
  
 Profielschets van een te beroepen predikant 
 

Onze voorkeur gaat uit naar een predikant die zich kan vinden in 
onderstaande punten: 
 

 
1. Algemeen: 

 
 Hij is op een trouwe manier werkzaam in onze (wijk)gemeente door haar te bewaren en te 

versterken vanuit het Woord van God, haar te dienen, toe te rusten en zich in te leven in al haar 
verschillen voor wat betreft bijvoorbeeld levensfase en beroep; 

 Hij stemt van harte in met de drie Formulieren van Enigheid;  
 Hij weet goed wat er leeft in deze wereld en bij de mensen die aan zijn pastorale zorg zijn 

toevertrouwd; 
 Hij heeft ruime aandacht voor onze jeugd. 

 
 

2. Prediking en eredienst: 
 
 Hij brengt een Bijbelse, Christocentrische prediking en trekt daarbij lijnen door naar het dagelijks 

leven; 
 Verdieping in preekuitleg/exegese is belangrijk; 
 Hij preekt helder en doorleefd met een hedendaags taalgebruik; 
 Hij maakt van harte gebruik van de ruimte op liturgisch gebied die van toepassing is in de 

erediensten in onze Hervormde Gemeente zoals die zich de laatste jaren in onze wijk heeft  
ontwikkeld. 

 
 

3. Persoonlijkheid: 
 
 Hij staat dichtbij de mensen, kan goed met hen omgaan en is daardoor gemakkelijk toegankelijk 

voor gemeenteleden en kerkenraad; 
 Hij is authentiek, durft zichzelf te zijn; 
 Hij is missionair: Is begaan met mensen en hun behoud, niet alleen binnen de kerk maar ook 

daarbuiten en weet de gemeente daarin te stimuleren; 
 Hij laat in zijn manier van leven zien een toegewijd christen te zijn in bescheidenheid en 

beslistheid; 
 Hij heeft begrip voor verscheidenheid in geloofsbeleving waardoor hij in een brede gemeente 

als de onze de eenheid en het onderling begrip weet te stimuleren; 
 Hij kan –geestelijk- leiding geven: neemt initiatieven, delegeert op verantwoorde wijze, 

stimuleert en heeft een duidelijke visie op gemeente-zijn in deze tijd, verder toont hij leiderschap 
bij het activeren van gemeenteleden en de vorming en werkwijze van blokteams; 

 Hij neemt voldoende tijd voor gebed, meditatie en studie. 
 
 

4. Samenwerking en inzet: 
 
 Hij werkt op een collegiale wijze samen met de andere wijkpredikanten; 
 In het pastoraat en diaconaat werkt hij nauw samen met kerkenraadsleden, de kerkelijk werkers 

en de leden van de blokteams; 
 Hij ondersteunt de ambtsdragers bij hun pastorale en diaconale taken en geeft waar nodig 

toerusting; 
 Hij levert een bijdrage aan de uitvoering van de catechese; 
 Eventuele nevenactiviteiten vinden in overleg met de kerkenraad plaats en brengen de primaire  

verantwoordelijkheid inzake het werk in de wijkgemeente niet in gevaar; 
 
 
 

 



 
5. Ervaring en leeftijd: 

 
 Hij heeft een aantal jaren ambtelijke ervaring (leeftijd is verder niet doorslaggevend). 

 
 

“We zoeken een predikant die de Heere Jezus Christus van harte lief heeft en die 
zich geroepen weet in Zijn dienst te staan”. 
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