Profielschets predikant

Algemeen
We zoeken een predikant die leeft vanuit een levende relatie met de Heere Jezus
Christus en zijn weg vastmaakt in het Woord van God zodat hij, geleid door de
Heilige Geest waarlijk dienaar van het Woord is en de gemeenteleden pastoraal
kan ondersteunen in hun weg naar en met God.
We vinden het belangrijk dat een predikant goed kan goed luisteren, mensen in
hun waarde laat en kan omgaan met verschillen. Kennis van de plaatselijke
situatie is belangrijk om gevoelens op waarde te schatten en te bouwen aan een
stabiel gemeenteleven. Op deze wijze kan de predikant samenbindend werken en
de eenheid van de gemeente bevorderen.
De predikant weet aan te sluiten bij de ligging van de gemeente. Hij heeft oog
voor de breedte van de gemeente en weet de betrokkenheid vast te houden en te
bevorderen. Hij weet mensen te inspireren en is daarbij zelf een actief voorbeeld.
Prediking
We hechten grote waarde aan grondig onderzoek van de Schrift als voorbereiding
op de prediking zodat er goede tekstuitleg is en dat de boodschap opkomt uit de
tekst die gekozen is.
De prediking is bediening van de verzoening waarin Christus wordt verhoogd en
de mens getekend zoals hij is.
De prediker is brenger van het Evangelie, de blijde boodschap van genade voor
zondaren waarbij de hoop in Christus ligt. Hij stelt Christus centraal in
prediking, pastoraat, catechese en Bijbelkring want er is onder de hemel maar
één Naam gegeven tot zaligheid.
De prediking is vertroostend, bemoedigend, gunnend, direct, met een appel tot
geloof en bekering en sluit aan bij de huidige leefwereld van jongeren en ouderen.
De Schrift wordt in eenvoudige bewoordingen uitgelegd.
De predikant vervult een nader te bepalen aantal preekbeurten (o.a. doop- en
avondmaaldiensten, leerdiensten).
Pastoraat
De predikant weet zich ook in het pastoraat afhankelijk van zijn Zender en wijst
de mensen heen naar de hemelse Heelmeester in alle worstelingen die het
(geloofs)leven kenmerken. Het is belangrijk om laagdrempelig te zijn in de
omgang zodat mensen niet schromen aan te kloppen bij de predikant. De
pastorale taak van de predikant richt zich vooral op leden die extra zorg
behoeven: crisispastoraat, rouwpastoraat en ouderenpastoraat. Het is belangrijk
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om trouw te zijn in het bezoekwerk en mee te leven in blijde en droeve dagen,
waarbij er geen leeftijdsgroepen uit het oog verloren worden.
Vorming en toerusting
De predikant is belast met de catechese. Een goede aansluiting bij de leefwereld
van de jeugd is daarbij belangrijk. Hij heeft gezag, maar staat wel naast de
jongeren en weet hun vertrouwen te winnen. Hij weet een goede balans te vinden
tussen onderwijzen/leren en goede contacten leggen c.q. onderhouden.
De predikant geeft leiding aan de kringen die er zijn (Bijbelkring,
verdiepingskringen). Hij is in staat mensen op hun gemak te stellen zodat
iedereen zich vrij voelt aan een gesprek deel te nemen en zich in het hart te laten
kijken.
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