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Beleidsnotitie Vorming en toerusting

Algemeen Opmerking

Centraal in vorming en toerusting staat 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 bekend 
gemaakt te worden met de genade van Jezus Christus en daarin 
gevormd te worden. Dit alles dient om in kennis toe te nemen; 
gericht op het komen tot en groei in het geloof en de opbouw van 
de gemeente. De wijkkerkenraad vindt de samenhang tussen 
prediking, pastoraat, vorming en toerusting heel belangrijk.
Van groot belang is dat de omgang met God geleerd en beoefend 
wordt in het dagelijkse leven van de gemeente. Het gaat hier om het
‘u / jij totaal anders’ te benadrukken, waarbij wij laten uitkomen 
gemeente van de Heere te zijn. 
De kerkenraad acht het van groot belang om de gemeente te 
stimuleren om in deze tijd en in de huidige samenleving vorm en 
invulling te geven aan het leven met God (leven in de vreze des 
Heeren). Daarbij denken we aan het belang van huisgodsdienst 
(lezen, bidden, zingen). Maar ook aan het geven van vrijwillige 
bijdragen, het geven van tijd aan de gemeente, de missionaire 
roeping (o.a. een getuige van Christus zijn door een heilige 
levenswandel) en dienstbetoon naar binnen en naar buiten toe. 

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.

“Mijn volk is uitgeroeid, omdat het 
zonder kennis is”; Hosea 4 : 6a.

“En u de liefde van Christus zou kennen 
……. opdat u vervuld zou worden tot heel 
de volheid van God”; Eféze 3 : 19.

“ …. aan de volgende generatie de 
loffelijke daden van de HEERE vertellen 
….. zodat zij hun hoop op God stellen en 
Gods daden niet vergeten, maar Zijn 
geboden in acht nemen”; Ps. 78 : 4 – 7.

“Zodat u wandelt op een wijze de Heere 
waardig, Hem in alles behaagt, in elk goed
werk vrucht draagt en groeit in de kennis 
van God”; Kol. 1 : 10.

“Maar groei in de genade en kennis van 
onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus”;
2 Petr. 3 : 18.

“Draagt elkaars lasten en vervul zo de wet
van Christus”; Gal. 6 : 2.

Doel Opmerking

Vanuit onze visie komen we tot de volgende doelen voor vorming 
en toerusting: 
- Het komen tot geloof in Jezus Christus (o.a. de jongeren / de 

niet belijdende leden).
- Toename in Bijbelkennis en geloofsleer.
- Het komen tot meer overgave / tot de zekerheid van het geloof.
- Het groeien in de navolging van Jezus Christus (discipelschap); 

o.a. groei in toewijding aan God en de naaste (dit uit zich naar 
binnen (de gemeente) en naar buiten (missionair)).

Bij vorming en toerusting wordt aandacht
gegeven aan activiteiten die gericht zijn 
op de overdracht en doordenking van het 
geloof (catechese en huiskringen), het 
samenleven (gemeenschap in gezin en 
huwelijk) en het samen delen (het 
missionaire en / of diaconale 
dienstbetoon).

Onderling betrokken Opmerking



- In het kringwerk ontmoet de gemeente elkaar tot onderlinge 
opbouw in het geloof. Daarbij komen facetten aan de orde als: 
toerusting van ouders bij de opvoeding van kinderen, leven als 
man en vrouw naar Gods wil (opvoedingskringen, 
huwelijkskringen).

- In de catechese is de gemeente bezig om het geloofsgetuigenis 
onder de jongeren met bewogenheid en liefde, met helderheid 
en relevantie door te geven aan de jongeren van de gemeente, 
opdat zij gaan mogen in het spoor van de goede Herder en zij 
hun hoop op God zullen stellen.

“Laat daarom ieder van ons zijn naaste 
behagen ten goede, tot opbouw”; Rom. 
15 : 2.

“Daarom zult u de HEERE uw God 
liefhebben ………. U moet ze uw kinderen 
inprenten ……….. en op uw poorten 
schrijven”; Deut. 6 : 5 – 9.
Psalm 78 vers 1 t/m 9.
“Laat de kinderen bij Mij komen …………. 
Koninkrijk van God; Mark. 10 : 14b.

Naar buiten bewogen Opmerking

- In het apostolaat wil de gemeente leren hoe zij een leesbare 
brief van Christus kan zijn in de Woudenbergse samenleving. 
Met missionaire bewogenheid zal naar hen, die aan de rand of 
buiten de gemeente staan, omgezien worden.

“Nu wij dus deze vrees voor de Heere 
kennen, bewegen wij de mensen tot het 
geloof ……..”; 2 Kor. 5 : 11.
“En door ons de geur van Zijn kennis op 
iedere plaats openbaar maakt”; 2 Kor. 2 : 
14b.
“Het is openbaar geworden dat u een 
brief van Christus bent”; 2 Kor. 3 : 3a.

Knelpunten Opmerking

- De individualistische en hedonistische cultuur waarin we leven, 
waarin ‘genieten’ een grote plaats inneemt. Dit consumeren 
heeft veelal een op jezelf gerichte invulling wat haaks staat op 
duurzame toewijding aan God en de naaste.

- Het relativeren van de geboden van God, waardoor de grens 
tussen kerk en wereld vervaagt. Het ‘u / jij totaal anders’ komt 
daardoor in de knel. Veel ‘moet kunnen’, waardoor de heiliging 
van het leven sterk onder druk staat.

- We hebben te maken met geestelijke vijanden (ons vlees), die in
deze wereld (met al z’n verleidingen / verstrooiing (o.a. social 
media)) tot uitdrukking komen en waarin de duivel (die rond 
gaat als een brullende leeuw) o.a. juist  huwelijken en gezinnen 
wil ruïneren.

“En word niet aan deze wereld 
gelijkvormig, maar word innerlijk 
veranderd door de vernieuwing van uw 
gezindheid om te kunnen onderscheiden 
wat de goede, welbehaaglijke en 
volmaakte wil van God is”; Rom. 12 : 2.

“Wees nuchter en waakzaam; want uw 
tegenpartij, de duivel, gaat rond als een 
brullende leeuw op zoek naar wie hij zou 
kunnen verslinden”; 1 Petr. 5 : 8.



Bestaand beleid Opmerking
- Centraal beleid onder verantwoordelijkheid AK:
- Huisbijbelkringen (kleine cellen in de gemeente die rond een 

open Bijbel samen komen).
- Bijbellezing in Eben Haëzer.
- Verenigingen:
- Mannenvereniging ‘Bouwen en bewaren’; 2-wekelijkse 

bijeenkomst.
- Jongemannenvereniging ‘Timotheüs’; maandelijkse 

bijeenkomst.
- Zendingsvereniging Febe; 2-wekelijkse bijeenkomst. Werkt 

samen met de zendingscommissie.
- Jongevrouwenstudiekring ‘Hadassa’; 3-wekelijkse bijeenkomst 

op de ochtend.
- Vrouwenbijbelstudiekring ‘Hadassa 40 plus’; 3-wekelijkse 

bijeenkomst op de ochtend.
- Jeugdvereniging en diverse jeugdclubs.
- Ouderencontactmiddagen.
- Christelijke bibliotheek (valt onder de diaconie).
- Zondagsscholen (2x; “Dorp” en “Rumelaar”).
- Clubs voor verstandelijk gehandicapten: Bijbelclub en 

Heigraafclub.
- Preekbesprekingen: 2x / jaar (1x voor 12 – 16 jarigen en 1x voor 

de 16+ jeugd); beide na een jeugddienst.
- Activiteiten in Het Tuinhuis

Eigen wijkbeleid:
- Wijkavonden: geschikt om onderwerpen m.b.t. toerusting en 

vorming aan de orde te stellen (minimaal 2x / jaar).
- Dooponderricht: bij de doopzitting en via het doopbezoek 

(wijkouderling).
- Gebedskring (1x / maand; georganiseerd vanuit de kerkenraad).
- Catechese:

o Kindercatechese (10 en 11-jarigen). Methode ‘Leer ons 
kennen’, bij voorkeur te geven door de predikant.

o Tienercatechese (12 tot 17 jarigen). Methode: Follow Me. 
Centrale start door de predikant.

o Voortgezette catechese 17+. Methode: Follow Me Next. Te 
geven door de predikant. 

o 18+ catechese: behandeling van een Bijbelboek.
o  Belijdeniscatechese. Te geven door de predikant. 
o Bijbelkring met catechisanten die belijdenis hebben 

afgelegd.

Zie verder het jeugdbeleidsplan voor 
plannen / beleid.

Diverse ambtsdragers zijn bij deze 
preekbesprekingen aanwezig. 

In de catechese is de gemeente bezig om 
het geloofsgetuigenis met bewogenheid 
en liefde, met helderheid en relevantie 
door te geven aan de jongeren van de 
gemeente, opdat zij mogen gaan in het 
spoor van de goede Herder en zij hun 
hoop op God zullen stellen. 
De catechese is een hoopvolle activiteit. 
God wil dat de jongeren verteld wordt dat
zij hun hoop op Hem mogen stellen 
(Psalm 78). De catechese zal vanuit dat 
perspectief gegeven worden. Daarbij zal 
de catechese biddend gegeven worden. 
We bidden niet alleen of de Heere Zijn 
beloften wil vervullen, maar doen dat 
juist omdat de Heere Zijn belofte 
vervullen wil. 
Spitsen catechese:
- De kinderen van de gemeente zijn er 

door de HEERE al bij gehaald (de 
Heilige Doop is hier teken en zegel 
van). Dit schept hoge verwachting van
het werk dat de Heilige Geest wil 
doen in de harten van de jongeren.

- In geloof doen; dan zal het een ‘schild
des geloofs’ zijn om de aanvallen van 
de duivel af te slaan.

- Het moet jongeren heilzaam boeien. 



Op dit moment leeft bij veel gemeenteleden het onderscheid 
tussen centraal beleid en wijkbeleid niet heel sterk. Het heeft 
dan ook niet heel veel toegevoegde waarde om allerlei centrale
activiteiten op te heffen en op wijkniveau te gaan organiseren. 

- Het dient heel specifiek tot 
geloofsbelijdenis te leiden.

Bij de catechese worden belijdende leden
van de gemeente ingeschakeld als 
mentoren. Zij vormen het catecheseteam 
van de wijkgemeente. Dit gebeurt met 
name bij de tienercatechese.

• Q2 2015: Evalueren catechese 
methode Follow Me.

 Belijdeniskring moet ingebed 
zijn/worden in het kringenwerk

Aanvullend nieuw beleid Opmerking

1. Catechese: starten met een tweejarige belijdeniscatechese 
(standaard) aanbieden. Gesprek met sectie-ouderling en 
predikant voordat belijdenis afgelegd wordt.

2. Starten kring voor jonggehuwden 

3. Huwelijkscatechese: voor stellen die willen trouwen 

4. Jonge ouderkring (hoge prioriteit)

5. Gebedskring: dit is bestaand beleid, maar verdient meer 
aandacht. Dit kan via bv. de wijkavonden van één seizoen aan 
het thema ‘bidden’ te besteden. Ook kan gedacht worden aan 
extra gebedsbijeenkomsten, bv. in de week voor Pinksteren 
(naar analogie van Passiestonden). Zo mogelijk kunnen we 
hierbij aansluiten bij landelijke initiatieven.

6. Wijkavonden per seizoen thematiseren met inhoudelijke 
thema’s (bv. Bijbelstudie, gebed, hemel en hel, heiliging, etc.). 
Thematische koppeling met prediking en pastoraat.

7. Evt. een kring starten voor missionaire toerusting (apostolaat); 
dit kan evt. ook een seizoen thema zijn.

8. Een vorm van jeugddiaconaat opzetten*. 
9. Er is binnen de kerkenraad behoefte aan het toerusten van 

gemeenteleden voor het evangelisatiewerk. 
* In samenwerking / afwisseling met wijkgemeente 1.
Zoveel mogelijk gebruik maken van bestaande structuren (o.a. 

kringencommissie).

Dit dient met de komst van de nieuwe 
predikant nader ingevuld te worden.

O.a. i.v.m. heiliging / trouw zijn in de 
gemeente. Juist huwelijk en gezin liggen 
onder ‘vuur’ in deze tijd (de satan richt 
zijn pijlen hier vooral op); daarom 
prioriteit!*.
Idem en een huwelijk vraagt een goede 
voorbereiding*.
Idem; voor dooponderricht, geloofs-
opvoeding (huisgodsdienst) en 
opvoedingsondersteuning *.
 … en bid voor elkaar …………….. Een 
krachtig gebed van een rechtvaardige 
vermag veel; Jak. 5 : 16.
….. eensgezind volharden in het bidden 
en smeken …; Hand. 1 : 14.
Bezig zijn met de geloofsinhoud dient 
prioriteit te hebben / houden.

In samenspraak met de evangelisatie-
ouderling en het E-team evt. vormgeven.
Nu “Kom en Zie” overgedragen gaat 
worden, nieuwe wegen zoeken om de 
jeugd bij diaconaat (dichtbij en verder 
weg) te betrekken.



Tijdpad en praktisch Opmerking


