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Inleiding 
Dit document presenteert de visie van de wijkkerkenraad en is bedoeld voor het gesprek met de gemeente over 
de verder uit te werken deelplannen van Wijk II voor de jaren 2016 – 2019.  De visie geeft de richting aan waar 
we naar toe willen.  
Wijkgemeente I en II vormen samen de Hervormde Gemeente te Woudenberg. Beide wijkgemeenten rekenen 
zich tot de signatuur van de Gereformeerde Bond en staan daarmee in de gereformeerde traditie. De beide 
wijkkerkenraden, verenigd in de AK, hebben de zogenaamde “Verklaring verbonden met het gereformeerd 
belijden” ondertekend. Daarmee bedoelen we: het vasthouden aan de Bijbel (sola scriptura) als bron van wat we 
over de drie-enige God weten, het geloof als enige weg naar God (sola fide) en genade als enige basis van onze 
redding (sola gratia) door het werk van Jezus Christus (solo Christo). We weten ons verbonden met de 
gereformeerde belijdenisgeschriften vanwege hun hulp in het verstaan van de Bijbel. We willen die belijdenis 
betrekken op onze tijd en doorgeven aan de komende generaties.  
 
Beide wijkgemeenten werken via de AK nauw samen op het gebied van jeugdwerk en verenigingsleven, maar 
hebben vooral in de zondagse erediensten hun eigen kleur en eigenheid. Dit komt voort uit het besluit van de 
Algemene Kerkenraad uit 2004 om meer recht te doen aan de verscheidenheid die in de gemeente voorkomt. 
Wijkgemeente I heeft gekozen voor een klassiek gereformeerd profiel dat vooral zichtbaar is in de traditionele 
liturgie. Wijkgemeente II heeft de verantwoordelijkheid op zich genomen om invulling te geven aan een wat meer 
eigentijdse vormgeving van het gemeente-zijn. In de afgelopen jaren is hiermee een voorzichtig begin gemaakt. 
Gelet op de al langer klinkende signalen uit de gemeente acht de kerkenraad na overleg met de AK nu het juiste 
moment om een stap verder te gaan met de concrete invulling ervan. Dit betekent een versterking van het 
wijkeigen karakter, enerzijds een automatisch gevolg van de introductie van meer eigentijdse elementen, 
anderzijds ook een noodzakelijke voorwaarde voor de nodige duidelijkheid voor de hervormde gemeente als 
geheel.  
 
Het belijden van wijkgemeente II  
Hoe willen we als gemeente van Jezus Christus herkend worden? Wij verlangen een wijkgemeente te zijn waar 
het Woord tot ons komt en ons oproept tot geloof en bekering van hart en leven en waar mensen toegerust 
worden om volgeling te zijn van Jezus Christus, de Heere van de kerk. Wij verlangen ook een wijkgemeente te 
zijn waar mensen de eenheid in Christus ervaren en ook daadwerkelijk samen beleven. Vanuit deze eenheid 
willen we de mensen zorg en aandacht geven en er voor elkaar zijn. 
In dankbare gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, die de enige en onfeilbare bron van en norm voor ons 
belijden is, belijden wij als wijkgemeente dat: 

 we deel zijn van het lichaam van Christus, door de Vader en krachtens de werking van de Geest; 

 we bijeengebracht worden op basis van Gods genadeverbond, waarvan de Heilige Doop teken en zegel is, 
dat de HEERE opricht met de gelovigen en hun nageslacht en door deelname aan het Heilig Avondmaal 
ook steeds weer wil bevestigen; 

 er tweeërlei kinderen van het verbond zijn: zij die uit genade door geloof en bekering deel gekregen hebben 
aan Gods heil  en zij die in ongehoorzaamheid dit heil (nog) niet (er)kennen;     

 we geroepen zijn 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 drie formulieren van Eenheid, te weten de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis 
en de Dordtse Leerregels wezenlijk en onopgeefbaar zijn. De wijkkerkenraad vindt in deze kerkelijke 
geschriften uitdrukking van het Bijbels geloof, en weet zich aan deze geschriften gebonden in het belijden. 

 
Twee kernwoorden 
De eigenheid van onze wijkgemeente kan met twee kernwoorden samengevat worden: betrokkenheid en 
bewogenheid. Met betrokkenheid hebben we voor ogen de betrokkenheid van de gemeente op Gods Woord, 
alsook de onderlinge betrokkenheid van de gemeente op elkaar. We willen in de gemeente ons bewust zijn hoe 
goed het is om samen de Heere te dienen. Maar ook zijn we betrokken op hen die om ons heen wonen.   
Dat is de tweede lijn: wij verlangen er ook naar dat de wijkgemeente een plek zal zijn waar mensen van buiten 
hartelijk ontvangen worden. Waar zoekers vinders worden; twijfelaars houvast vinden; die heimwee hebben 
thuiskomen. Waar we onze pijn, verdriet en zorgen kwijt kunnen, zonden vergeven, scheuren geheeld en 
schulden verzoend worden. Waar gemeenteleden mogen raken aan het diepste geheim en steeds beter beseffen 
dat zij mensen zijn, begenadigd door God. Met bewogenheid bedoelen we de missionaire roeping van de 
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gemeente, om gestalte te geven aan de werfkracht naar ‘buiten’ toe. Er liggen veel kansen in ons dorp om 
mensen van ‘buiten’ weer naar ‘binnen’ te leiden, in contact met het evangelie te brengen. Dit betekent overigens 
naar ‘binnen’ toe dat het nodig is om de gemeente toe te rusten om vanuit een vast geloof en bewogenheid met 
de naaste open te staan voor mensen van buiten de kerk. Bij dit alles is het belangrijk dat erediensten 
toegankelijk en gastvrij zijn.  
Kortom: een gemeente waar onderlinge betrokkenheid is en naar buitengerichte bewogenheid.  
 
Betrekken van wijkgemeente 
Er zal nadrukkelijk tweerichtingsverkeer zijn tussen de gemeente en de kerkenraad bij de verdere bezinning, 
motivering en doordenking van het beleid en bij het uitdragen ervan. Wij willen na overleg met de wijkgemeente 
veranderingen geleidelijk doorvoeren in een periode van minimaal een jaar en daarover ook met andere 
betrokken personen en organen in de gemeente zorgvuldig afstemmen. De door velen beleefde feitelijke 
eenheid van de hervormde gemeente als geheel is een kostbaar goed om zorgvuldig mee om te gaan. Het is 
onze inzet om de verscheidenheid recht te doen zonder scheiding of scheuring te veroorzaken. De kerkenraad 
vindt een helder profiel en duidelijke keuzes belangrijk, maar hecht ook een groot belang aan een nauwe 
verbondenheid tussen de beide wijken binnen één hervormde gemeente te Woudenberg. Hier zien wij dan ook 
een bijzondere taak voor de AK die verantwoordelijk is voor de inrichting en borging van het tweewijken model 
met de modalitaire nuancering. De plaatselijke regeling dient te voorzien in een goede regeling voor het 
onderling verkeer tussen en de benodigde ruimte voor de wijken. Als kerkenraad en gemeente weten we ons bij 
al het werk en bij alle plannen volledig afhankelijk van Gods onmisbare zegen. Het is ons gebed dat dit 
beleidsplan dienstbaar mag zijn aan de instandhouding en verdere opbouw van Zijn gemeente. 
 
De eredienst en de liturgie 
De erediensten op zondag zijn van het hoogste belang, omdat we elkaar daar ontmoeten rond het Woord van 
God. Daarin wordt de gemeenschap gevierd en beleefd, daar bidden we voor elkaar en daar wordt de gemeente 
gebouwd in het geloof en in de verbondenheid met de Heere Jezus en elkaar. De bediening van de verzoening 
vindt hier plaats waarin de oproep tot geloof, bekering en toewijding (heiliging) plaats vindt. Wij willen onze 
diensten open, gastvrij en laagdrempelig houden. De kerkgangers worden hartelijk verwelkomd door het 
welkomstteam bij de ingang van de kerk.  
De liturgie heeft een vast stramien en geeft de gemeente de ruimte om stil te worden, te belijden, te aanbidden, 
te verootmoedigen, te zingen, te luisteren en het geven van haar gaven. We kiezen bewust voor de liturgie in de 
lijn van de gereformeerde traditie. Wij zullen regelmatig de betekenis van verschillende onderdelen daarvan 
uitleggen voor de luisteraars en waarom we het zo doen. Binnen de gekozen hoofdlijn zal er ook ruimte zijn voor 
nieuwe elementen die kunnen bijdragen aan de versterking van het geloof en de opbouw van de gemeente. 
Hierbij kan gedacht worden aan de gemeentezang, maar bijvoorbeeld ook aan meer participatie van 
gemeenteleden in de dienst. In plaats van de 10 geboden kan bij gelegenheden ook de lezing van een 
Nieuwtestamentische vermaning plaats vinden. We gebruiken de Herziene Statenvertaling. 
Het zingen is een belangrijk onderdeel van de eredienst. Wij willen een psalmzingende gemeente zijn, omdat in 
de psalmen God zelf aan het woord is. Om ook direct over de Heere Jezus te kunnen zingen en gelet op de 
opwekking van Paulus om God te loven: ‘en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke 
liederen, en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart’ (Ef. 5,19), willen we ook ruimte geven voor andere 
geestelijke liederen dan psalmen. De kerkenraad heeft gekozen voor het in de regel ritmisch zingen van twee 
psalmen in de oude berijming van 1773,  één psalm in een nieuwe berijming en twee gezangen, alle drie uit de 
bundel Weerklank. Indien muzikaal wenselijk worden deze liederen begeleid op piano. Het slotlied zingen we 
staande.  
In de diensten maar speciaal in de bijzondere (thema-) diensten en indien de begeleiding van een lied daarmee 
gediend is, kunnen ook andere muziekinstrumenten dan orgel en piano bespeeld worden. We willen 
gebruikmaken van de techniek van nu waar mogelijk en nuttig voor de uitleg en het functioneren van de dienst. 
We vragen de predikant om indien mogelijk in de preek een moment in te lassen voor de kinderen. Dit kan door 
de kinderen met eenvoudige bewoordingen bij de preek te betrekken, maar er kan ook een korte samenvatting 
van de preek voor de kinderen aangereikt worden. Bij de bediening van de doop mogen kinderen uit de 
gemeente bij het doopvont komen staan om getuige te zijn van de doopbediening. Vooraf krijgen zij een korte 
uitleg over de doop, waarbij zichtbaar wordt gemaakt dat de lerende gemeente voor de kinderen bij het doopvont 
begint.  
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De kerkenraad  heeft zich bezonnen op de plaats van de kinderen in de eredienst. Daarbij gaat de voorkeur 
ernaar uit dat kinderen in de eredienst aanwezig zijn. Op verzoek van de Algemene Kerkenraad zal evenwel in 
de diensten van onze wijkgemeente meegewerkt worden aan een Bijbeluur dat in 2017 bij wijze van proef wordt 
opgezet in plaats van de tot dan toe gangbare Zondagsschool die tijdens de ochtenddienst wordt gehouden.   
 
Onder meer in de volgende bijzondere diensten van onze wijk wordt een specifieke liturgie gehanteerd: 

• Jeugddiensten met daaraan gekoppeld de preekbesprekingen 

• Kerk en School diensten  

• Ouder-Kind diensten 

• Start winterwerk 

• Belijdenisdienst 

• De middagdiensten van Biddag en Dankdag; deze zijn op de kinderen van de gemeente afgestemd in 
overleg met de christelijke basisschool De Olijfboom. 

• Afsluiting Vakantiebijbelweek VBW  

• Kerkdienst tijdens Zomerfeest Next. 

• Gehandicaptendienst 

• Trouw- en rouwdiensten 
 
De prediking 
De dienst van het Woord vormt het kloppend hart van de gemeente. Het thema van zonde en genade, als ook 
de oproep tot geloof en bekering, en de evenwichtige samenhang tussen rechtvaardiging en heiliging, vormen 
een wezenlijk onderdeel van de prediking. Het is belangrijk dat de prediking landt in de gemeente, laagdrempelig 
is, betrokken is op de actualiteit van de gemeente en de wereld om ons heen en gericht is op het tot geloof 
komen en de versterking van de persoonlijke geloofsrelatie met God en de gemeente handvatten biedt voor een 
christelijk leven. Dit geldt zowel voor de regelmatige kerkgangers als gasten, ouderen en jongeren, 
(groot)ouders en kinderen. Op het gelovig antwoord van de gemeente op de bediening van het Woord van God 
wordt nadrukkelijk gewezen, omdat de Heere recht heeft op onze gelovige overgave aan Hem, zodat wij Hem 
gaan dienen in een nieuwe gehoorzaamheid opdat Zijn Naam geëerd wordt.  
 
Ontmoeting en gemeenteopbouw 
De gemeente is de plaats waar God ons samenbrengt en ons aan elkaar geeft, waar we oog en hart voor elkaar  
hebben, waar we elkaar ontmoeten. De gemeenschap in de eredienst rond Woord en sacramenten is van 
elementair belang om de gemeente te bouwen. We voelen in de gemeente verbondenheid, juist hier wordt de 
gemeenschap met Christus en Zijn gemeente geschonken en onderhouden. Het aspect van onderlinge 
betrokkenheid kan dan juist gevoeld en uitgewerkt worden.  
In de hervormde gemeente te Woudenberg kennen we 2 geografische wijkgemeenten. Er is sprake van 
onderlinge verbondenheid zowel binnen de wijken, maar ook over de wijkgrenzen heen. Praktisch gezien is het 
bijeenkomen in het gezamenlijke kerkgebouw op verschillende tijden een belemmering voor de onderlinge 
ontmoeting binnen de wijk op het belangrijkste moment van de week, zowel in de eredienst zelf als erna.  
De kerkenraad wil graag de samenhang binnen de wijkgemeente versterken: het besef van 
geloofsgemeenschap laten groeien vanuit het Woord: de gemeente is één lichaam met vele leden. Daartoe 
worden meerdere wegen bewandeld. 
 
Roostering kerkdiensten 
Het gesprek met de AK over de mogelijkheden voor een andere roostering met een stabieler ritme per wijk 
mogelijk in samenhang met het gebruik van Eben-Haëzer heeft niet tot een werkbaar resultaat geleid. De 
bedoeling was dat vaste tijdstippen voor kerkgang per wijk worden gecreëerd. Op de langere termijn zou dit 
mogelijk vanzelf opgelost kunnen worden door een mogelijke 2de locatie, waarover met de AK het gesprek 
gevoerd wordt met het oog op de toekomstige uitbreiding op langere termijn van woningbouw in onze wijk. Dit 
onderwerp is nog niet afgerond. 
 
Buurtwerk  
De kerkenraad zal nadenken over een nieuwe werkstructuur, waarin per sectie een team gevormd wordt van 
een ouderling, een diaken en verschillende netwerkers. Zij vormen samen de ogen en oren van de sectie en 
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proberen zo maximale onderlinge betrokkenheid binnen de sectie te realiseren. We willen de komende tijd 
bezien welke praktische middelen er nu al zijn om dit te versterken. 
 
Perforatie 
In de geestelijke ligging van de beide wijkgemeenten is er sprake van een gering verschil. Desalniettemin zijn er 
gemeenteleden die zich meer verwant voelen met de andere wijk dan waarin zij wonen. Vanwege de pastorale 
betrokkenheid en praktische uitvoerbaarheid willen we voor de wijkgrenzen vasthouden aan het geografische 
principe. In dit verband heeft de AK besloten tot aanpassing van het perforatiebeleid dat door verschillende 
gemeenteleden als een hindernis werd ervaren om voluit mee te kunnen leven met de wijk van hun voorkeur. 
Perforaties zijn mogelijk, maar worden wel met zorg behandeld. De beslissing is uiteindelijk wel aan het 
gemeentelid. Deze keuze dient evenwel in beginsel eenmalig te zijn. 
 
Apostolaat - diaconaat   
Als wijkgemeente II hebben we een boodschap voor de wereld om ons heen. Wij weten ons geroepen een 
levende gemeenschap te vormen met een positieve, zegenrijke uitstraling, waar het Woord van God centraal 
staat en de Heilige Geest krachtig kan werken tot eer van God. Hiertoe kennen we verschillende activiteiten met 
een getuigend karakter. Daarnaast willen we de verbinding tussen diaconaat en apostolaat versterken. 
Belangrijk daarbij zijn toerusting om als gemeenteleden in onze eigen leefwereld volgeling van Jezus Christus te 
zijn in woorden en daden (missionair en diaconaal) en om toegankelijke gemeente te zijn voor ieder die wil 
kennismaken met het geloof en zich wil aansluiten bij het lichaam van Christus. 
Een grotere betrokkenheid op het Woord resulteert ook in meer betrokkenheid op de ander. Ambtsdragers 
hebben hierin een bijzondere taak en verantwoordelijkheid, maar in het ambt aller gelovigen hebben alle 
gemeenteleden de roeping om naar elkaar om te zien. Nu de overheid allerlei zorgtaken aan de burgerlijke 
gemeente overdraagt en de budgetten krimpen, ligt er een bijzondere verantwoordelijkheid en kans voor de 
kerken om de roeping van het evangelie gestalte geven. De zorg voor de behoeftige naaste begint bij de 
geloofsgenoten, maar eindigt daar niet! Er ligt een grote uitdaging om als hervormde gemeente, waar mogelijk in 
samenwerking met andere kerken, zichtbaar te maken wat Jezus ons leert. Dat kan in vele vormen gestalte 
krijgen, waarbij juist ook de ‘doeners’ in onze gemeente met hart en handen bezig kunnen zijn. De missionaire 
betekenis van het bieden van praktische zorg en trouwe aandacht voor de bewoners in de straat door de leden 
van de kerkelijke gemeente kan bijna niet overschat worden.   
 
Beleidsvoornemens 
Bovenstaande gedachten in de visieontwikkeling resulteren in een aantal concrete beleidspunten die door de 
kerkenraad in de komende periode ter hand genomen worden. Dit betreft in ieder geval de volgende punten: 

1. Een betere ontwikkeling van de onderlinge band in de gemeente, waarbij we de samenhang tussen het  
Woord op zondag en het leven door de week zoeken. De mogelijkheden en vormgeving van de 
onderlinge ontmoeting (ook in en rond de kerkdienst) en de koppeling met doordeweekse activiteiten. 
Een ledenboek met namen en foto’s zou bijvoorbeeld opgezet kunnen worden. 

2. Versterking van de gastvrijheid in onze erediensten. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door het voorstellen 
van nieuwe leden, of wellicht via een gastenboek of introductie op de website (met foto) en het kerkblad. 
Dit is inmiddels geïntroduceerd (2017). 

3. Blijvende aandacht voor de inhoud van de verkondiging en hoe deze overkomt op de gemeente (jong en 
oud). Hierbij valt te denken aan: thema’s, actualiteit, taalgebruik, appellerend, etc. Jaarlijks zal er een 
preekbespreking van de eigen predikant gehouden worden binnen de kerkenraad. De gastpredikanten 
zullen ook jaarlijks geëvalueerd worden. Dit is inmiddels vaste praktijk (2017). 

4. Blijvende aandacht voor een goed verzorgde liturgie. Met name de bewaking van de inhoudelijke en 
muzikale kwaliteit van de gemeentezang en de begeleiding is belangrijk om de eredienst een waardig 
karakter te laten behouden. Indien muzikaal wenselijk worden de liederen begeleid op piano.  

5. We bepalen de komende tijd als kerkenraad uit welke bundel(s) de vrije geestelijke liederen komen: De 
nieuwe psalmberijming, het liedboek 1973, de Herv. bundel 1938,  ‘Op Toonhoogte’ (bundel HGJB 
2005) of wellicht kiezen we de in 2016 te verschijnen bundel van uit GB-kring. Dit punt is in 2017 
ingevuld met de keuze voor de bundel Weerklank. 

6. Het scheppen van mogelijkheden voor een grotere participatie van ambtsdragers en gemeenteleden in 
de eredienst, bijvoorbeeld bij de muzikale begeleiding, de dienst van de offergaven, schriftlezing, 
persoonlijk getuigenis of een kindermoment. 
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7. Bezinning op de plek van kinderen, tieners en jongeren in de eredienst. Er wordt met voorrang gezocht 
ook kinderen meer bij de zondagse eredienst te betrekken. Hiertoe wordt meegewerkt aan een proef in  
2017 van de AK i.s.m. de Zondagsschool. 

8. Jongeren hebben de hele wereld via hun smartphone op zak! We willen eraan ‘werken’ door in deze 
cultuur het tegenover van het Evangelie te proclameren, radicaal, totaal anders! In de gebruikte 
catechese methode bij de tieners wordt daar expliciet aandacht aan gegeven. 

9. De betrokkenheid van de gemeente onder het Woord te laten groeien en bloeien en de onderlinge band 
zodanig te versterken, dat de gemeente twee keer per zondag wil samenkomen. 

10. Het ontwikkelen van een structuur en formule voor het buurtwerk. 
11. Verdere uitwerking van onder meer de volgende onderwerpen: 

• Pastoraat. Hierbij onder meer nadenken over: 
a. Frequentie huisbezoek  
b. Groot huisbezoek. 
c. Pastoraal team opzetten. Er is in 2017 een team opgezet voor Psycho-Pastorale Begeleiding. 
d. Vertrouwenspersoon aanstellen. 
e. JP-team 
f. Relatiekring voor jonge stellen die verkering hebben en/of aan trouwen denken. 
g. Gebedskring. Er is inmiddels een maandelijkse gebedskring. 
h. Huwelijkskring/marriage course 
i. Toerusting ambtsdragers. Er is in 2017 een serie trainingsavonden geweest voor pastoraal 

werk. 
j. Na belijdenis een gaven/talentenlijst aanleggen om een beroep op hen te kunnen doen. 

• Vorming en toerusting, waaronder catechese. Er wordt in 2017 een nieuwe methode gevolgd voor 
de catechese. 

• Apostolaat, evangelisatie-activiteiten. Hierbij willen we ook de verbinding zoeken met het 
diaconaat. 

• Diaconaat 
 
 
 
Tenslotte 
Dit is in het kort waar de kerkenraad in de achterliggende periode aan heeft gewerkt en waar we in de komende 
tijd mee aan de slag gaan. In dit alles weten we ons afhankelijk van de HEERE en in die afhankelijkheid willen we 
werken aan de opbouw van Zijn Gemeente in onze woonplaats. 
 
 
Bijlagen: 
Dit is het visiedocument voor het beleidsplan. 
Er zijn uitwerkingen gemaakt voor: 

• Eredienst en liturgie 

• Pastoraat 

• Genezing op het gebed 

• Dopen in een veranderende tijd 

• Prediking 

• Kind en eredienst 

• Apostolaat en evangelisatie 

• Vorming en toerusting 

 


