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Inleiding 
 
Voor u ligt het beleidsplan van de Hervormde gemeente 
Wapenveld voor de periode 2017 tot en met 2020.  Waarom heeft 
onze gemeente een beleidsplan?  

Allereerst omdat het een kerkordelijke verplichting is. De 
kerkorde schrijft in Ordinantie 4.8.5:  

“De kerkenraad stelt telkens voor een periode van vier jaar 
een beleidsplan op, na daarover overleg gepleegd te hebben 
met het college van kerkrentmeesters, het college van 
diakenen en met alle daarvoor in aanmerking komende 
organen van de gemeente. Elk jaar pleegt de kerkenraad met 
dezelfde colleges en organen overleg over eventuele wijziging 
van het beleidsplan. Nadat de kerkenraad het beleidsplan of 
een wijziging daarvan voorlopig heeft vastgesteld, wordt dit 
in de gemeente gepubliceerd. De kerkenraad stelt de leden 
van de gemeente in de gelegenheid hun mening over het 
beleidsplan of de wijziging kenbaar te maken. Daarna stelt 
de kerkenraad het beleidsplan of de wijziging vast.” 

Deze kerkordelijke verplichting blijkt ook nuttig. Een beleidsplan 
zorgt ervoor dat de kerkenraad formuleert wat de roeping van 
gemeente en kerkenraad is en hoe dat in de komende tijd handen 
en voeten zou moeten krijgen.  

Wie het huidige beleidsplan naast het vorige legt, ziet 
overeenkomsten, maar ook een aantal verschillen. Het 
voorliggende beleidsplan heeft visie en compactheid op het oog: 
het wil in zo weinig mogelijk woorden de kern van het gemeente-
zijn en de daaruit voortvloeiende doelen voor de komende jaren 
weergeven. Er is daarom gekozen voor een korte hoofdtekst, met 
daarbij verschillende bijlagen. In de hoofdtekst wordt de visie en 
de missie van de gemeente geformuleerd. Daarbij wordt in grote 
lijnen aangegeven hoe we daar in de nabije toekomst mee bezig 
willen zijn.  

In de bijlagen vindt u hoe het een en ander in onze gemeente 
praktisch vorm krijgt. De bijlagen A tot en met G geven weer hoe 
verschillende (ook in de kerkorde genoemde) aspecten van het 
gemeentelijk leven (zoals de zondagse erediensten, het pastoraat 
en het diaconaat) in onze gemeente zijn geordend. De bijlagen 1 
tot en met 10 zijn een verbijzondering daarvan. 

Een ander in het oog springend verschil is dat het vorige 
beleidsplan werkte met zeer concreet geformuleerde 
beleidsdoelen. Deze doelen werden aan het eind van ieder 
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hoofdstuk genoemd. In bijlage 2 vindt u, om aan het vorige 
beleidsplan maximaal recht te doen, deze beleidsvoornemens 
vermeld, met daarbij steeds een korte, evaluerende terugblik.  

De kerkenraad heeft ervoor gekozen om voor dit beleidsplan 
de beleidsvoornemens wat breder te formuleren, in de hoop dat 
deze, in aantal beperkte, meer algemene doelen in de loop van de 
beleidsplanperiode handen en voeten krijgen. Bij de 
geformuleerde doelen wordt wel steeds een eventuele 
concretisering vermeld. Deze concretisering hiervan wordt 
geformuleerd in de vorm van een aantal aandachtsveldvragen. 
Om deze aandachtsvelden verder te doordenken binnen de 
kerkenraad en met de gemeente en om hier verdere acties aan te 
kunnen verbinden, is een aantal vragen toegevoegd. Deze vragen 
geven richting aan de bezinning én maken het bedoelde 
onderwerp verder inzichtelijk. Vragen zouden de suggestie 
kunnen wekken dat bij voorbaat bedoeld is tot veranderingen te 
komen. Dat is geenszins de bedoeling: de vragen moeten worden 
opgevat als middel tot verdieping. 

 
 

 
  

Ook voor dit beleidsplan geldt het woord van Psalm 127:  
“Als de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de 

bouwers eraan”. In afhankelijkheid van Zijn onmisbare Zegen 
bidden we dat dit beleidsplan dienstbaar zal zijn aan de 

instandhouding en verdere opbouw van Gods gemeente in 
Wapenveld. Opdat de gemeente meer zal worden wat ze is: 

geworteld in Christus. 
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Uitgangspunt  
 
“De gemeenten dan in heel Judea, Galilea en Samaria hadden 
vrede en werden opgebouwd; en zij wandelden in de vreze des 
Heeren en de vertroosting door de Heilige Geest en namen in 
aantal toe.” 
Handelingen 9:31 
 
Met zondag 21 van de catechismus belijden we dat de Zoon van 
God van het begin van de wereld tot aan het einde Zich uit het 
gehele menselijke geslacht een gemeente, die tot het eeuwige 
leven is uitverkoren, door Zijn Geest en Woord in de eenheid van 
het ware geloof vergadert, beschermt en in stand houdt.   
 
Het geboorteuur van de Kerk van Christus is de uitstorting van de 
Heilige Geest (Handelingen 2). De Heilige Geest laat ons zien dat 
Jezus Christus de Zoon van de Vader is, gezonden tot heil van 
zondaren, en dat Hij de Schriften vervult. Zijn sterven en opstaan 
zijn hét kruispunt in de geschiedenis van God met Zijn wereld en 
Zijn schepselen. De Vader van Jezus Christus is geen ander dan 
de God van Abraham, Izak en Jakob. De Heere Jezus Christus 
kan alleen verstaan worden tegen de achtergrond van de weg van 
God met Israël. Hij is gekomen als vervulling van de Wet en de 
profeten. Het Israël van de Schriften is de voorgeschiedenis van 
de Kerk. Door Hem deelt de Kerk in de aan Israël geschonken 
verwachting. Daarom is de Kerk geroepen gestalte te geven aan 
haar niet op te geven verbondenheid met het volk Israël. In het 
gedeelte over de “relatie tot de naaste” komt deze verbondenheid 
verder aan de orde. 
 
De Hervormde gemeente van Wapenveld weet zich deel van die 
wereldwijde Kerk van Christus. 
Als onderdeel van Christus’ Kerk is de Hervormde gemeente van 
Wapenveld (zonder dat te begeren) in 2004 meegenomen in de 
fusie tussen de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde 
Kerken in Nederland en Evangelische Lutherse Kerk tot de 
Protestantse Kerk in Nederland. In dat licht heeft de gemeente, bij 
de totstandkoming van de Protestantse Kerk, aangesloten bij het 
Convenant van de classis Alblasserdam (zie bijlage 3). 
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Dankbaar staat de gemeente in de traditie van de Reformatie, 
zoals deze (toegespitst) verwoord is in de gereformeerde 
belijdenisgeschriften.  
Deze gereformeerde belijdenisgeschriften brengen ons, in de lijn 
van de Kerk van alle eeuwen, telkens weer terug bij onze bronnen: 
 

- De Bijbel (sola scriptura) is de enige en onfeilbare bron voor 
ons kennen. Alleen in de Schrift toetsen we onze kennis van 
de drie-enige God en van onszelf. De Heilige Schrift lezen en 
horen we telkens weer om Gods boodschap ook vandaag te 
verstaan. 

- De gemeente is geroepen te luisteren naar de hele Schrift 
(tota scriptura) en deze te gehoorzamen. 

- In ons luisteren naar de Schrift gaat het om Christus (solo 
Cristo) alleen, om Zijn kruis en opstanding. 

- Alleen door het geloof in Hem (sola fide) kunnen we Gods 
uitgestoken Vaderhand vastgrijpen. Dit vastgrijpen en 
vasthouden is werk van de Heilige Geest. Zo worden verloren 
zondaren tot kinderen van God gemaakt en kunnen zij 
volharden. 

- Door Zijn genade alleen (sola gratia) ziet de HEERE naar ons 
om, daar is niets verdienstelijks van onze kant bij. 

  
Zo zijn we “gereformeerd om steeds weer ge-re-formeerd te 
worden”.   
 
Kort en goed: de gemeente leeft van het werk van de Drie-enige 
God. Hij roept ons persoonlijk in een leven van geloof en bekering. 
Hij geeft ons in de gemeente aan elkaar om gestalte te geven aan 
het Lichaam van Christus. En Hij stelt ons tot een Licht voor de 
wereld om ons heen. 
Het zijn deze drie lijnen die de kern zijn van dit beleidsplan. 
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Kern van het beleidsplan 
 
De gemeente heeft een roeping in drie relaties, te weten: 

1. de relatie tot de Heere (deze staat centraal); 
2. de relatie naar elkaar in de gemeente; 
3. en de relatie tot de naaste in de samenleving (in ons dorp, 

ons land en de wereld). 
 
Het hart van de gemeente klopt in de zondagse erediensten, 
waarin het Woord wordt verkondigd, de sacramenten bediend, de 
gebeden opgezonden, de gaven gegeven en de lof van de Heere 
gezongen. Vanuit de erediensten wordt de gemeente gebouwd en 
toegerust in de drie eerdergenoemde relaties. Deze relaties worden 
hieronder verder uitgewerkt. 
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Relatie tot de Heere 
 
De gemeente bestaat en leeft uit het volmaakte werk van 
Christus. Ze is geworteld in Hem en zo wordt ieder lid van de 
gemeente, vanuit de verkondiging, ook geroepen om persoonlijk 
het heil te vinden in Hem. Vanuit de verzoening met Christus 
groeit, door het werk van de Geest, het leven met de Heere Jezus. 
Een leven in geloof is een dagelijks leven met Christus, dat zich 
steeds dieper afhankelijk weet van Hem. Dit leven wordt gevoed 
door Bijbellezen en gebed (1). Uit de verbondenheid met de 
Wijnstok brengen de ranken vruchten voort van geloof en 
bekering. In het leven van de dankbaarheid nemen lofprijzing en 
aanbidding een wezenlijke plaats in. 
 
In dat persoonlijke leven met de Heere Jezus Christus is de 
Schrift de enige bron en norm. In de gemeente wordt de Bijbel 
uitgelegd en toegepast, zodat we worden gebouwd in het leven 
met Christus. Die afhankelijkheid van het Woord van God moet 
blijken in de zondagse verkondiging (2), maar ook in wat de 
gemeenteleden in catechese, pastoraat en kringwerk meekrijgen. 
Gods Woord moet helder én met liefde in de gemeente worden 
uitgedragen.  
 
We zien de gereformeerde belijdenisgeschriften als een zuivere 
vertolking van de Bijbelse boodschap. De gemeente zoekt naar 
wegen om de schat die in de belijdenis besloten ligt handen en 
voeten te geven voor het leven met de Heere Jezus, niet in de 
laatste plaats door voor het voetlicht te brengen wat de 
belijdenisgeschriften ons aanreiken in zaken rond de heilsorde 
(3). 
 
De gemeente wordt opgeroepen om te leven in de verwachting van 
de komst van Christus (4).   
 
Constatering  
In de Hervormde gemeente Wapenveld treedt het gezamenlijke 
(“met elkaar”) op allerlei vlak sterk naar voren. Dat is zéér 
waardevol. Het gevaar hiervan is echter wel dat een persoonlijke 
band met de Heere, vanuit het verlossingswerk van Christus, 
onder druk staat. Dit des te meer in onze tijd, waarin de 
secularisatie hand over hand toeneemt.  
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Doelstelling 
Daarom wijzen we elkaar in de gemeente op het 
levensbelang van een persoonlijke band met de Heere,  
in en door de Heere Jezus Christus.  

 
Hierbij licht een aantal aandachtsvelden op. 

            
1. Het belang van persoonlijk Bijbellezen en gebed.  

Hierin wordt vanuit de kracht van de Heilige Geest de 
persoonlijke omgang met de Heere geoefend.  
 

o Verdiepingsvragen die hierbij te stellen zijn:  
 hoe motiveren we elkaar in het geregeld 

Bijbellezen en gebed? 
 hoe neemt de prediking en huisbezoek daarbij een 

plaats in?  
 hoe komt dit punt op de kringen aan de orde? 
 hoe functioneert de huisgodsdienst? 

 
2. Het belang van het trouw bezoeken van de erediensten.  

In de zondagse diensten ontmoeten we immers, in de 
gedaante van het Woord, de drie-enige God. Hij legt in de 
bediening van het Woord beslag op heel ons leven.   

 
o Verdiepingsvragen die hierbij te stellen zijn:  

 hoe kan de gemeente, jong en oud, worden 
aangespoord twee keer op zondag de diensten te 
bezoeken? 

 hoe wordt de vertaalslag in de prediking vanuit 
het Woord naar het alledaagse leven gemaakt? 

 hoe toegankelijk is de taal in de diensten? 
 hoe functioneert onze liturgie? 
 in welke mate draagt de prediking vrucht? 
 hoe draagt de bediening van de sacramenten 

vrucht? 
 

3. Het belang van het Gereformeerde belijden.  
In de erfenis van de Reformatie en de Nadere Reformatie ligt 
veel goud voor het persoonlijke geloofsleven. Dit goud wordt 
minder en minder opgedolven.  

o Verdiepingsvragen die hierbij te stellen zijn:  
 hoe functioneert de catechismusprediking? 
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 hoe functioneren belijdenisgeschriften op kringen 
en tijdens de catechese? 

 hoe kunnen we elkaar motiveren tot het verdiepen 
in de belijdenis? 
 

4. Het belang van het leven uit de aanstaande wederkomst van 
Christus.  
Besef hiervan geeft ernst aan het leven (ben ik voor Zijn 
komst bereid?) én heilzame ontspanning (mijn toekomst ligt 
in Zijn handen!). 

o Verdiepingsvragen die hierbij te stellen zijn: 
 hoe krijgt dit plaats in de prediking? 
 hoe verbinden we dit geloofsgegeven met het leven 

van alledag? 
 
In de volgende bijlagen kunt u meer vinden hoe dit deelaspect van 
het beleidsplan nu al praktisch is uitgewerkt in onze gemeente. 
 
 
Bijlage Titel Inhoud 
A Eredienst Invulling van de 

erediensten 
B Pastoraat Herderlijke zorg in de 

gemeente 
C Vorming en 

toerusting 
Groei in geloof en 
opbouw van de 
gemeente 

D Beheer en 
financiën 

Het bieden van 
voldoende middelen 
voor de geestelijke 
zorg van de gemeente 
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Relatie tot elkaar 
 
In de gemeente zijn we aan elkaar gegeven (1). We zijn geroepen 
samen gemeente te zijn tot eer van Hem. De band met Christus 
brengt ons tot liefde tot elkaar. In de gemeente zijn we, als 
verschillende mensen uit verschillende generaties (2), één 
Lichaam (I Korinthe 12). Dat vraagt ook oog te hebben voor elkaar 
(3) en voor elkaars roeping. We hebben elkaar nodig (4) en 
kunnen niet zonder elkaar (5). 
 
Constatering 
In onze tijd zien we een grote individualisering. Vanuit het geloof 
dat we aan elkaar gegeven zijn in de gemeente en daarom 
“boodschap aan elkaar moeten hebben”, willen we tegenover deze 
individualisering de onderlinge gemeenschap in de gemeente 
benadrukken.   

 
Doelstelling 
We richten ons op gemeenschapsvorming waarbij, in 
afhankelijkheid van de Heilige Geest, oog is voor ieders 
plaats en gaven en voor ieders noden en 
levensomstandigheden. 

 
Ook hierbij licht een aantal aandachtsvelden op. 
 

1. Het belang van het gevoed worden in de band die er vanuit 
het verbond is. 
De Bijbelse fundering van het gemeente-zijn wordt in 
prediking en catechese onderstreept. 

o Verdiepingsvragen die hierbij te stellen zijn: 
 hoe wordt de gemeente hierin vanuit de prediking 

opgebouwd? 
 hoe kan dit op gemeenteavonden (bv. rond de 

Doop) worden onderstreept? 
 

2. Het belang van het gesprek tussen de generaties. 
Als ouderen en jongeren zijn we geroepen elkaar te vinden 
rond Christus de Bron. 

o Verdiepingsvragen die hierbij te stellen zijn: 
 hoe kan de prediking dusdanig concreet zijn dat 

dit gesprek wordt gemotiveerd? 
 hoe kunnen de kringen hier een rol in spelen? 
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3. Het belang van het klimaat in de gemeente. 
De wijze waarop we met elkaar omgaan zegt veel over het 
functioneren van de gemeente als Lichaam van Christus. 

o Verdiepingsvragen die hierbij te stellen zijn: 
 hoe kan de onderlinge liefde in de gemeente 

worden bevorderd? 
 hoe ontvangen we nieuwkomers? 
 hoe kan de kerkenraad een “open” kerkenraad 

zijn? 
 hoe leren we elkaar beter kennen in de gemeente, 

zo dat we niet over, maar met elkaar spreken? 
 hoe voorkomen en doorbreken we “kliekvorming”? 

 
4. Het belang van het naar elkaar omzien in de gemeente. 

Immers: waar één lid lijdt, lijden alle leden mee. 
o Verdiepingsvragen die hierbij te stellen zijn: 

 hoe motiveren we elkaar meer oog te hebben voor 
nood in de gemeente? 

 hoe bevorderen we dat we die nood meer samen 
delen? 

 
5. Het belang van het oog hebben voor hen die afhaken.  

Als we geloven dat we in de gemeente aan elkaar gegeven 
zijn, mag het niet gebeuren dat mensen geruisloos via de 
achterdeur verdwijnen. 
 

o Verdiepingsvragen die hierbij te stellen zijn: 
 hoe peilen we waarom mensen onze gemeente 

verlaten? 
 hoe raak je in gesprek met mensen die dreigen af 

te haken? 
 hoe ga je het gesprek aan met mensen die 

“shoppen”? 
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In de volgende bijlagen kunt u meer vinden hoe dit deelaspect van 
het beleidsplan nu al praktisch is uitgewerkt in onze gemeente. 
 
 
Bijlage Titel Inhoud 
C Vorming en 

toerusting 
Groei in geloof en 
opbouw van de 
gemeente 

D Beheer en 
financiën 

Het bieden van 
voldoende middelen 
voor de geestelijke 
zorg van de gemeente 

E Kerkenraad Leiding geven aan de 
gemeente 

F Diaconaat Het dienstbaar 
opstellen naar elkaar 

G Apostolaat Verspreiding van het 
Evangelie 
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Relatie tot de naaste in de samenleving 
 
In het geloof dat Gods Woord uitgaat tot ieder mens (Johannes 
3:16) weet de gemeente zich geroepen present te zijn in de wereld, 
in het bijzonder in het dorp waarin wij wonen en leven (1). We zijn 
niet van de wereld, maar wel in de wereld (2). De gemeente is 
gemeente van Christus en heeft zo ook een woord van redding 
door Hem voor de wereld. Dat uit zich ook in een betrokkenheid 
op Israël en op de wereldwijde zending (3). 
 
Dit brengt een beweging van binnen naar buiten en van buiten 
naar binnen met zich mee. 

 Van binnen naar buiten: we zoeken onze naaste met de 
boodschap van de Heere Jezus Christus op, op de plaats 
waar hij / zij zich bevindt. 

 Van buiten naar binnen: we ontvangen hen die niet tot onze 
gemeente behoren, of die daarin aan de rand zijn 
terechtgekomen, hartelijk in onze zondagse erediensten en 
activiteiten door de week (4). 

 
Constatering 
In een harder wordende wereld is de liefde van Christus die door 
de gemeente heen straalt steeds belangrijker. Tegelijk: het einde 
nadert; nog is het genadetijd, ook voor onze ongelovige buren. Dat 
geeft aan het getuigenis in en aan de wereld een grote ernst. 
 

Doelstelling 
Vanuit het geloof dat de wederkomst van Christus 
aanstaande is, legt de gemeente van Wapenveld zich toe 
op het zijn van een lichtend licht en op het handen en 
voeten geven aan onze roeping in de wereld. 

 
Ook hierbij licht een aantal aandachtsvelden op. 
 

1. Het belang van een zichtbare aanwezigheid van de gemeente 
in ons dorp en daarbuiten. 
Als we een Woord voor de wereld hebben, moet de wereld wel 
weten wie we zijn. 

o Verdiepingsvragen die hierbij te stellen zijn: 
 hoe geef je aan deze zichtbaarheid vorm, zó dat 

het past bij de identiteit van onze gemeente? 
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2. Het belang van het wel in de wereld zijn, maar niet van de 
wereld.  
Wanneer de gemeente te open is in het contact met de 
wereld dreigt het gevaar dat het unieke van de christelijke 
boodschap vervlakt en dat de gemeenteleden te weinig ernst 
maken met het vreemdelingschap van een christen. 

o Verdiepingsvragen die hierbij te stellen zijn: 
 hoe uit zich dit concreet? 
 hoe wordt de gemeente hierin toegerust? 

 
3. Het belang van het oog hebben voor Israël en voor de 

wereldwijde zending. 
De gemeente van Christus is niet in het luchtledige 
ontstaan. Heidenen over heel de wereld worden, door het 
werk van Christus, geroepen te delen in het verbond dat Hij 
met Zijn volk sloot. Nog altijd heeft de HEERE beloften voor 
Zijn oude verbondsvolk. Dat maakt dat ook de gemeente van 
Wapenveld zich onlosmakelijk verbonden weet met Israël. 
Daarnaast gaat de oproep van de Heere Jezus om het Woord 
over heel deze aarde uit te dragen ook onze gemeente aan. 

o Verdiepingsvragen die hierbij te stellen zijn: 
 hoe kunnen we de verbondenheid met Israël 

handen en voeten geven? 
 hoe kan het missionair besef in de gemeente 

worden verdiept? 
 

4. Het belang van een uitnodigende en open sfeer in de 
gemeente. 
Alleen zo zullen mensen van buiten zich welkom weten in de 
gemeente. 
o Verdiepingsvragen die hierbij te stellen zijn: 

 hoe begeleid je mensen op een goede manier 
richting erediensten en overige 
gemeenteactiviteiten? 

 hoe raken we als gemeente meer betrokken op de 
nood in de wereld en onze roeping daarin? 
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In de volgende bijlagen kunt u meer vinden hoe dit deelaspect van 
het beleidsplan nu al praktisch is uitgewerkt in onze gemeente. 
 
 
Bijlage Titel Inhoud 
F Diaconaat Het dienstbaar 

opstellen naar elkaar 
G Apostolaat Verspreiding van het 

Evangelie 
 


