
Profielschets van de predikant 
Algemeen: 

Werkpercentage 0,8000 

Modaliteit  
 bv: Middenorthodox, Gereformeerde Bond, 
Confessioneel, Vrijzinnig, Evangelisch etc. 

Gereformeerde Bond 

Typering predikant of proponent 
(max drie!) bv: leider, exegeet, schriftgeleerde, 
liturg ,manager, teamwerker, bruggenbouwer, 
pastor,  leraar etc. 

De predikant is herder en leraar. Hij brengt de gemeente 
bij de Heere Jezus Christus en prijst Hem aan als de Bron 
van het leven. We zoeken een vriend van de Bruidegom 
(Johannes 3) die de gemeente voorgaat in een leven in het 
voetspoor van Christus. 

Vaardigheden (max vier!) 
 bv: samenwerken, leidinggeven, organiseren, 
bruggenbouwen, communiceren, samenbinden, 
inspireren; etc. 

De predikant kan goed samenwerken, met name met de 
collega-predikant en de kerkenraad. Ook hechten we eraan 
dat de predikant samenbindend werkt, zowel met het oog 
op de verschillende generaties als met het oog op de 
veelkleurigheid van de gemeente. We vinden het belangrijk 
dat er inlevingsvermogen is met alle lagen van de bevolking 
in dorp en gemeente en de predikant hiermee kan 
communiceren.   

Voorkeur geslacht/leeftijd  
(met motivatie!) 

In het beleidsplan is vastgelegd dat we op Bijbelse gronden 
kiezen voor een mannelijke predikant.    

Woonlocatie  
bv: binnen de eigen gemeente, directe omgeving 
of regio, binnen bepaald kilometrage etc. 

Er is een pastorie beschikbaar. Onze voorkeur gaat ernaar 
uit dat de predikant hier zijn intrek neemt. 

 

Specifiek, kerntaken: 

Eredienst  
bv: aandacht voor liturgie, kerkmuziek, traditie, 
pluriformiteit  etc.  

De predikant ziet de zondagse verkondiging als het hart 
van de gemeente. We hechten aan een prediking waaraan 
studie en gebed ten grondslag ligt. Een predikant is een 
schatgraver die wat hij gevonden heeft in de Schriften in 
verstaanbare taal met de gemeente deelt. De prediking 
richt op de kern van het evangelie zoals verwoord in 
Zondag 1 van de Heidelbergse Catechismus. 

Pastoraat  
bv:  kinderen, jongeren, middengroep, ouderen, 
nieuwingekomenen, andere speciale doelgroepen 
etc.  

We zoeken een predikant die, in samenspraak met andere 
pastoraal verantwoordelijken, zijn roeping als herder 
invult: in navolging van de goede Herder de mensen 
opzoeken waar ze zijn en met hen het leven delen in het 
licht van het Evangelie. Toegankelijkheid is daarbij van 
groot belang.  

Vorming en Toerusting 
bv: catechese, kringwerk, jeugdwerk, missionair 
werk, oecumene, leerhuis etc. 

Vanuit zijn deskundigheid als theoloog gaat de predikant 
de gemeente voor in vorming en toerusting. Dit krijgt vorm 
in het leiding geven aan een aantal groepen catechese en 



een kring. Ook vinden we de toerusting van kerkenraad en 
gemeente op andere momenten (bv. gemeenteavonden) 
van belang. 

Organisatie en beleid  
bv: visieontwikkeling, flexibiliteit, pionier, 
organisator etc. 

De predikant hoeft geen manager te zijn. Wel gaat ons 
verlangen ernaar uit dat de predikant adviserend en 
sturend mede vormgeeft aan de beleidsvorming en de 
communicatie daarvan in de gemeente. 

Diakonaat  
bv: maatschappelijk betrokken, betrokken op 
noden dichtbij en veraf, gericht op de samenleving, 
samenwerken met burgerlijke organisaties etc.  

We zoeken een predikant die, met name samen met de 
diakenen, de gemeente wijst op de diaconale zijde van de 
Bijbelse boodschap. We vinden een verdere groei van het 
diaconaal besef in de gemeente belangrijk. 

 


