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1 INLEIDING 
 

Allen mogen het kruisteken maken, "amen" antwoorden, "alleluja" zingen, gedoopt worden, naar de 

kerk gaan, opeengepakt staan langs de wanden van de basilieken, alleen de liefde zal uitmaken of zij 

kind van God of kind van de duivel zijn. Wie de liefde bezit, is uit God geboren; wie ze niet bezit, is niet 

uit God geboren. 

Aurelius Augustinus 354-430 

  



2 Wie zijn wij? 
De Hervormde wijkgemeente Wijk 1 Oost baseert zich op de Bijbel als het Woord van God. We weten 

ons voluit verbonden met het gereformeerd belijden van de drie formulieren van enigheid, namelijk 

Heidelbergse Catechismus, Nederlandse Geloofsbelijdenis en Dordtse leerregels. Als levend lidmaat 

zijn we allen verbonden met Jezus Christus, de Koning van de Kerk en daarmee met de Kerk der 

eeuwen. Hierdoor zijn we ook verbonden met het belijden van de katholieke kerk zoals 

neergeschreven in de Apostolische Geloofsbelijdenis, de Geloofsbelijdenis van Nicéa en de 

geloofsbelijdenis van Athanasius.   

2.1 Prediking 
Naast het samen zingen, de schriftlezing, de gebeden en het lezen van de wet of de belijdenis, vormt 

de prediking een zeer wezenlijk onderdeel van de eredienst. De prediking zien wij als de bediening 

van de verzoening. God wil immers door de 'dwaasheid der prediking zalig maken die geloven' (1 Kor. 

1). Hierdoor wordt de gemeente gebouwd. In de verkondiging is de exegese het fundament. Deze 

dient dan ook zorgvuldig en diepgaand te zijn. Vanuit de exegese worden de zaken van het 

persoonlijk geloofsleven dichtbij gebracht en duiding en betekenis gegeven voor het leven hier en 

nu: Gods Woord in het strijdperk van het leven! In het centrum van de prediking staat het werk van 

de Drie-enige God, met als spits het verlossingswerk van Christus. Het taalgebruik dient eigentijds te 

zijn en door jong en oud goed te begrijpen. 

De prediking dient op te roepen tot bekering die nog niet in de geloofsverbondenheid met Christus 

leven. De prediking heeft zowel een ontdekkend als een nodigend karakter. De predikant stelt de 

gemeente indringend voor het aangezicht van God; hoe krijg ik een genadig God?  

Zij is tegelijk bedoeld om het geloofsleven op te bouwen, verder te leiden in de diepte en de breedte. 

In verschillende preken tezamen dienen ‘ellende/verlossing/dankbaarheid’ en ‘rechtvaardig- 

making/heiligmaking’ in evenwicht te zijn.  

2.2 Plaatselijk en landelijk 

2.2.1 Plaatselijk 
De wijkgemeente heeft de intentie met de andere wijken binnen onze gemeente samen te werken. 

Zij doet dat vanuit de onvoorwaardelijke gebondenheid aan de Schrift en het gereformeerd belijden. 

De eigen plek in het midden van de hervormde gemeente Giessendam /Neder-Hardinxveld is 

waardevol. 

2.2.2 Landelijk 
De wijkgemeente wil kerk zijn binnen de PKN binnen de ruimte van Convenant van Alblasserdam. De 

Wijkgemeente voelt zich vooral verbonden met het gedachtegoed dat gedeeld wordt binnen de 

vereniging van de Gereformeerde Bond. 

Het ontstaan van de Gereformeerde Bond moet gezien worden vanuit de noodzaak om in de Nederlandse Hervormde Kerk 

op te komen voor de leer van de Reformatie, zoals die met name in de belijdenisgeschriften is verwoord. Afwijking daarvan 

is naar het oordeel van de Gereformeerde Bond te signaleren in het geheel van de theologie, het kerkelijk beleid maar met 

name ook in de prediking binnen de gemeenten. In het geheel van de Protestantse Kerk in Nederland geldt dit evenzeer, 

zodat ons werk onverminderd nodig is. (https://gereformeerdebond.nl/gereformeerde-bond/visie, 2020) 

3 Wat vinden we belangrijk? 

3.1 Geloofsleer 
 Als gemeente zijn wij deel van het lichaam van Christus. Fundamenteel daarvoor is de gemeenschap 

met Christus. Deze gemeenschap wordt binnen de gemeente beoefend onder de bediening van 



Woord en Sacrament. Het verbond en de sacramenten doop en avondmaal dragen vrucht in de 

toepassing door de Heilige Geest. Doop en avondmaal zijn de onderstreping van Gods beloften aan 

zondaren. De inhoud van die beloften wil de Heilige Geest ons toe-eigenen. Toe-eigenen hetgeen we 

in Christus hebben, zoals ook staat opgetekend in het doopformulier. In Christus zijn alle beloften ja 

en amen. 

Het is nodig te weten hoe groot mijn zonden en ellende zijn, hoe God mij daarvan verlost en hoe ik 

daaruit in dankbaarheid mag leven. Iedereen dient zich af te vragen op welke weg hij of zij wandelt. 

De weg met God ten leve of de weg zonder God ten dode.  

We vinden het belangrijk dat de gemeente zicht heeft in wat ze gelooft en wat de rode draden in de 

Bijbel zijn. Toen de kerk in haar dogma belijnd en samenvattend zei waar het op staat en wat 

onomstotelijke geldingskracht bezit, kwam dat qua formulering weliswaar niet rechtstreeks uit de 

Bijbel, maar wist zij de inhoud ervan toch door de Bijbel opgedrongen. Daarin ontmoette zij immers 

Christus nu eens als God en dan weer als mens; daar hoorde zij van de ene God, maar ook van de 

Vader als God, van de Zoon als God en van de Geest als God. (Reuver, 1996) 

3.1.1 Nadere uitwerking 

3.1.1.1 Verzoening door voldoening 
In de verlorenheid van deze wereld heeft God in Zijn Zoon verzoening gegeven (2 Kor. 5: 11-21). Christus heeft in de plaats 

van zondige mensen schuld en straf gedragen, waardoor het heil de wereld kon ingaan. Het is de Heilige Geest Die mensen 

deel geeft aan de verzoening in Christus. Hij doet dat in de weg van het appèl: Laat u met God verzoenen! In de prediking 

als bediening van de verzoening dient met twee woorden te worden gesproken. Enerzijds spreekt het kruisevangelie van 

Gods toorn over de zonde, dit wil tot schulderkenning brengen. Anderzijds getuigt het van Gods onvoorwaardelijke liefde 

tot een zondige wereld (Joh. 3: 16) wat dit evangelie werkelijk tot blijde boodschap maakt. Dit wil tot verwondering en 

vreugde voeren. Ook de toepassing door de Geest in de gave van het geloof is voluit genade (Efeze 2: 1-10). Anderzijds is de 

hoorder voluit verantwoordelijk. Dit spanningsveld mogen we niet opheffen.  

3.1.1.2 Levend lidmaat; twee soorten mensen 
De gemeente is verbondsgemeente: haar is het Woord van God en zijn de beloften van het evangelie toevertrouwd en in de 

sacramenten persoonlijk verzegeld. Dit betekent echter niet dat ieder lid van de gemeente automatisch deelt in het heil. 

Ieder lid heeft persoonlijk geloof en wedergeboorte nodig om het Koninkrijk van God te kunnen ingaan (Joh. 3: 3), om zo 

een ‘levend lidmaat’ (H.C. zondag 21, vr./antw. 54) te zijn van de gemeente die zalig wordt. Op dat antwoord dringt de 

verkondiging aan door ontdekking aan persoonlijke en gemeenschappelijke schuld en uitnodiging tot het heil. Ongeloof 

geldt hierbij als zonde, waardoor de toorn van God op ons blijft (Joh. 3: 36). Binnen de verbondsgemeente moet de oproep 

tot persoonlijk zelfonderzoek blijven klinken (2 Kor. 13: 5). De geestelijke vrucht van het geloof in het dagelijkse bestaan 

laat het onderscheid zien tussen levende en dode leden van de gemeente. 

3.1.1.3 Voedsel voor onderweg 
Bijbels geloven is een ‘zeker weten en een vast vertrouwen dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonden, 

eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade, om de verdienste van Christus’ (H.C. zondag 

7, vr./antw. 21). De gelovige kent de omgang met God in de ervaring van het geloof. Het omvat de volgende zaken: zich 

schuldig weten voor God en dat met berouw voor Hem belijden; kennis van Gods vergeving in Christus; liefde van en tot 

God en blijdschap om het heil. De hoorders dienen in de prediking persoonlijk te worden aangesproken, vermaand en 

bemoedigd. Zo krijgt de prediking van het evangelie weerklank in het hart. 

3.1.2 Heiligheid van God   
Geloven loopt uit op de aanbidding van de Heilige God. De gelovige komt hierbij onder de indruk van de heiligheid van God, 

de heiligheid van God wordt beleden. Het verkeren in de gemeenschap met de Gans Andere is nooit gewoon en altijd 

bijzonder. ‘Weest heilig want Ik ben Heilig, de Heere uw God’ (Lev. 20:7)  

De apostel Johannes op Patmos (Openb. 1:17) raakt diep onder de indruk van de heiligheid van de verhoogde Christus. 

Johannes valt als dood aan Zijn voeten. De verhoogde Christus legt in gunst Zijn rechterhand op hem. De Koning van de kerk 

heeft immers in zijn verzoenend werk de straf gedragen en daarin dood en graf overwonnen. Hij leeft! Door geloof leeft de 

gelovige met Hem. 



3.2 Tijdbeeld 
De huidige tijd wordt gekenschetst door individualisme, een alles van jezelf “moeten” delen met 

anderen waarbij er ondertussen een soort omkering van dingen gaande is.  Zaken die gewoon zijn 

worden ongewoon en zaken die ongewoon zijn dreigen de nieuwe norm te worden.  

We worden impliciet en expliciet gedwongen daarin mee te gaan. Deze beweging gaat ook de kerk 

niet voorbij. Wat gelooft u van de kerk? In onze cultuur en ook binnen de kerk dreigt vervlakking en 

uitholling van wat God tot ons spreekt in zijn Woord. De secularisatie wreekt zich hier dat we van 

God een thema maken dat ondergeschikt is aan onze opvattingen. God wil echter herstel van de 

relatie met mensen en als gevolg daarvan herstel van de relatie tussen mensen.  

Geloven dreigt een bijzaak of een keuze te worden waarin diep ontzag voor God, de verootmoediging 

vanwege onze schuld en verlorenheid en de verwondering over Gods genade ontbreekt. Het kerk-zijn 

lijkt soms een sociologische activiteit waarin de noodzaak om te komen tot het heil uit het zicht raakt 

of alleen iets van mensen is. 

Gods Geest maakt echter 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. 

Van wezenlijk belang is hoe wij naar de kerk kijken. …Op deze petra zal Ik Míjn gemeente bouwen Wie 

kerk zegt, zegt ten diepste Christus. De gemeente waar van alles en nog wat aan mankeert, wordt 

aangesproken als geroepen tot de gemeenschap van Zijn Zoon. (Kater, 2020) 

We willen graag uitdiepen en herontdekken wat God in Zijn Woord tegen mensen van de 21e eeuw 

zegt. Soms is dat teruggrijpen op wat er is en soms is dat antwoorden zoeken op nieuwe vragen. 

Maar altijd terug gaan naar de Bron: de Bijbel. 

3.3 Schriftgezag en Schriftgebruik 
De Bron is de hele Bijbel. Dat is het Woord van God en heeft daarom absoluut gezag. Het gaat om de 

hele schrift (Tota Scriptura) en alleen de Schrift (Sola Scriptura), waarbij we voor haar uitleg ervan 

uitgaan dat de Bijbel haar eigen uitlegster is.  

De klassieke regel is: De Schrift is haar eigen uitlegster (‘sacra scriptura sui interpres’). Al mogen wij 

hulpwetenschappen gebruiken, die regel heeft tot gevolg dat we de Bijbel uitleggen zonder dat 

hedendaagse natuurwetenschappers de kaders bepalen. Het is een ingrijpende beslissing om 

hedendaagse wetenschappelijke opvattingen mede te laten bepalen wat een tekst mag zeggen. Hier 

gaat een wissel om en komen we bij een andere hermeneutiek dan waarop de orthodoxe theologie 

gegrond is. (Paul, 2017) 

Het gaat erom dat we als gemeente samen geleerd en gefundeerd worden in de Bijbel en dat er 

daarbij zicht wordt gehouden op de grote lijnen van Gods heilbrengend handelen door de Bijbel 

heen. De Bijbel is het Woord van de Heilige God en in gehoorzaamheid aan Christus heilbrengend. 

Gods handelen is heilsgeschiedenis! 

3.4 Ethiek 
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 leven. Onder jongeren en gezinnen leeft de 

behoefte aan toerusting op allerlei terreinen van het leven. Ook in ethische zaken is de Bijbel het 



richtsnoer van ons leven en dat vraagt om doordenking en vertaling naar onze tijd. We willen hierin 

investeren en onderzoeken hoe we de deze Bijbelse toerusting zo goed mogelijk kunnen aanbieden. 

Vanwege de eenheid van hart en leven in de vreze des Heeren kan er geen scheiding zijn tussen 

dogmatiek en ethiek. Het geloof is door de liefde werkende. De decaloog is norm en richtsnoer van 

het nieuwe leven. De inzet van de tien woorden is als de liefdesverklaring van de Bruidegom jegens 

zijn bruid. Zo trekt Hij de grenzen en schept Hij de ruimte waarin de liefde wonen kan. (Reuver, 1982) 

De eenheid van hart en leven in de vreze des Heeren geeft vrijheid in hoe we leven en staan in deze 

maatschappij maar tegelijkertijd relativeren we de Bijbel niet tot en bundel losse teksten maar is het 

ons eten dag en nacht dat zich vertaald in het leven van alle dag.  

De kerkenraad wil de gemeente toerusten en houvast bieden in een tijd waarin veel dingen als 

relatief worden ervaren en de praktijk van het christelijk leven onder druk staat. 

3.5 Verbinding 
Mensen voelen zich van nature niet gebonden aan de Kerk. Gegrepen door het Woord en 

ingewonnen door Zijn Geest is het belangrijk dat de gemeente een levende brief is van Christus en 

dat zij uitstraalt waartoe ze door Hem is geroepen. Dat uit zich ook in betrokkenheid op en 

verantwoordelijkheid zijn voor het instituut kerk. Paulus schrijft “Samen bent u namelijk het lichaam 

van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden” (1 Kor. 12:27). De gemeente is daarom en daardoor 

betrokken op elkaar en onderling een verbonden gemeenschap. Dat is een gemeente die in de liefde 

van Jezus elkaar liefheeft en in waarheid met elkaar omgaat en handelt. (Hand. 2)  

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. Eenzaamheid, stille kerkverlating en ontbinding van familie en gezin zijn uitingen 

van een Godloze cultuur waarin we leven en ademen. Daartegenover zet de Bijbel een ander leven. 

Jezus Christus roept ons door zijn Woord en Geest tot 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. Het is het belangrijk hier aandacht voor te hebben.  

3.6 Missie 
Dat het Evangelie van Jezus Christus niet vrijblijvend is, blijkt als Johannes schrijft in Joh. 3 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. En Paulus schrijft in 2 Kor. 5:11 Nu wij dus deze 

vrees voor de Heere kennen, bewegen wij de mensen tot het geloof; en voor God zijn wij openbaar 

geworden, maar ik hoop ook voor uw gewetens openbaar te zijn.  

Daarom en vandaaruit zijn we betrokken op onze naaste buiten Christus. Als gemeente hebben we 

de opdracht een levende brief van Christus te zijn en onze naaste te winnen voor het evangelie. Dat 

leidt door de hulp van Gods Geest tot verkondiging, verbinding, vermaning en vertroosting met als 

doel verzoening met God in Christus Jezus onze Heere. 

  



4 Beleidsvoornemens 
Thema Voornemen actief 

Geloofsleer 4.1 Geloofsleer: verbond, rechtvaardiging, heiliging en 
verheerlijking in prediking 

- Rond doop, avondmaal en belijdenis zal de aandacht gevestigd 
worden op het verbond.  

o Wat is het verbond? 
o Wat betekent het verbond voor mij? 
o Twee soorten kinderen van het verbond. 

- Rechtvaardiging en heiliging vragen om invulling en context vanuit de 
Bijbel en wat deze begrippen betekenen voor de gemeente en in het 
dagelijkse leven. Wat zegt dat mij en hoe word ik hierdoor getroost 
in het leven en hoe kan ik straks zalig sterven.  

- Het leven vanuit de toekomstverwachting heeft ook consequenties 
voor het leven hier en nu (rentmeesterschap). 

 

 

Geloofsleer 4.1.1 Kerkenraad 
In deze periode zal de kerkenraad met elkaar kernstukken uit de 
dogmatiek doordenken en bespreken. 
- In gemeentewerk en prediking zullen kerkenraad en predikant 

Bijbelkennis en kennis van de geloofsleer stimuleren. 

 

Geloofsleer 4.1.2 Jeugdwerk en kringen 
De inhoud van jeugdwerk wordt gestempeld door de speerpunten van de 
kerkenraad. Dat leidt tot de volgende speerpunten 
- Met twee woorden spreken (zaligheid en rampzaligheid) over het de 

doop en het verbond. 
- Kernwoorden van het christelijk geloof de komende vijf jaar aan bod 

komen. 
- Op kringen wordt met de Bijbel gewerkt aan inzicht in de grote lijnen 

in de Bijbel die terugkomen in de prediking. 
- Activiteiten dienen aan te sluiten bij de kleine ethiek van de 

wijkgemeente. 

 

Geloofsleer 4.1.3 Catechese en jonge ouders 
Toerusting van (jonge) ouders is mede ingegeven door de derde vraag uit het 
doopformulier. Onderwijzen van de gemeente vormt samen met de 
prediking de ruggengraat van de overdracht van geloofskennis van de ene 
naar de volgende generatie. De speerpunten voor de komende vijf jaren zijn: 

- Nadruk op (doorleefde) kennis van de bijbel, de grote lijnen in de 
bijbel.  

- Helder maken dat veel maatschappelijke thema’s oude 
ontwikkelingen zijn in een nieuw jasje. 

- Het enige antwoord hierop vind je in de Bijbel; leer te ontdekken wat 
Gods antwoorden zijn. 

 

 

Tijdgeest 4.1.4 Prediking en gemeenteavonden 
- In de prediking maar vooral rond gemeenteavonden aandacht voor 

de Bijbelse levensstijl en uitgangspunten in contrast met de cultuur 
waarin wij leven.  

- Deze uitwerking is in verbinding met paragraaf 4.1.1. 

 



 

Tijdgeest 4.1.5 Thema’s bij het doordenken van de tijdgeest die actueel zijn 
2020 

- Aandacht voor de klassiek-christelijke opvattingen over huwelijk en 
seksualiteit. 

- Hoe houdt God ons staande in een antichristelijke samenleving wat 
betekent dat voor mijn leven van alle dag. 

 

Schriftgezag 4.1.6 Speerpunten voor “hoe lees ik de Bijbel?” 
- Gereformeerde uitleg; Bijbels uitleg van de Bijbel; 
- Weerleggen van nieuwe niet-gereformeerde inzichten over onder 

andere: 
o Verbond 
o Wet en Evangelie 
o Schepping 
o Eenheid Oude en Nieuwe testament. 

 

Verbinding 4.2 Speerpunten verbinding 
- In kerngroepen en vereniging aandacht voor de ander; niet ver weg 

maar dichtbij. 
- Meeleven met elkaar. 
- Continueren van dingen die we al doen: 

o Koffiedrinken 
o Kerngroepen 
o Oostwijzer 
o … 

- Op de hoogte zijn van de zorgen en noden in de gemeente en die 
delen met de kerkenraad. 

- Vormen vinden die onderlinge verbinding versterkt: 
o Samen bidden 
o Samen zingen 
o Samen dingen doen 

- Elkaar fysiek te ontmoeten en contact hebben ook buiten de 
diensten en bijeenkomsten om. 

 

 

Missie 4.3 Speerpunten Missie 
- Per jaar vier Uitzwermavonden; 
- Per jaar twee laagdrempelige ontmoetingen organiseren; 
- Samenwerken met andere Hervormde wijkgemeenten en kerken in 

het dorp daar waar het gaat om het bereiken van mensen buiten de 
kerk. 

 

 

5 Algemene opmerkingen 
Regelingen en afspraken van de Wijkkerkenraad en afspraken met de Algemene Kerkenraad zijn niet 

opgenomen in het beleidsplan maar in de plaatselijke regeling van de Wijk. Voor het centrale deel van 

het jeugdwerk, evangelisatie, diaconaat en evangelisatie- en zendingswerk wordt u verwezen naar 

www.hghgh.nl. 



6 Vaststelling 
Dit beleidsplan is, na de leden van de gemeente in de gelegenheid te hebben gesteld hierover hun 

mening te geven, vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad van wijkgemeente 1 – Oost op 

maandag 6 september 2021 

 

 

 

Ds. W.J Westland, Preses                J. Poortvliet, Scriba 
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8 Bijlage 1 Jeugdwerk 
Het jeugdwerk van de Wijkgemeente is ingebed in de structuur van het jeugdwerk van de plaatselijke 

gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld. In aansluiting op het centrale jeugdwerk heeft de 

kerkenraad haar eigen verantwoordelijkheid voor de invulling van het jeugdwerk in de eigen 

wijkgemeente. 

8.1 Beleid en kerkenraad 
1. De kerkenraad heeft als taak leiding te geven aan de gemeente. Derhalve is zij daarmee ook 

verantwoordelijk voor het jeugdwerk in de eigen wijk. 

2. Inhoud en overdracht van geloofsleer vindt plaats in de wijk waar de kerngroep bij hoort.  

a. Kerngroepen 
2. Bij het samenstellen van kerngroepen is er altijd (mede i.v.m. catechese) afstemming met de 

predikant. 

a. Kerngroepen blijven zoveel mogelijk aan Wijk 1 Oost gebonden 

b. Bij het samenstellen van kerngroepen prevaleert het kiezen voor samenvoegen van 

verschillende leeftijdsgroepen boven een kerngroep samenstellen met jongeren over 

de plaatselijke wijkgemeenten heen. 

3. De kerngroepen volgen primair de diensten in de Wijk 1 Oost 

4. Bij het aanstellen van kerngroepleiders is vooraf afstemming met het moderamen. 

a. Kerngroepleiders komen uit de wijk waar de kerngroep bij hoort. 

8.2 Communicatie 
De jeugdouderling informeert over lopend jeugdwerk en stemt nieuwe initiatieven en plannen, 

vanuit het centrale jeugdwerk of vanuit de wijk, af met de wijkkerkenraad in het bijzonder met 

predikant en scriba. 

 

9 BIJLAGE 2: 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. 

 


