Profielschets predikant Hervormde Gemeente Rijswijk NB

Vooraf
Deze profielschets is door de kerkenraad na een zorgvuldig proces van bezinning opgesteld. Tijdens dit proces
hebben we ons afhankelijk geweten van onze Hemelse Vader. We bidden om de Geest dat die ons bij de
verdere voortgang van het beroepingswerk zal leiden.
De profielschets van de te beroepen predikant is nauw verbonden aan de beschrijving van de gemeente en het
beleidsplan en dient daarom in samenhang met die documenten gelezen te worden.
Persoon
We zoeken een predikant die als theoloog vanuit een brede opvatting van de gereformeerde traditie leeft,
werkt en denkt. De predikant is een prettige persoonlijkheid, die gemakkelijk omgaat met mensen, een
eigentijdse uitstraling heeft en tevens samenbindend en inspirerend is. Hij heeft een goede presentatie, die
boeit en bindt. Onze nieuwe predikant weet zich door God geroepen en is een authentieke persoonlijkheid. Hij
is in staat én beleeft er plezier aan om met zowel kinderen, jongeren alsmede ouderen in de gemeente actief
contacten te leggen. Hij heeft overzicht en heeft een natuurlijke houding om samen te werken met diverse
geledingen in de gemeente. Persoonlijk geloof is duidelijk zichtbaar.
Erediensten, liturgie en prediking
De erediensten vormen het hart van de activiteit in de gemeente. We gaan met zorg om met de eredienst, de
liturgie en de prediking. Ontmoeting ‘onder het Woord’ is ons verlangen.
De prediking dient met zorg, goed voorbereid, te gebeuren en doet een appèl op leer en leven van alle
gemeenteleden. Juist in de prediking wordt de gemeente gevormd en geleid.
De liturgie is een belangrijk onderdeel van de eredienst. De gemeente en de kerkenraad hechten aan het
gebruik om de liturgie eigentijds en weloverwogen vorm te geven.
De predikant
• gaat voor in de erediensten als dienaar van het Woord, waarbij de gereformeerde beginselen
doorklinken in begrijpelijk en eigentijds taalgebruik, en weet zich verbonden met de belijdenis van de
kerk;
• is in staat op duidelijke en praktische wijze de boodschap van Gods Woord te brengen, zowel
vermanend als vertroostend, maar ook lerend en bemoedigend.
• schenkt in een heldere prediking, toegepast naar deze tijd en cultuur, aandacht aan geestelijke vragen
van de vooral de gemeente, met specifieke aandacht voor jongeren;
• weet in zijn prediking de actualiteit te verwerken en zet aan tot reflectie op eigen handelen in relatie
tot wet en evangelie;
• stimuleert de gemeente op allerlei manieren tot verbreding, verdieping en beleving van het
geloofsleven;
Catechese, jeugd- en jongerenwerk
We dragen met de gehele gemeente en in het bijzonder de kerkenraad verantwoordelijkheid voor het ‘leren
geloven’ van onze (jonge) gemeenteleden. Onze predikant is ervan doordrongen dat hij herder en leraar is en
zo ook zijn onderwijzende taak opvat en/of weldoordacht delegeert.
De predikant
• heeft een belangrijke rol in de catechese, geeft leiding aan het catecheseteam en bepaalt, onder
verantwoordelijkheid van de kerkenraad, samen met hen de inhoud van de catechese;
• geeft zelf de belijdeniscatechese;
• toont zich betrokken bij het jeugdwerk in onze gemeente en is voor de jeugd en de leiding een
stimulator en inspirator;
• is in omgang en taal herkenbaar voor jongeren.
• Heeft oog voor aanwezige problematiek onder jongeren zoals drugs, drank en overige verslavingen.

Pastoraat, diaconaat en missionair werk
Met deze thema’s wordt zichtbaar waar de kerk als gemeenschap voor staat. Ontmoeting en zorg voor elkaar
zijn kernthema’s, evenals de gerichtheid op mensen buiten onze gemeente.
De predikant
• geeft samen met de kerkenraad vorm en inhoud aan het pastorale, diaconale en missionaire werk van
de gemeente;
• is in staat om de gemeente zodanig toe te rusten dat zij een missionaire gerichtheid kan uitstralen in
(pastorale) contacten;
• weet goed om te gaan met “rand-kerkelijken”, heeft oog voor de dorpsgemeenschap en is ‘zichtbaar’
in Rijswijk.
• is een betrokken pastor met belangstelling en deskundigheid voor pastorale vragen en beheerst de
pastorale vaardigheden om te luisteren, te troosten en ook de mensen ‘aan te spreken’;
• is met name betrokken bij bijzondere pastorale omstandigheden en crisispastoraat.
• heeft oog voor de zwakkeren in de samenleving en is erop gericht om de diaconale taak van de kerk te
versterken in een samenleving die verandert in een participatiemaatschappij;
• heeft een open houding naar andere kerken in Rijswijk en Giessen en stimuleert het zoeken naar
eenheid en samenwerking met deze gemeenten.
Gemeenteopbouw, vorming en toerusting
Activiteiten van veel gemeenteleden zijn gericht op de opbouw van de gemeente. De predikant is daarin met
de kerkenraad leidinggevend en heeft daarin een voorbeeldfunctie.
De predikant
• voelt zich, samen met de kerkenraad, verantwoordelijk voor de gemeenteopbouw;
• geeft samen met de kerkenraad (beleidsmatig) leiding aan de gemeenteopbouw en initieert mede
(nieuwe) activiteiten die de opbouw van de gemeente bevorderen en weet daarin prioriteiten te
stellen;
• heeft een open houding en een gezonde nieuwsgierigheid om in gesprek te gaan met gemeenteleden
over diverse onderwerpen, wetende dat binnen onze gemeente verschil van inzicht kan en mag
bestaan.
• is in staat om uitvoering te geven aan het vormen van visie en beleid van de kerkenraad rondom
vrouwen in het ambt.
• heeft een Bijbelse visie op Israël als Gods volk en de betekenis daarvan voor de gemeente vandaag.
Vindt het belangrijk de gemeente hierin te onderwijzen en te laten delen in zijn inzichten. Heeft
bereidheid zich hier verder in te ontwikkelen.
Tenslotte
Bij deze uitgebreide profielschets is het goed om te bedenken dat wij ‘een gewoon mens’ zoeken. Wij willen
dan ook benadrukken dat een predikant van onze gemeente zich met name mag richten op de prediking en op
jeugd en jong-volwassenen in de gemeente. We zijn ervan doordrongen, dat sommige andere kwaliteiten
minder aanwezig kunnen zijn. Binnen de kerkenraad en binnen de gemeente mogen we elkaar tot een hand en
een voet zijn. Bovendien zijn we ons ervan bewust dat onze activiteiten en kwaliteiten ondergeschikt zijn aan
het werk van de Heilige Geest.

