geen 
gebruik van te willen maken.  

5.3.7 Pastoraat langdurig zieken en gehandicapten 

Door de kerkenraad wordt een lijst van langdurig zieken en gehandicapten bijgehouden, die op 
basis van de gegevens die de wijkouderlingen aandragen minimaal jaarlijks wordt geactualiseerd. 
Betreffende gemeenteleden ontvangen bijzondere pastorale aandacht en worden zo mogelijk ook 
jaarlijks bezocht door de wijkpredikant. Zij die dit wensen worden ook op de lijst van voorbeden 
gezet, die in de kerkbode wordt opgenomen in de week voorafgaand op de zondag waarop zij in de 
voorbede worden meegenomen. 

5.3.8 Crisispastoraat 

Crisispastoraat, o.a. stervensbegeleiding, psychische nood, aandacht voor huwelijksproblemen en 
nood rondom homofiele geaardheid behoort tot de taak van de predikant. In veel gevallen moet 
doorverwezen worden naar professionele hulp. Bijzondere aandacht in het crisispastoraat vraagt de 
psycho-pastorale hulpverlening. De zorgvraag en het zorgaanbod op dit terrein wordt 
gecoördineerd door één door de kerkenraad daartoe aangewezen ouderling.  

5.4 Consistorie-overleg 

Een vergadering die bij uitstek gewijd is aan pastorale aangelegenheden is het consistorieoverleg. 
Het overleg wordt tenminste tweemaal per jaar gehouden. Voor dit overleg worden in ieder geval de 
predikant, wijkouderlingen alsmede de bezoekbroeders, de jeugdouderling, de 
evangelisatieouderling en de ouderling ouderenzorg uitgenodigd. Een belangrijk accent ligt op de 
onderlinge vorming en toerusting van de ouderlingen en bezoekbroeders. Ook kunnen ervaringen 
vanuit pastoraat worden uitgewisseld. Dit laatste uiteraard met inachtneming van de verschuldigde 
geheimhouding en respect voor het  vertrouwelijk karakter van het huisbezoek. 

 

6 Vorming en Toerusting - Gemeenteopbouw 

6.1 Inleiding 

Centraal in vorming en toerusting is de zondagse eredienst in de kerk, de plaats waar de gemeente 
in al haar geledingen bijeenkomt. Daarnaast zijn er in de week vele gelegenheden om 
bekendgemaakt te worden met de genade van Jezus Christus en daarin gevormd te worden. Dit 
alles dient om in kennis toe te nemen, gericht op groei in het geloof en opbouw van de gemeente. 
De wijkkerkenraad hecht sterk aan de eenheid van prediking, pastoraat, vorming en toerusting. 

De definitie voor gemeenteopbouw is als volgt te omschrijven: ‘Onder gemeenteopbouw verstaan 
we het samenhangend en doelgericht werken in de gemeente van Christus om haar te bouwen, 
zodat zij meer beantwoordt aan Gods bedoelingen’. 
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6.2 Catechese 

De jeugd van de gemeente dient onderwezen te worden in de inhoud van Gods Woord en de leer 

van de kerk, in het verlengde van de door de ouders gedane doopbelofte en gericht op het doen 

van openbare belijdenis. De catechese is een eigen wijkverantwoordelijkheid en wordt dan ook per 

wijkgemeente ingevuld. De catechese wordt primair door de wijkpredikant en zo nodig (mede) door  

bevoegd catecheten gegeven. Hierbij kan  ook een beroep worden gedaan op een daartoe 

bekwaam en voldoend deskundig ambtsdrager of gemeentelid.  

6.2.1 Kindercatechese 

Voor de kinderen die zitten in groep 7 en 8 van het basisonderwijs (de 10- een 11-jarigen) is er de 
kindercatechese. Deze wordt zo mogelijk door de predikant op de dinsdagmiddag gegeven. Er zijn 
aparte groepen voor 10- en voor 11-jarigen. Momenteel wordt gebruik  gemaakt van de HGJB-
methode “Leer ons kennen” eventueel aangevuld met ander materiaal zoals van het Hervormd 
Jeugdwerk.  

6.2..2 “Gewone catechese” 

De “gewone catechese” is gericht op de jongeren van 12 t/m 17 jaar, met aanvullend een 18+ 
groep. De groepen hebben een maximale grootte van 15 personen. De catechese wordt gegeven 
in de periode van midden september tot de paasvakantie. Er zijn in principe vier leeftijdsgroepen 
(12/13-, 14/15- en 16/17-jarigen en 18+). De catechese wordt in de regel op dinsdagavond 
gehouden. Tevens worden één of enkele groepen op vrijdagavond gehouden voor de jeugd die in 
de week niet de mogelijkheid heeft de catechese te volgen. Per seizoen zijn er minimaal 20 
catechese-uren per groep. 

Er vindt een toespitsing van de leerstof naar leeftijd en niveau plaats. De te gebruiken methode is 
passend bij de leeftijdsgroep en dient als leidraad voor de over te dragen stof en ook als 
uitgangspunt van de gesprekken. Om de catechese breder te dragen binnen de wijkgemeente is 
door de wijkkerkenraad een catechesecommissie ingesteld die voorstellen doet aan de kerkenraad 
betreffende de catechese. De commissie denkt mee over de te hanteren stof,  woont soms 
catechisatielessen  bij en zorgt zo nodig voor vervanging bij afwezigheid van degene die normaal 
de catechese verzorgd. Deze commissie wordt gevormd door de wijkpredikant, de andere 
catecheten en de jeugdouderling. Aan het begin van het winterseizoen worden alle jongeren van de 
wijkgemeente uitgenodigd om de catechisatielessen bij te wonen. 

6.2..3 Belijdeniscatechese 

De belijdeniscatechisatie wordt in principe door de predikant verzorgd. Het streven is de openbare 
belijdenis te doen plaatsvinden op Palmzondag. De uitnodiging voor de belijdeniscatechese gaat uit 
naar jongeren boven de 18 jaar maar ook naar ouderen die nog geen openbare belijdenis hebben 
gedaan. In dit verband dragen de wijkouderlingen voor deze oudere groep gemeenteleden 
bijzondere zorg. Afhankelijk van de aantallen wordt per seizoen bekeken of een aparte 
belijdenisgroep voor oudere gemeenteleden nodig is. Zij die te kennen hebben gegeven zich te 
willen voorbereiden op het doen van openbare belijdenis volgen een winterseizoen lang (soms 
meerdere seizoenen) specifieke catechese met een verdiepend en verbredend karakter met name 
ten aanzien van persoonlijke levens- en geloofsvragen. Gods Woord, de belijdenisgeschriften en 
het onderlinge geloofsgesprek zijn hier de vitale onderdelen.  

In het voorjaar volgt een persoonlijk gesprek met de predikant waarin aan de orde komt of men 
daadwerkelijk wil overgaan tot het doen van belijdenis. Vlak voor de ‘belijdeniszondag’ wordt dit 
voornemen aan de gemeente bekend gemaakt als afkondiging in de kerk en in het kerkblad. Zie 
ook paragraaf 4.4.1 ‘Belijdenis van het geloof’. 

Zo nodig kan, naar behoefte, ook belijdeniscatechese plaatsvinden voor verstandelijk 
gehandicapten Dit vraagt wel een individuele benadering. 

 

6.2.4 Verdiepingscursus Christelijk Geloof 

Deze cursus is bedoeld voor degenen die belijdenis van hun geloof hebben afgelegd. Voor hen is er 

aansluitend een driejaarlijks traject van voortgezette catechese. In een cyclus van 6 avonden per 

seizoen worden belangrijke kernwoorden uit de Bijbel en het leven van het geloof besproken. 

Daarna is doorstroming mogelijk naar de kring Blijvend Leren en naar de huiskringen. De namen 
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van betrokkenen worden daartoe door de wijkpredikant ook doorgeven aan de (centrale) 

Kringencommissie. 

6.2.5 Catechesekring “Blijvend Leren” 

De catechesekring “Blijvend Leren” is gericht op lidmaten die het fijn vinden kennis over de Bijbel en 
het Gereformeerd belijden op te halen en te verdiepen. Het betreft vooral 30+’ers, maar ook 
jongeren zijn welkom. In een serie van 6 avonden per seizoen doordenken we allerlei belangrijke 
thema’s m.b.t. het geloof en het gereformeerd belijden. 

6.2..6 Catechese aan verstandelijk gehandicapten 

De gehandicaptencatechese functioneert parallel aan het clubwerk voor gehandicapten. De 
gehandicaptencatechese is een centrale activiteit en vindt plaats na gebleken behoefte. 

6.3  Jeugdwerk 

De zorg voor het jeugdwerk is de verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraden. Deze hebben, bij 
handhaving van de eigen inhoudelijke verantwoordelijkheid, de coördinatie daarvan gedelegeerd 
aan Algemene Kerkenraad, die zich hierin laat bijstaan door de Jeugdraad; het Orgaan van Bijstand 
voor het jeugdwerk. De Jeugdraad, adviseert de Algemene Kerkenraad inzake het jeugdwerk en 
begeleidt de dagelijkse gang van zaken binnen het jeugdwerk. De jeugdouderlingen hebben 
qualitate qua zitting In de Jeugdraad; zij leggen in de wijkkerkenraad verantwoording af over het 
door hen en de Jeugdraad gevoerde beleid en onder hun leiding uitgevoerde activiteiten. De 
Jeugdraad heeft haar doelstellingen en de uitwerking ervan vastgelegd in het Jeugdbeleidsplan. 

De Jeugdraad signaleert problemen of knelpunten en probeert oplossingen daarvoor aan te dragen. 
Periodiek is er een jeugdwerkleidersvergadering, waarin afgevaardigden uit alle delen van het 
jeugdwerk bijeenkomen onder leiding van een jeugdouderling. Het is de taak van het College van 
Kerkrentmeesters het jeugdwerk financieel te ondersteunen.  Voor de bij de HGJB aangesloten 
clubs betaalt de Jeugdraad contributie. Ook de wijkkerkenraad is aangesloten bij de HGJB en kan 
op basis daarvan de HGJB aanspreken op haar beleid en een beroep doen op haar faciliteiten. Bij 
het jeugdwerk wordt gebruik gemaakt van materialen van de HGJB. Aanvullend kan gebruik 
worden gemaakt van materialen van andere organisaties, zoals het Hervormd Jeugdwerk (HJW). 
Jaarlijks brengt de Jeugdraad een verslag uit ter verantwoording aan de Algemene Kerkenraad, dat 
tevens wordt ingebracht in de wijkkerkenraad en daar wordt besproken. 

Volgens rooster worden alle clubs jaarlijks door ambtsdragers van de kerkenraad bezocht, die 
daarvan verslag doen aan de kerkenraad. Namen van potentiële leidinggevenden passeren ter 
goedkeuring de wijkkerkenraad, die de goedgekeurde namen vervolgens doorgeeft aan de 
algemene kerkenraad. Van uit zijn inhoudelijke verantwoordelijkheid voor het jeugdwerk heeft de 
kerkenraad het recht de algemene kerkenraad gevraagd of ongevraagd te adviseren over de 
aanpak van het jeugdwerk, aan te bevelen activiteiten en gebruikte materialen.  

Voor doelgroepen, activiteiten en fondswerving zie het beleidsplan van de centrale hervormde 
gemeente Woudenberg en de Informatiegids.  

 

 Het G  6.4  Zondagavondzang en Singin 

Onder verantwoordelijkheid van de algemene kerkenraad worden op de zondagavond in Eben 

Haezer zangavonden georganiseerd. 

• Aangestuurd door de Jeugdraad wordt enkele keren per jaar een Singin gehouden, 
gericht op jongeren en ouderen die onder begeleiding van een gospelband geestelijke 
liederen willen zingen. 

• Aangestuurd door de kerkenraad van wijk I wordt  globaal 6 á 8x per jaar een 
zondagavondzang georganiseerd. Deze avonden zijn gericht op jongere en oudere 
gemeenteleden geestelijke liederen willen zingen onder begeleiding van orgel, piano 
en enkele andere solo-instrumenten. 

 

6.5 Werk onder gehandicapten 

Voor de verstandelijk gehandicapten in onze gemeente zijn er de volgende centrale activiteiten: 
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Bijblclub “De Heygraeff”, Bijbelclub “Eben Haëzer” en Bijbelkring “Het Tuinhuis”. Coördinatie vindt 
plaats door de Commissie voor het Gehandicaptenwerk. Dit is een Orgaan van Bijstand van de 
algemene kerkenraad. 
 

6.6 Volwassenenvormingswerk 

Er is een groot aantal centrale activiteiten gericht op de vorming en toerusting van gemeenteleden. 
Deze activiteiten mogen zich verheugen in een goede participatie. Voor doelgroepen en activiteiten 
zie het beleidsplan van de centrale Hervormde Gemeente Woudenberg. Hieronder vindt u een 
opsomming van de activiteiten: 

Kringwerk / Huisbijbelkringen 
Verenigingen (deze vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraden) 

• Mannenvereniging ‘Bouwen en bewaren’; wekelijkse bijeenkomst 

• Jongemannenvereniging ‘Timotheus’; maandelijkse bijeenkomst 

• Jongevrouwenstudiekring ‘Hadassa’; 3-wekelijkse bijeenkomst op de ochtend 

• Vrouwenbijbelstudiekring ‘Hadassa 45 plus’; 3-wekelijkse bijeenkomst op de ochtend 
 
Overige centrale gemeenteopbouw activiteiten: 

• Ouderencontact 

• Bibliotheek; deze valt onder de verantwoordelijkheid  van het College van Diakenen. 

• Zondagsscholen: De zondagsschool Dorp valt onder de coördinerende 
verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad. Inhoudelijk ligt de 
verantwoordelijkheid bij beide wijkkerkenraden zondagsschool Rumelaar is 
zelfstandig.  

 
Voor meer informatie over de overige activiteiten zie het beleidsplan van de centrale hervormde 
gemeente Woudenberg. 

6.7 Wijkgebonden gemeenteopbouw 

De wijkkerkenraden zijn verantwoordelijk voor het gemeentewerk. De Algemene Kerkenraad heeft 
een coördinerende taak die deze kerkenraad slechts in overleg met de wijkkerkenraden kan 
uitoefenen. De Algemene Kerkenraad kan in deze alleen bindende besluiten nemen nadat er met 
de wijkkerkenraden overeenstemming is bereikt.  

 

6.7.1 Themadiensten 

In wijkgemeente I kennen we de volgende 6 themadiensten: 

• Themadienst voor de kinderen op Biddag en Dankdag                                                     
Deze dienst valt afwisselend onder de verantwoordelijkheid van wijkgemeente I en 
wijkgemeente II. Voor wijkgemeente I is dit een reguliere dienst afgestemd op de 
kinderen van de gemeente. 

• Geïntegreerde themadienst met verstandelijk gehandicapten                                                                                   
Deze dienst valt afwisselend onder de verantwoordelijkheid van wijkgemeente I en 
wijkgemeente II. Ook in de dienst onder verantwoordelijkheid van wijkgemeente I kan 
een vrij lied worden gezongen. 

• Themadienst voor de opening van het winterwerk                                                                     
Op dezelfde zondag vindt zowel een dienst voor wijk I als voor wijk II plaats. Voor wijk I 
is dit een reguliere eredienst met een bepaald thema. 

• Themadienst voor Kerk en School                                                                                          
Dienst wordt gehouden op de laatste zondag in de maand januari. Er is één dienst van 
Kerk en School die afwisselend valt onder de verantwoordelijkheid van één van de 
beide wijkkerkenraden. In de dienst die onder de verantwoordelijkheid valt van 
wijkgemeente I wordt het themalied na de zegen gezongen. 

• Themadienst voor de afsluiting van het winterwerk                                                               
Op dezelfde zondag vindt zowel een dienst voor wijkgemeente I als voor wijkgemeente 
II plaats. Voor wijkgemeente I is dit een reguliere eredienst met een bepaald thema. 

• Themadienst voor de afsluiting van VBW                                                                                
Als afsluiting van de VBW wordt in één van de diensten op de zondag na afloop van 
de week nadrukkelijk aandacht besteed aan de VBW. Deze dienst staat afwisselend 
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onder de verantwoordelijkheid van één van de beide wijkkerkenraden. In de dienst die 
onder de verantwoordelijkheid valt van wijkgemeente I wordt eventueel vóór votum en 
zegengroet en na de zegen een vrij lied / themalied gezongen. 

Naast de 6 themadiensten hierboven genoemd zijn er nog de volgende thema’s die niet in een 

zogenaamde themadienst aan de orde komen maar wel in de eredienst aandacht zullen 

krijgen. Deze thema’s zijn: Emmaüscursus, verhouding kerk en Israël ( aan de orde gesteld in 

de dienst op Israëlzondag) en “gezin en gemeente” (komt in elke eredienst aan de orde). De 

kerkenraad behoudt zich de vrijheid voor om in voorkomende gevallen ook andere 

themadiensten te beleggen. 

6.7.2 Preekbesprekingen 

Per kalenderjaar is er voor de jeugd (16-) één preekbespreking onder de verantwoordelijkheid van 

wijkgemeente I. De liturgie van de daaraan gekoppelde eredienst komt overeen met die in de 

normale zondagse erediensten. Voor de jeugd 16+ worden jaarlijks onder verantwoordelijkheid van 

de algemene kerkenraad en de jeugdraad op de zondagavond enkele “meet-in” bijeenkomsten 

georganiseerd.  

6.7.3 Bijbellezingen 

De wijkkerkenraad draagt er voor zorg dat ieder jaar een aantal Bijbellezingen worden gehouden, 

waar ook gastsprekers voor kunnen worden uitgenodigd. Zo mogelijk worden deze Bijbellezingen 

georganiseerd samen met de kerkenraad van Wijk 2. Gestreefd wordt naar een jaarthema 

waarbinnen een aantal lezingen worden gehouden. 

6.7.4 Wijkavond 

Per kalenderjaar zullen er minimaal 2 wijkavonden zijn. De wijkavonden dienen om de gemeente te 

informeren en om met de gemeente in gesprek te gaan. Daarnaast hebben wijkavonden de functie 

van vorming en toerusting. 

6.7.5 Dooponderricht 

Het dooponderricht is bedoeld voor doopouders die  hun kind ten doop willen houden. Naast de 

inhoudelijke doordenking van de Bijbelse lijnen over verbond en opvoeding is het onderling contact 

een belangrijk aspect. Het dooponderricht vindt plaats tijdens het eerste bezoek van de predikant, 

de doopzitting en het doopgesprek met de wijkouderling. Dit laatste bezoek vindt uiterlijk 2 maanden 

na de doopbediening plaats. Bij het doopbezoek van de predikant wordt ook een boekje 

overhandigd waarin wordt ingegaan op de betekenis van de doop. 

6.8 Overige zaken 

Gelet op het toenemend aantal huwelijksproblemen is de kerkenraad voornemens voor aanstaande 

bruidsparen en jong gehuwden huwelijkscatechese te organiseren. Uitgangspunt hierbij dat de 

huwelijkscatechese gegevens wordt door een daartoe toegerust echtpaar. 

 

6.9 Beleidsvoornemens 

De kerkenraad is voornemens te onderzoeken wat de beste wijze van aanpak is voor 

huwelijkscatechese. Mogelijk kan de huwelijkscatechese gecombineerd worden gegeven vanuit 

beide wijkgemeenten.  
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7 Apostolaat – Missionaire Gemeente 

 
7.1 Inleiding 
 
En het Woord van God verbreidde zich... (Hand. 6:7) 
 
Een bijzondere eigenschap van het Woord van God is dat het zich verbreidt. Ten diepste zijn het niet 
mensen die het Woord van God verbreiden, maar verbreidt het Woord zich zelf. Dat schrijft Lukas. Terwijl er 
net 7 diakenen bevestigd zijn. De Heere maakt gebruik van mensen, maar de verbreidende kracht zit in het 
Woord. In onze tijd van toenemende secularisatie lijkt de verbreiding van het Woord een onmogelijke 
opgave. Als wij het moeten doen wel ja. Maar dankzij de verbreidende kracht van het Woord zélf is het geen 
onbegonnen werk. In Handelingen gaan de diakenen voortvarend aan de slag omdat ze weten dat ze er niet 
alleen voor staan. Een aanstekelijk voorbeeld voor ons allen! 
In afhankelijkheid van de Heere mogen we dan ook de (wijk)gemeente opwekken en toerusten om het 
Evangelie van Jezus Christus in woord en daad te verspreiden en zo mensen tot Jezus Christus te leiden.  
Dit is een taak die krachtens het ambt aller gelovigen op alle gemeenteleden en in het bijzonder op de 
evangelisatie-ouderling rust. 
 
In het vorige beleidsplan heeft de kerkenraad een hernieuwde visie op het evangelisatie- en 
toerustingswerk vastgesteld. Dit nieuwe beleid, dat nu bijna 4 jaar draait, en zich óók heeft 
doorontwikkeld, is gebaseerd op de volgende 4 pijlers: 

1. Participatie in het centrale evangelisatiewerk; 
2. Evangelisatiewerk c.q. leggen van contacten in de wijk; 
3. Toerusting van de wijkleden; 
4. Evangeliseren ‘naar buiten’. 

 
Dit ingestelde beleid, waarbij de evangelisatieouderling zich inhoudelijk vooral richt op 
wijkevangelisatie en voor het centrale evangelisatiewerk samen met de evangelisatieouderling van de 
andere wijk vooral een aansturende en afstemmende rol heeft, kunnen we ook voor de komende 
periode continueren. Voor de uitvoering van de bovengenoemde pijlers is binnen wijkgemeente 1 
ouderling ‘met bijzondere opdracht’ benoemd. 
 
Rest nog te vermelden dat de Werkgroep ‘diaconale en sociaal-maatschappelijke invulling t.b.v. de 2e 
kerklocatie’ een rapport heeft opgesteld ‘een delende en dienende gemeente’ (mei 2017). In dit 
rapport worden, mede gericht op de missionaire betrokkenheid van de gemeente, voorstellen gedaan 
voor de totstandkoming van diaconale en sociaal-maatschappelijke activiteiten in het nieuwe kerkelijk 
centrum in Woudenberg-Oost alsmede in Eben Haëzer en de Dorpskerk. Het gaat hierbij deels ook 
om nieuwe activiteiten. 
 
Het evangelisatiewerk vanuit onze wijk richt zich vooral op kleinschalige en doelgroepgerichte 
activiteiten in de wijk zélf, dan wel buiten Woudenberg. 
 
7.2 Profiel wijkevangelisatieouderling 
 
Van de wijkevangelisatieouderling wordt verwacht dat hij missionair gedreven is (de liefde van 
Christus dringt ons), getuigend, kartrekker, verbinder en coach voor evangelisatiewerkers; iemand die 
ook con amore het wijkbeleid wil dragen.  
 
De wijkevangelisatieouderling richt zich inhoudelijk vooral op de eigen wijkgebonden activiteiten. Deze 
wordt daarbij ondersteund door gemeenteleden (al dan niet samenwerkend in een E-team) die hem bij 
de verschillende projectmatige activiteiten ondersteunen.  
 
Als evangelisatieouderling is hij lid van de Centrale Evangelisatie Commissie (CEC) en heeft als 
zodanig een sturende en afstemmende rol, maar is niet actief bij de activiteiten van de diverse 
daaronder vallende commissies betrokken. Hij is de contactpersoon tussen de CEC, de algemene 
kerkenraad en de wijkkerkenraad, die samen met de kerkenraad van wijk 2 onder de coördinerende 
verantwoordelijkheid van de algemene kerkenraad inhoudelijk verantwoordelijk is voor alle activiteiten 
van de centrale evangelisatiegroepen.  
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7.3 Werkwijze 
 
Per kalenderjaar maakt de evangelisatie-ouderling een jaarplan c.q. activiteitenoverzicht voor 
enerzijds het evangelisatiewerk en anderzijds het toerustingswerk, wat door de kerkenraad wordt 
vastgesteld. 
 
7.4  Pijlers in het evangelisatiewerk 
 
7.4.1 Pijler 1 Participatie in het centrale evangelisatiewerk 
 
Binnen de gemeente is er een Centrale Evangelisatiecommissie (CEC). De Centrale 
Evangelisatiecommissie is een Orgaan van Bijstand van de Algemene Kerkenraad. Het doel van het 
werk van deze evangelisatiecommissie is gemeenteopbouw ten behoeve van het evangelisatie- en 
geloofsgesprek met hen die van het geloof en de kerk vervreemd zijn. De missionaire activiteiten van 
de centrale evangelisatiecommissie worden hieronder opgesomd. Voor meer inhoudelijke informatie 
wordt verwezen naar het beleidsplan van de Algemene Kerkenraad Hervormde Gemeente 
Woudenberg.  
 

• Emmaüswerk  

• Dabarwerk op de camping Laag Kanje 

• Echo-verspreiding (via de wijken) 

• Volkskerstzangdienst  

• Aanwezigheid op markten (waaronder Kerstmarkt en Haantjesdag) 

• Vakantie Bijbelweek.  

 

Praktisch gezien hebben de evangelisatie-ouderlingen van wijk 1 en 2 voor aansturing van 
bovengenoemde activiteiten een onderlinge verdeling gemaakt. Verder zijn ze verantwoordelijk voor 
afstemming van die activiteiten naar de algemene kerkenraad en de eigen wijkkerkenraad. Gelet op 
de afstemming naar de algemene kerkenraad zijn de wijkevangelisatieouderlingen bij toerbeurt lid van 
de algemene kerkenraad. 

 
7.4.2 Uitgangspunten wijkgebonden evangelisatiewerk 
 
De uitgangspunten bij het beleid m.b.t. het evangelisatie- en toerustingswerk in onze wijkgemeente 
zijn de volgende:  

• De gemeente en haar leden horen missionair te zijn. Dus is het ook uitermate belangrijk deze 
taak als wijkgemeente goed op te pakken.  

• Het is belangrijk om de juiste houding te beoefenen tegenover buitenstaanders, liefdevol en 
gastvrij (niet opdringerig, want daar haken mensen juist op af).  

• Het evangelisatiewerk wordt integraal gedragen door de kerkenraad.  

 

7.4.3 Pijler 2: Evangelisatie c.q. leggen van contacten in de wijk 

 
Alhoewel Woudenberg een relatief christelijk dorp genoemd kan worden, is er met name in de 
geografische wijk 1 een aanzienlijke groep randkerkelijken; zij zijn wél lid zijn van de gemeente maar 
stellen bezoek van de kerk niet op prijs stellen. Vanuit het evangelisatiewerk proberen we in contact te 
komen met deze groep door enerzijds contact met hen te leggen en anderzijds activiteiten te 
organiseren met het oog op het bereiken van de randkerkelijken. 
 
We hebben een prachtig kerkgebouw en kerkelijk centrum in het hart van onze wijk. Dit willen we 
maximaal uitnutten. Dit gebeurt al in beperkte mate (zoals zondag- en zomeravondzang), maar dat 
kan verder worden uitgebouwd.  
 
7.4.3.1 Uitwerking 
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1. Eén keer in de maand legt de evangelisatieouderling, samen met een bezoekbroeder én 1 
ander gemeentelid, op een avond bezoeken af bij randkerkelijken in de wijk. Heel praktisch 
gaat men hiervoor ‘de deuren langs’. 

2. In de periode van de zomervakantie houden we twee keer een zomerzangavond. Praktijk is 
dat ook wel wat randkerkelijken en campinggasten deze avonden bezoeken. 

3. Zes keer per jaar houden we op zondagavond een ‘zanguurtje’ (Zondagavondzang) in ‘Eben-
Haëzer’. Soms komen hier ook randkerkelijken op af. 

4. Verder treden we ‘naar buiten’ door, onder meer, openstelling van de kerk op Open 
Monumentendag, Woudenbergse Kerkendag en opvang vluchtelingen. De aard van de 
activiteiten varieert uiteraard per jaar. 

 
De evangelisatie-ouderling is de centrale spil in de activiteiten rond Pijler 2. Hij wordt daarbij 
ondersteund door een aantal gemeenteleden die onderdelen van de activiteiten voor hun rekening 
nemen. 
 
7.4.3.2 Nieuwe beleidsvoornemens 
 

1. Werven nieuwe vrijwilligers voor de diverse activteiten; 
2. Het ontwerpen van een flyer die we kunnen aanbieden bij het bezoeken van de 

randkerkelijken; 
3. Nader bezinnen over het ‘inrichten’ van de bezoeken aan de randkerkelijken (wat is de goede 

aanpak?); 
4. Mogelijkheid bezien voor het periodiek organiseren van een koffieochtend in ‘Eben-Haëzer’; 
5. Mogelijkheid bezien voor het organiseren van een buurtmaaltijd; 
6. Mogelijkheid bezien voor het tweejaarlijks organiseren van een laagdrempelige themadienst. 

 
7.4.4 Pijler 3: Toerusting van de wijkleden 
 
De pijlers ‘evangelisatie en toerusting’ hebben een sterke wisselwerking op elkaar. We mogen niet te 
gemakkelijk voorbij gaan aan het belang van de permanente toerusting. Pas als we aangestoken 
worden door de Geest kunnen we zinvol aan de slag. Het is: ora et labora, bid en werk!  
 
Veel van onze wijkleden leven/werken in een seculiere omgeving. Het is van belang om onze 
wijkleden hierin toe te rusten. Dit geldt voor ‘de werkenden’, ‘de opvoeders’ maar ook ‘de dertigers’.  
 
7.4.4.1  Activiteiten 

1. 4 keer per jaar organiseren we een ‘Mannenontbijt’, met iedere keer een ander 
maatschappelijk-theologisch thema; 

2. We willen ook maatschappelijke activiteiten oppakken gericht op zorg en eenzaamheid in de 
wijk én  op doelgroepenbenadering zoals dertigers, opvoeders en hoger opgeleiden.  
Afgesproken is om e.e.a., in samenwerking met de IZB, in het seizoen 2017-2018 nader uit te 
werken en te concretiseren. 

De evangelisatieouderling is verantwoordelijk voor de organisatie en de coórdinatie van de activiteiten. 
 
7.4.4.2 Beleidsvoornemens 

1. Een wijkcursus van 2 avonden gericht op het ontwikkelen van ‘kerkelijk besef’ (2018); 
2. Een leesclub aan de hand van 3 boeken; 
3. Een opvoedingsavond. 

 
7.4.5 Pijler 4: Evangeliseren ‘naar buiten’ 
 
Vanaf het jaar 2014 hebben we hiermee een aanvang gemaakt. Dit vanuit de gedachte dat we in 
Woudenberg zo gezegend zijn, waardoor we het als onze verantwoordelijkheid voelen om te helpen in 
andere seculiere gebieden c.q. gemeenten in Nederland die zitten te springen om hulp. Die hulp is 
heel variabel, namelijk evangeliseren en praktische hulp verlenen. De evangelisatieouderling is 
verantwoordelijk voor de organisatie en werft daarvoor gemeenteleden.  
 
7.5 Tot slot 
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Punt van zorg is wel de bemensing van de verschillende activiteiten. De Hervormde Gemeente van 
Woudenberg is een grote gemeente; echter blijft het moeilijk om te gemeenteleden te vinden die zich 
voor het evangelisatiewerk willen inzetten. Wél kunnen we steeds meer gemeenteleden voor 
kortdurende taken bereid vinden. 
 
In afhankelijkheid van de Heere mogen we deze missionaire opdracht uitvoeren! 
‘Opdat Zijn Huis vol worde….’. 
 

8 Verdere uitbouw van de gemeente 

 
Gezien de breedte van onze Hervormde Gemeente zal het de gemeente ten goede komen als 
aan haar verscheidenheid recht wordt gedaan. De wijkkerkenraden hebben, conform de 
kerkorde, expliciet gekozen voor de wijkgerichte verantwoordelijkheid. Op die manier zal de 
eenheid van pastoraat, prediking en vorming alsmede de betrokkenheid op het gemeentewerk 
het meest gestalte kunnen krijgen. Wel blijft het fundamenteel van belang om in de 
verscheidenheid de eenheid van de gemeente te blijven zoeken. De toekomst van de 
gemeente en de verdere uitgroei is aan God. De bloei van de gemeente mogen we biddend 
verwachten als wij vanuit deze verantwoordelijkheid aan het werk gaan. We hopen en 
verwachten dat enerzijds verbreding van het draagvlak en anderzijds opbloei en verdieping van 
de gemeente in de toekomst gezien zal worden.  
 
Dit houdt vervolgens ook in dat we als hervormde gemeente willen investeren in de 
aanwezigheid van onze kerk in de Woudenbergse samenleving. We willen present zijn in de 
samenleving en laten zien dat we een God dienen die naar mensen omziet en daarom ook als 
kerk naar mensen toegaan.  

  
De wijkkerkenraad onderschrijft de in 2015 door de algemene kerkenraad ontwikkelde visie dat 
een decentraal model van gemeentezijn op 2 locaties de beste mogelijkheden biedt voor 
gemeenteopbouw (eenheid van prediking en pastoraat, omzien naar elkaar, elkaar kennen en 
ontmoeten en de realisatie van sociaal-maatschappelijke betrokkenheid als kerk in de 
samenleving) en het meest aansluit op de Bijbelse visie over gemeentezijn. Uitgangspunt 
hierbij is, dat tot dusverre centrale door de algemene kerkenraad gecoördineerde activiteiten 
centraal zullen blijven, waarbij uiteraard wel gebruik kan worden gemaakt van beide kerkelijke 
centra.  

 

9 Diaconaat 

 
9.1 Inleiding 

 
In de Bijbel, het Woord van God, worden al in het boek Exodus voorschriften gegeven voor de zorg 
aan de vreemdelingen, armen, weduwen en wezen. In het Nieuwe Testament, in Handelingen 6, 
wordt de basis gevonden voor de instelling van het ambt van diaken. 

 
De wijkdiakenen maken deel uit van het College van diakenen van de Hervormde Gemeente 
Woudenberg. Het beleidsplan van de wijkdiaconie is identiek aan het beleidsplan van het College 
van Diakenen. Gemakshalve verwijzen we hier dan ook naar dit beleidsplan. 

 

9.2 Ontwikkeld beleid 
 

In de afgelopen jaren heeft het College van diakenen beleid ontwikkeld op de volgende terreinen: 
 
- Middels het Platform van Kerken: vertegenwoordiging in het Sociaal Domein van de Gemeente 

Woudenberg, participatie in IDH Schuldhulpmaatje en hulpverlening door VFA Voedselbank. 
- Kerkmeeluistersysteem en audioserver 
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- Rouwpastoraat en rouwdiaconaat; zie hiervoor het vastgesteld protocol van de Algemene 
Kerkenraad. 

- Sectie indeling diakenen en koppeling aan sectie ouderling. 
- Viering Heilig Avondmaal bij zieken thuis; zie hiervoor het vastgesteld protocol van de 

Algemene Kerkenraad. 
- Begeleid wonen in ‘het Tuinhuis’. 
- Diaconaal Maatschappelijk Werk. 
 
Het College van Diakenen is nauw betrokken bij te ontwikkelen nieuwbouwplannen in het oosten 
van Woudenberg. 

 

 

10 Beheer en financiën 

Beheer wil zeggen het behartigen van de stoffelijke belangen van de gemeente. We erkennen 
onze God als Schepper van alle dingen. Alles wat we zijn en alles wat we hebben ontvangen 
we van Hem. De middelen die nodig zijn voor de instandhouding van de eredienst en van alle 
andere in dit plan genoemde zaken, mogen dan ook voluit worden aangemerkt als een 
geestelijke aangelegenheid.  

De zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente berust bij de 
Algemene Kerkenraad. 

De Algemene Kerkenraad vertrouwt de verzorging van de vermogensrechtelijke 
aangelegenheden van de gemeente van niet-diaconale aard toe aan het College van 
Kerkrentmeesters. 

Het College van Kerkrentmeesters stemt zijn beleid af op het beleid van de Algemene 
Kerkenraad inzake het gehele leven en werken van de gemeente, daarbij in acht nemend het 
beleid en de activiteiten van en door de wijkkerkenraden. Zij doen verslag van hun 
werkzaamheden aan de Algemene Kerkenraad. 

Het wijkcollege van kerkrentmeesters maakt deel uit van het College van Kerkrentmeesters van 
de Hervormde Gemeente Woudenberg. Het beleidsplan van het wijkcollege is identiek aan het 
beleidsplan van het College van Kerkrentmeesters van de centrale Hervormde Gemeente 
Woudenberg. Gemakshalve verwijzen we hier dan ook naar het beleidsplan van het College 
van Kerkrentmeesters zoals dat integraal is opgenomen in het beleidsplan van de centrale 
hervormde gemeente Woudenberg.  

De wijkkerkenraad heeft de beschikking over een jaarlijks door de algemene kerkenraad in 
samenspraak met het College van Kerkrentmeesters vast te stellen wijkbudget, waarmee 
wijkgebonden activiteiten kunnen worden gefinancierd. De wijkkerkenraad levert hiervoor 
jaarlijks in september een onderbouwd voorstel in. Kosten voor bijstand/pastorale 
ondersteuning in het pastoraat en catechese vallen niet onder het wijkbudget maar worden 
bestreden uit de algemene middelen. 

De ledenregistratie valt onder de verantwoordelijkheid van het College van Kerkrentmeesters. 
Wijkouderlingen hebben toegang tot de daarin opgenomen informatie voor hun sectie. 
Wijkpredikant en scriba kunnen informatie inzien voor de gehele wijkgemeente. 

11 Ten slotte 

In het voorgaande heeft de wijkkerkenraad van wijkgemeente I een beeld geschetst van zijn 
visie op het wezen van de gemeente met als uitgangspunt de Schriftgegevens hierover. Ook 
valt te lezen hoe die visie in de praktijk gestalte krijgt zodat een totaalbeeld ontstaat van de 
Hervormde Gemeente Woudenberg, wijkgemeente I. 

In dit beleidsplan zijn ook beleidsvoornemens genoemd. Zaken waaraan we hopen te werken 
om (nog) beter samen gemeente te kunnen zijn: samen het lichaam van Christus zijn waarin 
ieder lid zijn of haar plaats heeft en meedoet. Zorgen zijn er volop, met name over 
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gemeenteleden die heel moeilijk te bereiken zijn en nauwelijks te motiveren. Hoe krijg je ze 
erbij? 

Daarnaast is het een feit dat we een gemeente zijn, die gezegend is met veel jeugd. Dit schept 
ook verplichtingen tegenover hen om ze erbij te houden o.a. door onderwijs in de leer, 
aandacht in de prediking en tijdig signaleren wanneer ze van de gemeente dreigen te 
vervreemden. Wij streven er naar om ze voluit in te schakelen bij activiteiten, waardoor de 
betrokkenheid wordt verhoogd. De jeugd van nu vormt de kern van de gemeente in de 
toekomst. 

Het blijft mensenwerk en gebeurt in afhankelijkheid van de HEERE. Altijd blijft er het 
spanningsveld anderen het geloof te gunnen en niet te kunnen geven. Vandaar dat dit 
beleidsplan ons wil opscherpen in wat we doen en zouden kunnen verbeteren. De 
wijkkerkenraad wil over de uitwerking van dit beleidsplan ook in de toekomst met de 
wijkgemeente in gesprek blijven. 

Dit beleidsplan is vooral een beschrijving van de huidige situatie. We mogen gezegend zijn met 
de plaats en de prediking die de Heere ons geeft in Woudenberg. Maar het beleidsplan is 
geenszins voltooid. De verdergaande individualisering alsmede de vragen die op ons afkomen 
in een postmoderne tijd, geven aanleiding voor de kerkenraad om zich de komende jaren 
grondig te bezinnen op een bijbels, klassiek gereformeerde visie op het “gemeente zijn”. Deze 
bezinning is alleen zinvol “door Woord en Geest”. Opdat allen zullen komen tot het belijden van 
God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Als middel zendt Hij Zijn dienaren om 
mensen te brengen tot Hem. De Boodschap van genade voor zondaren gaat door tot op “de 
jongste dag”, tot de laatste is toegebracht.  

 

Aldus definitief vastgesteld door de kerkenraad van de hervormde gemeente Woudenberg, 
wijkgemeente I in zijn vergadering op 4 december 2017 

 

 

preses,     scriba 

 

C.A. van Beusekom    W. van Duijvenbooden 

 

 

Bijlagen bij het wijkbeleidsplan  

Bijlage I  Verklaring Gereformeerd Belijden 

“Als kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Woudenberg weten we ons door onze Nederlandse 

Hervormde Kerk gebracht op een weg die wij niet hebben begeerd en waarover wij in het geweten 

bezwaard zijn.Wij erkennen dat wij delen in de schuld van onze kerk. Gedachtig aan het woord van de 

apostel: ‘indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw’ (2 Tim. 2:13) weten wij ons echter, zelf levend van 

Gods trouw, verschuldigd binnen de kerk trouw te zijn aan de roeping waarmee de Koning der Kerk, 

Jezus Christus ons geroepen heeft. Met de kerk belijden wij dat ‘Christus een eeuwig Koning is, die 

zonder onderdanen niet zijn kan’ (art. 27 Ned. Geloofsbelijdenis) en dat Hij Zijn kerk bewaart. Daarom 

beloven wij dat wij ons in gehoorzaamheid zullen onderwerpen aan het juk van Christus. Wij begeren 

ons te houden aan de verkondiging van Zijn Evangelie, de sacramenten te bedienen naar Zijn 

inzetting en de kerkelijke tucht te oefenen om elkaar te bewaren bij Zijn ontferming.Wij beloven ons te 

houden aan het betrouwbaar Woord van God en alle dingen te verwerpen die daar tegen zijn, 

houdende Jezus Christus voor het enige hoofd. Als wij zo als gemeente - met vreze en beven - onze 

plaats innemen binnen het geheel van de verenigde kerk, verklaren wij ons gebonden te weten aan de 

gereformeerde belijdenis. Met Gods hulp zullen wij weerspreken en weren al wat met dit belijden in 

strijd is. Bij de inrichting van het leven der gemeente zullen wij ons houden aan de instellingen die met 

deze belijdenis overeenstemmen. In de gemeente zal de nodiging tot het Heilig Avondmaal en de 

roeping tot het ambt uitgaan naar hen die tot de openbare belijdenis des geloofs zijn gekomen. In de 
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gemeente zal geen andere levensverbintenis worden ingezegend dan een huwelijk van man en vrouw 

dat wettig voor de overheid is gesloten.Omdat wij ons schuldig weten onze gaven ‘ten nutte en ter 

zaligheid der andere lidmaten gewillig en met vreugde aan te wenden’ (antw. 55 Heid. Cat.) zullen wij 

de kerk en elkaar blijven oproepen om - in overeenstemming met de gereformeerde 

belijdenisgeschriften van de kerk - de weg van gehoorzaamheid aan God en Zijn Woord te gaan.” 

 

Bijlage II Convenant van Alblasserdam       

Het bewaren van de eenheid 
De gemeenten die het convenant aangaan, zoeken allereerst binnen de gemeente de eenheid te bewaren. 
Nieuwe scheuring(en) binnen de gemeenten zijn immers voor het Aangezicht Gods niet te verantwoorden 
(Efeze 4:1-6). Wanneer zij zich als gemeenten zomaar laten meevoeren in de SOW-kerk, zal dit – onzes 
inziens – onvermijdelijk leiden tot breuken en scheuren in en tussen gemeenten. Daarom zoeken zij als 
gemeenten ook elkaar vast te houden op basis van Schrift en belijdenis. Het convenant is daarom een 
verband waardoor gemeenten elkaar in de kerkelijke verwarring vasthouden. Het convenant wil geen 
kerkpolitieke factor zijn, maar wil een bundeling van gemeenten zijn die door de synode in de onmogelijke 
positie van “wij kunnen niet weg en wij kunnen niet mee” terecht zijn gekomen. Wanneer de Kerk 
onverhoopt besluit tot kerkfusie, zullen gemeenten, die het convenant gesloten hebben, zelf geen actie 
ondernemen om los te raken van het kerkverband. Deze keuze zou immers onherroepelijk leiden tot 
scheuringen binnen gemeenten. Aan de andere kant laten zij de synode weten dat de SOW-kerk niet kan 
rekenen op hun instemming met het geheel van de nieuwe kerkorde, zoals die op dit moment voorligt.  

Onze Hervormde Gemeente staat op gereformeerde grondslag binnen de Nederlandse Hervormde Kerk. 
Dat houdt onder meer in dat binnen het gemeenteleven een centrale plaats wordt toegekend aan een 
schriftuurlijke en appellerende prediking in de beide zondagse erediensten en op de christelijke 
gedenkdagen. Daarbij geldt de Bijbel als het onfeilbaar Woord van God, gezaghebbend voor leer en leven. 
In de beide sacramenten, t.w. de viering van het heilig avondmaal en de bediening van de heilige doop 
belijdt en ervaart de gemeente de gemeenschap met Christus en met elkaar en de verbondstrouw van God. 
De gemeente belijdt het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, zoals neergelegd in de drie algemene 
belijdenisgeschriften van de kerk, nl. de Apostolische Geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea en 
de geloofsbelijdenis van Athanasius. De gemeente wil staan in de traditie van de Reformatie en trouw zijn 
aan de belijdenis van het voorgeslacht. Zij acht zich dan ook gebonden aan de drie bijzondere 
belijdenisgeschriften van de kerk, de drie Formulieren van Enigheid, nl. de Heidelbergse Catechismus, de 
Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. De grondslag van onze gemeente kan onder 
geen beding word en gewijzigd door besluiten van meerdere ambtelijke vergaderingen van de kerk of de 
overheid. De kerkenraad en de gemeente hebben deze grondslag en enkele concretiseringen daarvan 
verwoord en geven daarmee aan waarop zij de synode aanspreken en waarop zij door haar aangesproken 
willen en mogen worden. 

1. Als kerkenraad en gemeente belijden wij, met Gods hulp acht te geven op en vast te houden aan de 
zuivere prediking van het Evangelie, de zuivere bediening van de sacramenten, het bestraffen van de 
zonden, ons in alle dingen te richten naar het onfeilbaar Woord van God, waarbij wij alles wat hiermee in 
strijd is, verwerpen. Als kerk, geboren uit de gereformeerde tak van de Reformatie, aanvaarden wij daarom 
niet zonder meer de Augsburgse Confessie, noch de Catechismus van Luther. Verder verwerpen wij de 
Konkordie van Leuenberg en de Barmer Thesen.7 
2. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat de heilige doop een instelling is van Jezus Christus om ons 
en onze kinderen Zijn verbond te verzegelen. Daarom behoren de kleine kinderen van de gemeente als 
erfgenamen van het Rijk Gods gedoopt te wezen. 
3. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat het heilig avondmaal een instelling is van Jezus Christus, die 
Hij alleen heeft ingesteld voor Zijn gelovigen die in het midden van de gemeente belijdenis des geloofs 
hebben afgelegd. Wij vermanen alle ongelovigen en hen die zich met ergerlijke zonden besmet weten, zich 
van de tafel des Heeren te onthouden, zolang zij zich niet bekeren. Met Gods hulp zullen wij tegenstaan en 
weren allen die de heilige sacramenten misbruiken of verachten. 
4. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat tot ambtsdragers van de gemeente – zowel ouderlingen als 
diakenen – door wettige verkiezing geroepen en bevestigd dienen te worden mannenbroeders, belijdende 
leden van de kerk en vervuld met de Heilige Geest. 

                                                      
7 We bedoelen hiermee, dat wij de Konkordie van Leuenberg niet aanvaarden voor een gemeenschappelijk verstaan van 

de lutherse en gereformeerde tradities en de theologische verklaring van Barmen niet aanvaarden als van betekenis voor 

het belijden van  heden, zoals verwoord in art.1.5 van de kerkorde. 
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5. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat het huwelijk tussen man en vrouw een instelling van God is 
en als zodanig heilig gehouden dient te worden. Alternatieve samenlevingsvormen zijn onbijbels en daarom 
censurabel. Daarom zal de kerkenraad op Bijbelse wijze tucht oefenen over hen die deze instelling van God 
ontkrachten. 
6. Als kerkenraad en gemeente spreken wij uit dat zodanige mannen als kandidaat tot de heilige dienst 
toegelaten en bevestigd dienen te worden, die, staande op de hierboven vermelde en verantwoorde 
grondslag, de kerk wensen te dienen met het Evangelie van Jezus Christus. 

Het is ons verlangen, dat geheel de kerk waarlijk belijdende kerk is, levend overeenkomstig Gods Woord en 
getuigenis, zodat aan haar geestelijk karakter geen afbreuk wordt gedaan door verwereldlijking. 

Staande op deze grondslag wensen wij in de kerk die God in ons vaderland geplant heeft, ons Nederlandse 
volk te dienen met het heilig Evangelie der genade Gods. 

 


