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Voorwoord 

 

En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in 

het breken van het brood en in de gebeden. …… En zij bleven dagelijks 

eensgezind in de tempel bijeenkomen, en terwijl zij van huis tot huis 

brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en 

in eenvoud van hart. En zij loofden God en vonden genade bij heel het 

volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden aan de 

gemeente toe.                                                                         

                Handelingen 2: 42, 46 en 47 

 

In bovenstaande tekst (h)erkennen we een grondstructuur voor het gemeenteleven tot op de 

dag van vandaag. Het zijn als het ware drie concentrische cirkels. De kern wordt gevormd 

door “de leer van de apostelen”. Door het Woord wordt het gemeenteleven gevoed. De 

tweede cirkel wordt gevormd door het samenleven van de gemeente in vieren en dienen. De 

buitenste cirkel wordt gevormd door haar roeping in de wereld: “En de Heerde voegde 

dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe”. Hier gaat het over onze missionaire 

taak als gemeente van christus in de wereld.   

Met de boodschap van het verlossende werk van Jezus Christus werd en wordt de christelijke 

gemeente de wereld ingezonden. We doen dit in een wereld waarin de golfslag van de 

secularisatie steeds meer doordringt en veel stukbreekt. Dat maakt christenen steeds meer 

vreemdelingen in de ogen van de mensen om ons heen en werpt ons terug op de fundamenten 

van het geloof. Juist daarom zoeken we nadrukkelijk ons houvast en richting in het Woord 

van God. Alleen zo kan de gemeente volharden in haar navolging van Christus en haar 

roeping in de wereld.  

Als kerkelijke gemeente weten we ons dankbaar verbonden met de gereformeerde traditie. In 

haar belijdenis, waaronder de drie formulieren van enigheid, herkennen we de grondlijnen van 

de Bijbelse boodschap. Vanuit deze grondinspiratie willen we staan en gaan als lerende en 

dienende gemeente van Jezus Christus.      
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1. Inleiding 

In dit beleidsplan wordt allereerst de identiteit van onze wijkgemeente beschreven. Aan de 

orde komt wie wij zijn en wat onze plaats is binnen de in 2004 gevormde Protestantse Kerk in 

Nederland. Wij zijn lid binnen deze kerk onder het convenant van Alblasserdam (zie bijlage 

I).    

Daarna worden verschillende zaken aan de orde gesteld die gaan over de gemeente als een 

lerende gemeente. Hierin komen zaken aan de orde zoals: de eredienst, het pastoraat, 

toerusting en catechese. Voor deze zaken draagt de wijkkerkenraad direct 

verantwoordelijkheid. Voor een aantal andere zaken als jeugdwerk, kerkrentmeesterlijk 

beheer, diaconaat, evangelisatie en zending deelt onze wijkgemeente de verantwoordelijkheid 

met de Algemene Kerkenraad volgens onze plaatselijke regeling. Deze zaken worden daarom 

in dit beleidsplan niet uitgebreid besproken.  

Vervolgens denken we na over onze missionaire taak als (wijk)gemeente. In een tijd waarin 

de secularisatie en de veranderende beleving van het geloof velen doet besluiten de 

traditionele kerken de rug toe te keren om zich elders aan te sluiten of om het geloof definitief 

vaarwel te zeggen is het noodzakelijk om na te denken over de wijze waarop we ons geloof 

met anderen communiceren.     

Getracht is om het beleidsplan kort en overzichtelijk te houden. Bij het formuleren van een 

beleidsplan gaat het immers om het aangeven van een richting en niet om een verzameling 

gedetailleerde protocollen.  
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2. Gereformeerde identiteit van de wijkgemeente 

“De leer van de apostelen”, het Woord van God, is de basis voor alles wat we geloven en 

doen in onze wijkgemeente. Zo weten we ons deel van de lange en rijke traditie van Gods 

kerk van alle tijden. Zoals hierboven verwoord weten we ons dankbaar verbonden met de 

gereformeerde traditie. Hier worden ons solide fundamenten vanuit de Schrift aangereikt die 

ons leren en leven als gemeente voeden en vormen. Dit zien we als het gereformeerd DNA 

van onze wijkgemeente. Zo willen we gemeente zijn:      

 1. Christocentrisch; Christus in alles centraal stellen;    

 2. Trinitarisch; geloven in de drie-enige God;     

 3. Schriftuurlijk; gehoorzaam aan het hele Woord van God;   

 4. Bevindelijk; geloven met hart en ziel.  

 

2.1 Christocentrisch  

De geloofsbeleving van gereformeerde christenen is gestempeld door de gemeenschap met 

Christus. In deze verbondenheid met Christus is de geloofszekerheid gegrond. Wij  hebben 

alleen toekomst wanneer de relatie met God wordt hersteld door het geloof in Jezus Christus, 

Zijn Zoon. In Hem ontmoeten we God die ons in liefde wil verlossen van schuld, zonde en 

dood. De leer van de verlossing is cruciaal. In het werk van Christus vinden we ons houvast, 

van daaruit groeit en bloeit het geloof. In zijn lijden en sterven  aan het kruis van Golgotha 

weten we ons aanvaard door God, als kinderen van de hemelse Vader. Door zijn opstanding 

weten we ons bevrijd van schuld, oordeel en de machten van duivel en dood. Door zijn Geest 

weten we ons verbonden met God en elkaar, en kunnen we volharden en dienstbaar zijn in de 

wereld. In zijn wederkomst ligt onze hoop verankerd. Onze toekomst ligt daarmee in Zijn 

hand.   

 

 

2.2 Trinitarisch 

Trinitarisch geloven betekent geloven in de drie-enige God. Het is behalve geloven in 

Christus Jezus als onze Verlosser, ook geloven in God de Vader. Hij is de Schepper die trouw 

blijft aan Zijn schepping, Zijn verbond, Israël en Zijn gemeente. En wij geloven in de Heilige 

Geest, die vernieuwt, toerust, leidt en zendt. Door dit zicht op de werkelijkheid van Gods 

verbondstrouw leeft onder ons de overtuiging dat het oude verbondsvolk Israël nog steeds een 

heel bijzondere plek heeft in Gods Hart en daarmee ook in Gods toekomstplannen. Zo 

belijden wij met de wereldwijde kerk de Vader, Zoon en Heilige Geest, zoals verwoord in de 

Apostolische Geloofsbelijdenis.   

 

2.3 Schriftuurlijk 

Gereformeerd christen en gemeente zijn, betekent steeds weer gehoorzaam luisteren naar 

Gods Woord dat ons is toevertrouwd. Het spoort aan tot een ontvankelijke en ontvangende 

luisterhouding met het gebed om de verlichting met de Heilige Geest. De gehoorzaamheid aan 

het Woord beklemtonen we juist ook in een tijd waarin veel (vaak snel) verandert, en de 

gevoelservaring zo belangrijk wordt geacht op vele terreinen van het geloofsleven en de 

praktijk van het gemeenteleven. Juist in dit klimaat benadrukken we het belang van de 

beschermende, vormende en verbindende kracht van Gods Woord in leer en (gemeente)leven. 

Het lerende aspect van gemeentezijn zal dan extra aandacht krijgen. 
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Als kerkenraad beschouwen wij de woordbediening als het hart van het gemeente zijn. De 

bediening van het Evangelie binnen de gemeente draait om de preekstoel, maar beperkt zich 

niet tot de preekstoel. Wij zien dat de woordbediening in de Bijbel op drie niveaus 

functioneert. Uit het bovenstaande mag duidelijk zijn dat het eerste niveau de woordbediening 

is in de openbare erediensten. Het tweede niveau is de bediening van het woord in de meer 

formele sfeer. Te denken valt dan aan: catechese, clubwerk, evangelisatie, bezoekwerk en 

psycho-pastorale hulpverlening. Het derde niveau is de bediening in meer informele sfeer. Dit 

raakt iedere christen in zijn dagelijkse leven. Luisterend naar Zijn Woord, weten we ons dicht 

bij Hem. Hier vinden we houvast en richting. En het gelovig leven vanuit Gods Woord 

verbindt ons met elkaar.  

 

2.4 Bevindelijk 

In de bediening van het woord en het pastoraat is het (toe-eigenend) werk van de Heilige 

Geest onmisbaar. Een relatie met God door het geloof in de Heere Jezus Christus komt niet 

automatisch tot stand. Persoonlijke en bewuste toe-eigening van dit heil is noodzakelijk. God 

verlangt dat we ons vanuit persoonlijk geloof aan Hem en Zijn belofte toevertrouwen, en 

Christus navolgen. Tegelijk is Hij het die dit geloof in mensen werkt door Zijn Woord en 

Heilige Geest. Geloof is Gods werk in en door mensen heen en overwint tegenstand en strijd 

van binnen en van buiten. In onze snelle cultuur dreigen we hier aan voorbij te gaan, dreigt 

vervlakking en uitholling van wat God tot ons spreekt in zijn Woord. De secularisatie wreekt 

zich hier. Geloven wordt dan een bijzaak of een keuze waarin diep ontzag voor God, de 

verootmoediging vanwege onze schuld en verlorenheid, en de verwondering over Gods 

genade ontbreekt. Maar Gods Geest maakt wat God zegt tot doorleefde werkelijkheid in 

harten van mensen. Daarom is het ons verlangen en gebed de gemeente in prediking, pastoraat 

en catechese te bewaren bij een levend geloof, dat gevoed wordt door Gods Woord en Geest. 

Elke vanzelfsprekendheid is hier vreemd. Het is de Geest die levend maakt, ons vernieuwt en 

vruchtbaar maakt voor Gods gemeente en Koninkrijk. 

 

2.5 Gereformeerde identiteit in de 21ste eeuw 

Bewust hebben we onze inzet gekozen bij het bovenstaande DNA. Een duidelijke identiteit 

versterkt de gemeente. We verlangen naar houvast en richting in alle verwarring in onze tijd. 

Wij geloven dat het DNA van het gereformeerd belijden, zoals hierboven is verwoord, ons 

hierin helpt. Het zijn markers die willen begrenzen tegen een doorgeschoten individualisme, 

eenzijdigheid, oppervlakkigheid en dwalingen, maar tegelijkertijd ruimte en richting geven in 

het nadenken over de nodige vernieuwingen in de praktijk van ons gemeenteleven.  

Verankerd in een goed fundament van Gods Woord en belijdenis, mogen en kunnen we 

vruchtbaar nadenken over eventuele veranderingen in ons gemeentezijn, die beter aansluiten 

bij en dienstbaar zijn voor onze kinderen, jongeren en de gezinnen. Gereformeerd zijn 

betekent dan ook blijvend ‘re-formeren’, zodat de gemeente kan verdiepen, groeien en 

bloeien. Dat is ons verlangen en gebed. Dat de gemeente ‘huis voor de ziel’ zal zijn, een 

veilige thuishaven voor ons en onze kinderen waar we vrede vinden met God, waar Hij ons 

versterkt in ons geloof en in onze roeping in de wereld om Zijn getuigen te zijn.    
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3. Kernwaarden 

Uit de beschrijving van onze identiteit blijkt het verlangen om een lerende gemeente te zijn. 

Als we dit in een missiestatement verwoorden, willen we daarmee zeggen dat we een lerende 

gemeente willen zijn die vanuit het Woord van God de verdieping zoekt in de gelovige 

omgang met God. En vervolgens dit in de praktijk van het dagelijks leven ook tot uitdrukking 

brengt. 

 

In deze paragraaf verwoorden we nu vier kernwaarden. Ze verwoorden het verlangen dat er 

leeft in de gemeente en willen bijdragen aan onze missie. Het zijn uitgangspunten die sturend 

willen zijn in wat we in de breedte van het gemeenteleven voor ogen hebben en doen.  

 

3.1 Luisteren 

Dit betekent dat we de Woordbediening centraal willen stellen. Dit raakt niet alleen de 

prediking, maar ook allerlei vormen van pastoraat en toerusting, en het stimuleren van 

gemeenteleden om in hun persoonlijke leven trouw te zijn in het lezen van de Bijbel en elkaar 

hierin te bemoedigen. Belangrijk is niet alleen dat we geloven, maar ook wat we geloven. Het 

was de basis van de eerste gemeente na Pinksteren. Vanuit de eerste gemeente in Jeruzalem 

leren we ook hoezeer het leren van de gemeente verbonden is met - en uitmond in - het loven 

en prijzen van de Heere. Dit loven en prijzen gebeurde in woord, zang en sacrament. Het 

bracht de gemeente dicht bij Christus, waardoor er ook een hartelijke verlangen ontstond om 

spoedig herenigd te zijn met het hoofd in de hemelen. We zien dan ook een verlangend uitzien 

naar de wederkomst van Christus op de wolken van de hemel. Dit verlangen hebben we ook 

vandaag persoonlijk en als gemeente te leren, we zijn slechts pelgrims die op doorreis zijn.       

 

3.2 Verbinden 

Dit betekent dat we de onderlinge ontmoeting van gemeenteleden willen stimuleren en 

faciliteren. Juist in deze tijd van individualisme en verbrokkeling in de kerk zien we het 

belang in van een hechte onderlinge band. Jezus Christus roept ons door zijn Woord en  

Geest, verbindt ons tot een lerende, vierende, lovende en dienende gemeenschap van jongeren 

en ouderen die elkaar rondom het woord willen ontmoeten. De onderlinge verbondenheid was 

een krachtig getuigenis van de eerste gemeente na Pinksteren.  

 

3.3 Bidden 

Dit betekent dat we ons oefenen in een houding van afhankelijkheid van onze God. Als Hij 

het huis niet bouwt, tevergeefs werken de bouwers (Ps. 127). In een cultuur waar 

maakbaarheid hoog in het vaandel staat, beseffen we dat God zijn gemeente bouwt en trouw 

is van generatie op generatie. Gebed mag dan ook de dragende grond zijn onder al onze 

activiteiten in en buiten de gemeente. Dit zien we terug in de eerste christengemeente waarin 

de Heilige Geest krachtig en vernieuwend aanwezig was. 

 

3.4 Levenswandel  

Onze levenswandel wordt in het geloof zichtbaar als een goed getuigenis naar de wereld. Dit 

betekent dat we aandacht willen hebben voor de vraag wat christenzijn betekent op de 

verschillende terreinen van het dagelijkse leven.  
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4. Lerende gemeente 

In verbondenheid met Israël nemen we ons uitgangspunt in de geloofsbelijdenis van Israël uit 

Deut. 6: 4a: “Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één!” Jezus verwijst naar 

deze woorden naar aanleiding van de vraag: “Wat is het eerste van alle geboden?” (Mk.12:28) 

De God van Israël heeft ook ons zijn Woord gegeven. In Deuteronomium 6: 1-9 roept God 

zijn volk op om niet alleen te ‘luisteren’, maar ook om Zijn woorden ‘te leren’ en ‘in acht te 

nemen’ (vs. 1-2). Dit laatste betekent die woorden ter harte te nemen en alle terreinen van je 

leven laten bepalen door die woorden (vs. 6-9). Zo wil de HEERE God Zichzelf laten kennen 

in Zijn Woord, en in het vleesgeworden Woord, Jezus Christus. Zo leert Hij ons ook wat Zijn 

verlangen is voor ons leven. Dit betekent dat het ‘luisteren’ en ‘leren’ uitgangspunten zijn 

voor ons gemeentezijn, onze gezinnen, en in alle verbanden van het leven. Zo worden we 

opgevoed in de ‘gezonde leer’ (Tit. 2:1; Hand.2:42) en de ‘gezonde woorden van onze Heere 

Jezus Christus’ (1Tim.6:3; 2Tim.1:13). 

 

4.1. Luisteren 

De wekelijkse erediensten en de prediking van het Evangelie vormen het kloppend hart van 

het gemeenteleven. Door de uitleg en verkondiging van het Woord van God werkt de Heilige 

Geest. We zoeken en stimuleren daarom een type prediking die dicht bij de Bijbeltekst blijft 

en van daaruit het hart en leven van de hoorders zoekt aan te spreken. Het lerende en 

appellerende aspect van de prediking gaan samen op. We zijn geroepen om de gehele Schrift 

te laten spreken en stimuleren daarom een evenwichtige en gevarieerde prediking die recht 

doet aan de breedte van het Oude en Nieuwe Testament en aan alle aspecten van het gehele 

geloofsleven. Om te waarborgen dat de belangrijkste thema’s aan de orde komen, behandelen 

we in bijzondere leerdiensten onder andere de Heidelberger Catechismus. 

 

We wijzen hier ook op het belang en de plaats van de Psalmen. In de Psalmen legt God ons de 

taal van het geloof en het gebed, de klacht, de lof en de dank aan Hem op onze lippen. Zo 

uiten we ons geloof met de Psalmen en worden er tegelijk door geleerd en gevormd. Om de 

Psalmen te behouden voor de komende generaties, bezinnen we ons op het gebruik van een 

nieuwere en bijbelgetrouwe Psalmberijming - naast het gebruik van de oude Psalmberijming 

(1773) - die qua taalgebruik beter aansluit bij het hedendaagse vocabulaire. Het Bijbelse lied 

zien we als een vruchtbare aanvulling voor de gemeentezang in de eredienst en we bezinnen 

ons op vorm en inhoud die past bij onze wijkgemeente. 

 

De Woordverkondiging staat centraal. Een belangrijk criterium bij eventuele vernieuwingen 

in de liturgische aankleding of vormen in de eredienst is dat die dienstbaar moeten zijn aan de 

boodschap van het Evangelie. De sacramenten heeft God ons gegeven naast Zijn Woord. De 

betekenis van de sacramenten vraagt voortdurend onze aandacht. 

 

Buiten de erediensten zijn er vele momenten en gemeenteactiviteiten waarop we elkaar 

ontmoeten. We noemen de catechese, Bijbelkringen en wijkkringen, het centraal 

georganiseerde jeugdwerk en verenigingswerk (zie beleidsplan AK). Zonder deze alle 

uitvoerig te beschrijven, willen we de gemeente stimuleren om het Woord van God centraal te 

stellen als leidraad. Dit is van invloed bij de invulling en de keuzes van eventuele methodes 

die gebruikt worden. 
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Zo oefenen we ons in de luisterenhouding van Deuteronomium 6:4  en de gemeente van 

Handelingen 2:42. 

 

4.2. Verbinden 

Leren is niet alleen een persoonlijke opdracht. Vanuit Deuteronomium leren we dat het ook 

een gezamenlijke opdracht is voor de gehele gemeente (vgl. Rom.15: 4-6). We zijn samen 

onderweg en mogen elkaar helpen in de gemeente en in de gezinnen om de Bijbel te begrijpen 

en toe te passen. Het samen leren willen we stimuleren en waar mogelijk faciliteren. 

 

Naast de onderlinge ontmoetingen in kringverband en in de wijkgroepen, zijn er ook vele 

persoonlijke contacten. De praktijk van het gemeenteleven wijst uit dat de Heilige Geest vaak 

werkt door het Woord dat we delen in de onderlinge bemoediging of als we elkaar met raad 

en daad terzijde staan. We willen elkaar stimuleren om dit te (blijven) doen. Zo mogen we 

met wat we leren vanuit Gods Woord elkaar dienen in de onderlinge bemoediging (Kol.3:16; 

1Thess.4: 18; 5:11). 

 

4.3. Bidden 

We vertrouwen erop dat God ons door Zijn Woord wil zegenen en leiden. Vanzelfsprekend is 

dit niet. We zijn er diep van overtuigd dat er zonder de Heilige Geest geen hoop en toekomst 

is voor de kerk. De Heilige Geest opent Zijn Woord voor ons hart, maar ook ons hart voor 

Zijn Woord. De Geest maakt de Bijbel tot ‘het levende en eeuwig blijvende Woord van God’ 

(1Petr.1:23) en plant het in ons hart (Deut.6: 6) Daarom willen we elkaar aansporen om 

dagelijks te bidden dat de Heilige Geest ons en onze kinderen steeds opnieuw kracht zal 

geven door het onderwijs vanuit het Evangelie. En laten we in afhankelijkheid en vertrouwen 

dat Hij dit ook doet Gods woorden lezen en leren. 

 

4.4. Levenswandel 

Naast andere Bijbelgedeelten, leert Deuteronomium 6: 7-9 dat Gods Woord alle terreinen van 

ons dagelijkse leven raakt. In de brieven van de apostelen vinden we vaak in het tweede deel 

concrete aanwijzingen, toegesneden op de actuele praktijk van het geloofsleven. In de 

samenleving is in korte tijd veel veranderd en dit proces gaat door. Onder jongeren en 

gezinnen leeft de behoefte aan toerusting op allerlei terreinen van het leven. In sommige 

ethische zaken is de Bijbel duidelijk, maar soms vraagt het ook een nadere doordenking om 

de vertaalslag te maken naar deze tijd (Fil.1: 9-11). We willen hierin investeren en 

onderzoeken hoe we deze toerusting zo effectief mogelijk kunnen aanbieden, zodat een 

veelheid aan vragen en antwoorden beschikbaar en toegankelijk is. 
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5. Pastorale gemeente 

5.1. Luisteren 

Om als gemeente te groeien in onze pastorale roeping willen we luisteren naar de Bijbel. Van 

oudsher wordt de pastorale of herderlijke zorg in de gemeente uitgeoefend door de predikant, 

wijkouderlingen en diakenen. Zij hadden en hebben een bijzondere taak in het reguliere 

huisbezoek (opzicht) en het uitvoeren of waarborgen van de pastorale bijstand door middel 

van de kerkelijk werker en seniorenbezoekbroeders en de psychopastorale zorg via Kruispunt. 

Tegelijk is het ook hun taak om de gemeente attent te maken op haar pastorale roeping en 

haar daarin toe te rusten en te bemoedigen (Ef.4:11-12). We lezen in de brieven van de 

apostelen op vele plaatsen dat, hoewel sommigen een bijzondere taak hebben in de pastorale 

zorg, tegelijk alle gemeenteleden worden opgeroepen om te zien naar elkaar (Rom.12: 13,15; 

Fil.2:4), elkaar te helpen en te bemoedigen in het geloof en de navolging van Christus 

(Ps.121; Kol.3:16; 1Thess.5:14-15; Hebr.10:24), en voor elkaar te bidden (Ef.6:18). Zodoende 

gaan niet alleen ambtsdragers, maar gaat de gehele gemeente in het spoor van de goede 

Herder die naar ons allen omziet. De reden voor het omzien naar elkaar is dat we in de 

gemeente aan elkaar verbonden zijn zoals leden van een lichaam. Het veelvuldige gebruik van 

het woord ‘elkaar’ – in de Statenvertaling vertaald met ‘elk-ander’ – is hiervan een 

bevestiging. (Joh.13:13,34-35; 15:12; Rom.12:5,10,16; 13:8; 14:13,19; 15:5,7, enz.) We 

willen ons oefenen om vanuit deze verbondenheid in Christus een pastorale gemeente te zijn 

waarin we met en voor elkaar de pastorale zorg dragen. 

 

5.2. Verbinden 

Zoals hierboven verwoord, komt de pastorale zorg op vanuit onze verbondenheid met elkaar 

en de goede Herder. Wie luistert naar Hem, leert ook naar de ander te luisteren en kan van 

betekenis zijn. Deze onderlinge pastorale betrokkenheid versterkt ook de verbondenheid met 

elkaar en het collectieve bewustzijn dat we ondanks verschillen en verscheidenheid samen 

gemeente van Christus zijn. We willen de mogelijkheden benutten om die verbinding onder 

elkaar en tussen de generaties te versterken. De persoonlijke pelgrimsweg mag in de 

gemeente geen eenzame weg zijn. Juist in de pelgrimspsalmen (Ps.120-134) lezen we van die 

onderlinge band en bemoediging. Als christelijke gemeenschap willen we in die verbinding 

leven en dit bewust oefenen als medicijn tegen het individualisme dat ook onze gemeente niet 

voorbijgaat. 

 

5.3. Bidden 

In Zijn herderlijke zorg is de Heere Jezus ons voorgegaan in de voorbede. In Johannes 17 

horen we Hem bidden voor Zijn gemeente op aarde. Met name de voorbede, thuis en in de 

eredienst, is een uiting van de betrokkenheid op de ander. Er zijn rijke beloften aan verbonden 

en de apostelen zijn ons hierin voorgegaan (Ef.3: 4-21). Voorbede is een belangrijk onderdeel 

van pastoraat. In blijde omstandigheden mogen we delen in de dankzegging en in 

aanvechting, zorgen en droefheid mogen we delen in het gebed om Gods genade en bijstand. 

Gebed vraagt om volharding (Rom.12:12; 1Thess.5:17). In het omzien naar elkaar en de 

voorbede voor elkaar mag de zorg van de goede Herder worden opgemerkt. Daarom willen 

we ons oefenen in vrijmoedig gebed voor elkaar en een afhankelijke levenshouding. 
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5.4. Levenswandel 

Pastoraat zoals hierboven beschreven raakt aan de verantwoordelijkheid van ieder lid van de 

gemeente. Wij allen zijn hiertoe geroepen (Hebr.10:24-27). Daarom willen we als gemeente 

bereid en zo nodig beschikbaar zijn om in blijde, moeilijke of droevige momenten met elkaar 

mee te leven (Rom.12:15). We laten ons aanspreken door het gebod van Christus, om elkaar 

lief te hebben en elkaars ‘lasten’ te dragen (Gal.6:2). Dit kan ook betekenen dat we elkaar 

aansporen of zelfs waarschuwen in het licht van de eeuwigheid. Deze christelijke 

levenshouding zal ook als een goed getuigenis zichtbaar worden of gedeeld worden in de 

omgang met hen die niet tot de gemeente behoren. (Gal.6:10)  
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6. Missionaire gemeente 

 

6.1. Luisteren  

In verbondenheid met Israel weten we ons geroepen om getuige te zijn. God verkoos Israel tot 

zijn volk niet alleen uit liefde (Deut.7: 6-8), maar ook om een getuige te zijn voor alle volken 

(Ps.67). Door Jezus Christus wordt deze roeping vervuld (Jes.43: 10) en Hij zendt zijn 

gemeente in deze wereld om Zijn getuige te zijn (Hand.1:8). Hieruit blijkt de liefde van God 

tot een verloren wereld om zondaren te redden en zijn Koninkrijk te herstellen (Joh.3:16). Dit 

betekent enerzijds dat God zelf zorgdraagt voor dit getuigenis in deze wereld. Anderzijds 

leren wij dat we geroepen zijn om te getuigen van Gods liefde in Jezus Christus en de komst 

van Zijn Koninkrijk (Matth.5: 13-16; Matth. 28:19). Dat het Evangelie van Jezus Christus niet 

vrijblijvend is, blijkt als Johannes schrijft: “Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar 

wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de 

eniggeboren Zoon van God.” (Joh.3:18) Vandaaruit willen we elkaar aanmoedigen 

beschikbaar te zijn op de plaats waar God ons gebruiken wil om het evangelie te verkondigen. 

Dat kan dichtbij in onze gemeente of verder weg in de stad of op het zendingsveld.   

 

6.2. Verbinden 

Wat het betekent om missionair betrokken en aanwezig te zijn, zien we in het werk van de 

Heilige Geest in de jonge gemeente na de Pinksterdag (Hand.2). Geloof, hoop en liefde in 

Jezus’ Naam vormen hoorbaar en zichtbaar het visitekaartje van de gemeente van God. Het 

Evangelie wordt verkondigd en ook het samenleven van de gemeenschap van gelovigen is een 

getuigenis op zich voor de wereld (Hand.2:47). De gemeente getuigt door er te zijn als een 

open gemeenschap in haar eigen omgeving. Met het oog op de tijd waarin we leven geloven 

we dat vooral het relationele aspect belangrijk is. In de betrokkenheid op de ander komt de 

liefde van Hem Die het verlorene zoekt tot uiting. De in woord en daad gedeelde liefde van 

Christus is een getuigenis voor medemensen die het contact met onze Schepper missen 

(Joh.13:35; 17:20-21). Daarom benadrukken we het missionaire belang van eenheid, 

onderlinge liefde en eensgezindheid in de gemeente en oefenen ons in vormen van openheid 

en gastvrijheid voor buitenkerkelijken door bijvoorbeeld de wijkgroepen (Matth.9:10). Een 

passend beeld is hier de herberg, een vindplaats van redding en heil. 

 

6.3. Bidden 

Hoewel we uit de wereld geroepen worden, zendt Christus ons weer in deze wereld. Deze 

missionaire roeping mag gedragen worden door de kracht van het gebed. Er zijn machten van 

het kwaad die Gods Koninkrijk weerstaan. De secularisatie trekt diepe sporen in onze 

samenleving en kan ons verlammen. Wat bemoedigt is dat missionair gemeente zijn allereerst 

een belofte is. De werfkracht van de eerste gemeente na de Pinksterdag was immers het werk 

van de Geest (Hand.1:8; 2:42; 4:31) In dat vertrouwen bidden we om Gods ontferming en om 

zijn kracht om een zegen te mogen zijn voor de mensen om ons heen. Hierin weten we ons 

verbonden met de bredere verbanden van het wereldwijde werk van barmhartigheid en de 

zending. 

 

6.4. Levenswandel 

Zoals hierboven beschreven is missionair zijn vooral een levensstijl. Wie zich gezegend weet 

door God mag een zegen zijn. Wat dit betekent zien we in de praktijk van de eerste 
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christenen. Ze zijn doordrongen van de noodzaak van geloof en bekering en schromen niet om 

dit ook ter sprake te brengen. Maar ze zijn ook voorbeelden van de kracht van het geloof. 

Vervuld met de liefde en de Geest van Christus worden ze bevrijdt van materialisme en 

egoïsme. Ze openen hun harten en huizen voor anderen en delen met hen die in nood zijn. We 

zien hier concreet wat het betekent om zout en licht in de wereld te zijn. Het is een levensstijl 

die in schril contrast staat met het heersende hedonisme (het meeste genot uit je leven halen), 

materialisme en individualisme. In deze levensstijl willen we ons oefenen en elkaar 

bemoedigen.  
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7. Beleidsrichtingen 

In samenspraak met de wijkgemeente is er tijdens diverse gemeenteavonden, en met nadruk 

tijdens de gemeenteavond van 4 april 2019, veel opgehaald dat aandacht vraagt. Het spreekt 

voor zich dat we hieronder niet alles kunnen benoemen. We maken de grote lijnen zichtbaar 

in de beleidsrichtingen hieronder. Een beleidsrichting geeft aan in welke richting de 

kerkenraad het beleid wil uitvoeren.  

Dit betekent echter niet dat alle input die is opgehaald nu verdwijnt. De kerkenraad heeft een 

document waarin alle input is verwerkt, zodat de kerkenraad altijd over deze waardevolle 

inbreng kan beschikken.  

We brengen de (wijk)gemeente regelmatig op de hoogte van de vorderingen. Dit doen we via 

berichten in de kerkbode, maar ook via het periodiek bijwerken van het beleidsplan op de 

website. De besprekingen en besluiten worden bij de beleidsrichtingen steeds zichtbaar 

gemaakt voor de gemeente.  

 

       

7.1 Beleidsvoornemens bij de lerende gemeente 

 

 

 Beleidsvoornemen In behande-

ling  

1 De kerkenraad wil de gehele gemeente de mogelijkheid geven 

om zich op de preek voor te bereiden of de preek te verwerken 

na de dienst.  

 

2 Samen met de jongeren van onze gemeente onderzoeken we hoe 

we de generaties met elkaar kunnen verbinden. Hierdoor kunnen 

geloofsgesprekken en praktische hulp gestalte krijgen, waardoor 

de generaties dichter bij elkaar gebracht worden.  

 

3 De onderlinge ontmoeting binnen de gemeente willen we op 

allerlei  manieren stimuleren en faciliteren, op een zodanige 

wijze dat er sterkere geloofsrelaties ontstaan.  

 

4 De kerkenraad wil nieuwe manieren onderzoeken om beter in 

contact te zijn met de gemeente. Hierbij hebben we oog voor 

bestaande en moderne communicatiemiddelen, maar daarnaast 

onderzoeken we nieuwe manieren om beter in contact te zijn met 

de gemeente. Deze communicatie is er op gericht de groei in het 

geloof te bevorderen met oog voor elkaar en de wereld.  

 

5 De kerkenraad zet zich in om de gereformeerde leer zo te 

formuleren en uit te leggen, zodat het in de huidige context 

nuttig en relevant blijft.   

 

 

 

7.2 Beleidsvoornemens bij de pastorale gemeente 

 

 Beleidsvoornemen In behande-

ling 

1 De kerkenraad wil effectieve manieren ontwikkelen om pastorale 

aandachtsituaties in het oog te krijgen, zodat iedereen de nodige 

pastorale zorg ontvangt. 
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2 De kerkenraad wil zorg en aandacht voor elkaar stimuleren en 

faciliteren. Kleine groepen en gezinnen worden hier nadrukkelijk 

bij betrokken, om invulling te geven aan de opdracht naar elkaar 

om te zien.  

 

3 De kerkenraad wil de gemeente toerusten in het gastvrij 

gemeente zijn in de eredienst en daar buiten. Met daarbij 

aandacht voor kwetsbare doelgroepen en actuele thema’s.  

 

 

 

7.3 Beleidsvoornemens bij de missionaire gemeente     

 

 Beleidsvoornemen In behande-

ling 

1 De gemeente wordt blijvend toegerust voor haar missionaire 

taak. Iedereen (predikant, kerkenraad en gemeenteleden) wordt 

toegerust om persoonlijk en praktisch vorm en inhoud  te geven 

aan onze missionaire roeping.    

 

 

 

Tenslotte is de kerkenraad zich ervan bewust dat heel veel dingen goed gaan en tot 

tevredenheid stemmen. De kerkenraad ziet het dan ook als haar taak om deze zaken te 

koesteren, onderhouden en blijvend van aandacht te voorzien.     
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Bijlage I, Convenant van Alblasserdam 

 

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.  

 

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 van God 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.  

 

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 on-Bijbels en daarom censuurabel. Daarom zal de kerkenraad op 

Bijbelse (d.w.z. liefdevolle) wijze tucht oefenen over hen die deze instelling van God 

ontkrachten. 

 

6. Als kerkenraad en gemeente spreken wij uit dat zodanige mannen als predikant of 

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. 


