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Profielschets 

Predikant 

Hervormde 

gemeente 

Giessen 
                            

                               

 
 ‘Samen om het Woord van de God van Israël; 

onze Here en Redder Jezus Christus navolgen, 

en geleid door de Heilige Geest het Evangelie 

uitdragen in de wereld.’ 
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Inleiding 
Onze gemeente komt vanuit historisch 
perspectief voort uit de rechts confessionele 
traditie met affiniteit tot de Gereformeerde 
Bond. Nog steeds zijn we een gemeente die 
“Belijdenis en Schrift” omarmt vanuit die 
traditie, maar tegelijkertijd is er de laatste tien 
jaar meer ruimte gekomen in de diensten en 
liturgie. Denk hierbij o.a. aan het gebruik van 
muziekinstrumenten, een beamer, speciale 
diensten voor kinderen (Biddag en Dankdag) 
en themadiensten met een koor/band. Omdat 
we een dorpskerk zijn met diversiteit in de 
samenstelling van de gemeente blijft elke 
suggestie of verandering een onderwerp die 
door de Kerkenraad en predikant voortdurend 
en weloverwogen op de agenda wordt gezet 
en waarin de oorspronkelijke tradities 
zorgvuldig worden meegewogen als het om 
besluitvorming gaat. 
 
Persoon 
Om te komen tot een goede profielschets van 
onze nieuwe predikant, heeft de 
beroepingscommissie onderzoek gedaan 
naar hoe de gemeente haar toekomst ziet, en 
wat daarvoor nodig is, zowel vanuit de 
gemeente als vanuit de te beroepen 
voorganger.  
 
Dit heeft geleid tot wat wij denken de 
kernactiviteiten en de rol van de predikant zou 
moeten zijn. Deze profielschets van de te 
beroepen predikant is dan ook nauw 
verbonden met het beleidsplan van onze 
gemeente en dient daarom in samenhang 
gelezen te worden. Daarbij dient opgemerkt te 
worden dat het huidige beleidsplan een 
update nodig heeft. Hier is al een begin mee 
gemaakt, maar we willen dit graag verder 
afronden samen met onze nieuwe predikant.  
 
Onze predikant, heeft een levende relatie met 
de Here Jezus Christus. De beoogd predikant 
van onze gemeente is een man die prettig in 
de omgang is, die gemakkelijk omgaat met 
mensen, die kan verbinden en tegelijkertijd 
ook inspirerend is. De predikant heeft een 
goede presentatie, die boeit en bindt.. We 
zoeken een predikant, die theoloog is en zich 
thuis voelt bij de gereformeerde traditie en 
beginselen. 
 
In geval dat een predikant is gehuwd, dan 
vinden wij het in Giessen prettig wanneer de 
echtgenote van de predikant zich thuis voelt in 
de gemeente. Het is fijn als de echtgenote 
deelneemt aan het gemeentewerk, maar dat is 
geen “must”. Ook als zij elders een betrekking 
heeft is dat voor ons geen probleem. Wel 
belangrijk is dat de echtgenote het werk van 

haar man ondersteunt. 
 
Erediensten, liturgie en prediking 
De erediensten is en blijft de eerste kernactiviteit 
en vormen het hart van de gemeente. We 
gaan met zorg om met de eredienst, de 
liturgie en de prediking. De prediking dient 
met zorg en met een goede voorbereiding te 
gebeuren. De predikant vervult daarin een 
centrale rol, zowel in de inrichting en uitvoering 
van de diensten. De predikant stelt zich op de 
hoogte van actuele zaken en is bereid deze 
vanuit Bijbels perspectief te onderzoeken en de 
boodschap toe te passen in de prediking op een 
voor de gemeente te begrijpen manier en die 
aanzet tot nadenken en reflectie op eigen 
handelen.  
 
Er wordt gehecht aan de leerdienst 
(bijvoorbeeld een prekenserie) waarin de 
gemeente op allerlei wijzen tot verbreding, 
verdieping en beleving van het geloofsleven 
komt. De predikant houdt hierbij rekening met 
de breedte van de gemeente. 
 
De liturgie is een belangrijk onderdeel van de 
eredienst. De gemeente en de kerkenraad 
hechten aan het gebruik om de liturgie 
weloverwogen vorm te geven. We verwachten 
dat de predikant aandacht heeft voor de 
gebruiken die we kennen en weet deze te 
integreren in de diensten. 
 
 
Pastoraat 
De tweede kernactiviteit zal vooral in het 
pastoraat zijn, met name de zorg naar ouderen, 
zieken en zij die het moeilijk hebben in onze 
gemeente. Het is gebruikelijk dat de predikant 
de ouderen vanaf 75 jaar zelf bezoekt. Samen 
met  ondersteuning van de wijkouderlingen 
verzorgt de predikant het pastoraat. Aanvullend 
zijn er de dames van de HVD en er is het 
pastoraal team dat regelmatig ingezet kan 
worden. 
 
Gemeentewerk 
De predikant acht een goede samenwerking 
met de kerkenraad essentieel en voelt zich – 
samen met de kerkenraad - verantwoordelijk 
voor de gemeenteopbouw en toerusting van 
kerkenraadsleden en leidinggevenden van 
gemeentelijke activiteiten. De afgelopen jaren 
worden er mentoren gebruikt bij de catechese 
aan jongeren waarin de predikant de inleiding 
verzorgt en de toerusting van mentoren op zich 
neemt. Ook worden de huiskringen 
gecombineerd met een thema dat in overleg 
met de predikant afgestemd wordt en terugkomt 
tijdens de preek. Er is een trouwe groep 
gemeenteleden die de diensten bijwoont, maar 
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we zien ook een groep mensen die we graag 
wat vaker in de kerk zouden zien. En er is ook 
de groep mensen die helemaal niet meer naar 
de kerk komt en die we heel graag weer willen 
terugbrengen in onze gemeente. Samen met de 
predikant willen we blijven zoeken naar 
mogelijkheden om de kerkgang te behouden, te 
versterken en zoveel als mogelijk anderen 
hierbij te betrekken. 
 
Buurgemeenten 
Er is op vele vlakken een goede en 
constructieve samenwerking met de Hervormde 
en Gereformeerde kerk in onze buurgemeente 
Rijswijk. Onze predikant staat open voor een 
continuering van deze samenwerking en met de 
kerkenraden en predikanten mee te werken aan 
een toekomstvisie hoe we onze gemeenten zien 
op de langere termijn. 
 
Tenslotte de toekomst  
Er is veel werk in Giessen. Gelukkig staat de 
predikant er niet alleen voor. In de gemeente 
zijn veel enthousiaste vrijwilligers actief die 
samen met de predikant een grote diversiteit 
aan werkzaamheden willen verrichten.  
Samen in de Naam van Jezus. 


