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Profielschets predikant 
Wijkgemeente Vredeskerk 
Hervormde Gemeente Veenendaal 

  
 
 
Inleiding 
Onderstaande profielschets geeft in enkele kernpunten weer waaraan de kerkenraad van de Vredeskerk-
wijkgemeente denkt, als het gaat om het beroepen van een predikant. Wij merken daarbij op dat we ons er 
terdege van bewust zijn dat een predikant niet een alleskunner kan en behoeft te zijn. Van harte belijden wij 
namelijk dat God in Zijn goedertierenheid verkondigers van het Evangelie zendt, tot wie Hij wil en wanneer Hij 
wil; en dat door hun bediening de mensen opgeroepen worden tot bekering en geloof in Christus, de 
Gekruisigde (DL 1.3). 
 
Wij verwachten van de predikant, dat hij wat betreft kerkelijke ligging: 
  Van hervormd-gereformeerde signatuur is; 
  De intentie van de door de Synode aangereikte verklaring (2003) onderschrijft, waarbij de Bijbel en het 

gereformeerd belijden uitgangspunt vormen van kerkelijk handelen, alsook het convenant van de classis 
Alblasserdam (2004); 

  In de praktijk laat blijken dat leer en leven onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. 
 
Prediking 
De wijkgemeente vindt de erediensten, en daarmee de prediking, heel belangrijk en wil de predikant dan ook 
voldoende tijd geven voor de voorbereiding daarvan. Van de predikant wordt verwacht dat hij: 
  De diensten grondig voorbereidt en een gedegen en evenwichtige Schriftuitleg geeft; 
  Ernstig, gunnend en bewogen is aangaande het eeuwig wel en wee van de gemeenteleden; 
  In zijn prediking zowel Christocentrisch als trinitarisch is; 
  Aandacht heeft voor bevinding en toeëigening van het heil; 
  Op evenwichtige wijze aandacht besteedt aan rechtvaardiging én heiligmaking; 
  Qua taalgebruik ernaar streeft om de verschillende groepen (bijv. jongeren, personen van middelbare leeftijd, 

ouderen) te bereiken, om de betekenis van de Bijbelse boodschap te vertalen naar de praktijk van vandaag en 
om de actualiteit Bijbels te duiden. 

 
Pastoraat 
Wat betreft het pastoraat verwachten wij dat de predikant: 
  Hart heeft voor het pastoraat; 
  Prioriteiten stelt en duidelijke afspraken maakt met de kerkelijk werker en ouderlingen.  
 
Catechese en jongerenwerk 
Wat betreft catechese en jongerenwerk verwachten wij dat de predikant: 
  Het onderwijs aan de jongeren, maar ook het binden van de jongeren in het algemeen als een belangrijke 

taak ziet; 
  Overlegt met de kerkelijk werker, de jeugdouderling en de jeugddiaken over de taakverdeling op dit gebied; 
  Onderwijs aan jongeren geeft aan de hand van een Schriftuurlijk betrouwbare en voor de jongeren 

aansprekende methode. 
 
Gemeenteopbouw 
Wat betreft de gemeenteopbouw verwachten wij dat de predikant: 
  Binnen de grenzen van het kerkenraadsbeleid, op een pastorale wijze omgaat met verschillen binnen de 

gemeente m.b.t. visie op geloofsbeleving, de kerk, het gemeente-zijn, de liturgie, e.d.; 
  Voldoende aandacht heeft voor al het werk in de wijk, dat wordt verricht voor en door o.a. de kerkenraad, 

het jeugdwerk, de evangelisatie, de HVD, etc. 
 
Centrale gemeente 
De predikant is van harte betrokken bij de werkzaamheden van de algemene kerkenraad en het ministerie van 
predikanten, en wil waar mogelijk op opbouwende wijze samenwerken met de andere wijken.  


