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Profielschets predikant Hervormde Gemeente Schoonhoven 
 

Persoon 

➢ Hij is en wil een dienstknecht zijn van God voor Zijn gemeente te Schoonhoven 

➢ Hij heeft een levende relatie met Jezus Christus en laat zich leiden door de Heilige Geest. 

➢ Hij geeft prioriteit aan de prediking en besteedt voldoende tijd aan de voorbereiding hiervan. Hij 

ziet zichzelf als een dienaar van het Woord. 

➢ Hij weet te verbinden, vanuit de liefde van het Woord en liefde voor de gemeente. 

➢ Niet alleen predikant voor de eigen gemeente en kerk willen zijn maar ook voor anderen om ons 

heen vanuit de taak van de kerk om als moeder voor de stad Schoonhoven te willen zijn. 

➢ Hij moet open en eerlijk (transparant) de dialoog durven aan te gaan met jong en oud vanuit de 

breedte van onze gemeente (traditioneel, evangelisch en moderne geloofsbeleving). 

➢ Hij werkt goed samen met de collega predikant (of pastoraal medewerker) in de gemeente om in 

broederlijke verootmoediging samen de handen te vouwen voor de gemeente.  

 

Prediking 

➢ De prediking is Bijbelgetrouw en de predikant is erop gericht Gods Woord op een concrete, 

aansprekende manier te verkondigen. Hierbij wordt de gehele gemeente van jong tot oud 

aangesproken met in de morgendienst extra aandacht voor de jongeren. 

➢ De gemeente heeft behoefte aan een duidelijke boodschap, in hedendaags taalgebruik, die de 

gemeenteleden stimuleert te luisteren naar Gods stem. 

➢ Het doel van de prediking is dat de gemeenteleden de Heere Jezus leren kennen als hun 

persoonlijke Verlosser en Zaligmaker en dat de gemeente wordt opgebouwd in geloof en 

levensheiliging. Hij durft hierbij van de oude paden af te wijken, laat zich niet alleen leiden door 

traditie maar doet dit altijd wel op grond van Gods Woord. 

➢ Het accent van het werk van de predikant ligt op het toerusten van de gemeente en de 

geloofsverdieping.  

➢ Hij besteedt veel tijd aan het voorbereiden van de zondagse erediensten waarbij hij het volle 

evangelie preekt, van zonde, genade, heden en toekomst op een open, eigentijdse eerlijke 

manier waardoor de gemeente, jong en oud, wordt verdiept, gewaarschuwd, uitgedaagd, 

gestimuleerd en bemoedigd. En dat hij hierin actuele onderwerpen niet uit de weg gaat.  

➢ Het is van belang dat er een praktische vertaling naar het leven van alle dag is. Tegelijkertijd 

heeft de predikant er geen moeite mee om ook wat meer ingewikkelde boodschappen voor 

kinderen duidelijk te maken. 

➢ De prediking dient zich te bewegen in de lijn van Schrift en belijdenis, waarbij de volle breedte 

van de gemeente wordt aangesproken. Ook weet hij daarbij verbanden te leggen met de 

kerkelijke activiteiten en het Focus project binnen de gemeente. 

➢ De predikant getuigt van de hoop die er is in het verlossingswerk van Jezus Christus en helpt de 

gemeente hiervan te getuigen.  



Juli 2020 

 

 

Pastoraat 

➢ De predikant is trouw in het pastoraat en ziet, naar het voorbeeld van Christus, met een warm 

hart en vol bewogenheid om naar mensen in zorgelijke omstandigheden, jongeren en ouderen.  

➢ Hij weet wat er speelt in de gezinnen met opgroeiende kinderen en jongeren en geeft daar 

aandacht aan in het pastoraat. 

➢ Hij benadert de mensen binnen en buiten de hervormde gemeente met openheid, liefde en 

eenvoud. 

➢ De pastorale arbeid van de predikant richt zich niet alleen op het crisis-, rouw- en 

ziekenpastoraat maar bezoekt ook andere pastorale eenheden in de aan hem toegewezen 

wijken. 

 

Organisatie en beleid 

➢ Hij verzorgt (mede) en geeft aandacht aan catechese, pastoraat en kringwerk. Daarbij heeft hij 

oog en oor voor de jongeren, staat tussen hen in, en brengt op een open en eerlijke maar ook 

confronterende wijze kennis van Gods Woord aan hen over  

➢ Een goede samenwerking met andere predikanten in de gemeente Schoonhoven. 

➢ Hij geeft mede vorm en inhoud aan het Focus traject binnen de gemeente. Hierbij gaat hij samen 

met de gemeente op zoek naar haar identiteit in Christus en de onderlinge verbondenheid en 

heeft hierin een leidende rol in het uitstralen en overbrengen van het geloof naar mede (niet 

gelovige) Schoonhovenaren.  

➢ Hij kan – geestelijk - leiding geven: neemt initiatieven, delegeert op verantwoorde wijze, 

stimuleert en heeft een duidelijke visie op gemeente-zijn in deze tijd.  

➢ Als predikant maakt hij deel uit van de kerkenraad en geeft daarbij naast de voorzitter als 

adviseur geestelijk leiding aan de bespreking binnen de kerkenraad.  

➢ Hij ondersteunt ambtsdragers bij hun pastorale taak en geeft waar nodig toerusting. 

 


