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1. Inleiding 

 

Als kerkenraad hebben wij vorig jaar een commissie benoemd, bestaande uit leden van onze 

kerkenraad en andere leden van onze gemeente. Deze commissie had als doel om het beroepingswerk 

voor te bereiden met het oog op het emeritaat van predikant Van der Laan in februari dit jaar. Met het 

oog daarop hebben wij de voorbereidingscommissie gevraagd om een profiel op te stellen voor onze 

nieuwe predikant, een aanzet te doen voor een visie op gemeente-zijn en praktische voorbereidingen 

te treffen voor de beroepingscommissie. Het profiel van de predikant is in dit document opgenomen. 

 

De voorbereidingscommissie heeft ten behoeve van het profiel een enquête onder gemeenteleden 

gehouden. De uitkomsten hiervan heeft de voorbereidingscommissie gebruikt om een aanzet te doen 

een schets van onze nieuwe predikant. Vervolgens heeft de commissie een profiel van onze nieuwe 

predikant opgesteld. Dit profiel bevat de belangrijkste eigenschappen van onze nieuwe predikant, 

waarbij onder andere is gekeken naar de eigenschappen die het meest vaak zijn genoemd door de 

respondenten. Het profiel kan dus worden beschouwd als kern of samenvatting van de profielschets.  

 

Het opgestelde profiel is vervolgens op een gemeente-avond in mei van dit jaar aan onze gemeente 

toegelicht. Ter voorbereiding hiervan hebben wij het profiel, de profielschets en toelichting daarop 

van de voorbereidingscommissie bij onze gemeenteleden bezorgd, zodat zij die vooraf konden 

doornemen en vragen hierover konden stellen aan de voorbereidingscommissie. Naar aanleiding 

hiervan werden verschillende positieve reacties ontvangen van onze gemeenteleden en een zeer 

beperkt aantal inhoudelijke vragen. Mede naar aanleiding daarvan hebben wij als kerkenraad het 

opgestelde profiel en de profielschets op 31 mei jongstleden vastgesteld. Deze zullen worden gebruikt 

door de beroepingscommissie. 

De profielschets van onze nieuwe predikant vindt u in hoofdstuk 2, het profiel in hoofdstuk 3. 

De kerkenraad. 
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2. Profielschets predikant 

Samenvatting 

We zoeken een jonge predikant, of een predikant jong van geest, met een open karakter die 

gemakkelijk contacten legt en toegankelijk is. Een predikant die de Naam van God, de Vader, de Zoon 

en de Heilige Geest, belijdt en groot wil maken en staat voor het geloof in deze Drie-enige God en van 

Zijn scheppende, verzoenende en vernieuwende werk wil getuigen in gemeente en kerk en zo 

dienstbaar wil zijn aan de samenleving. Een predikant die betrokken is bij onze gemeente en de 

opbouw ervan. Een dominee die niet boven, maar tussen de mensen in onze gemeente staat en weet 

van hen bezighoudt, zich vrij en thuis voelt binnen onze gemeente. Een herder die onze gemeente bij 

de hand neemt en naar Jezus leidt, dichtbij Jezus en zo ook dicht bij elkaar, die verbindend is tussen 

generaties en de verschillende groeperingen binnen onze gemeente. Een echte bruggenbouwer, die 

ook de jeugd beschouwt als volwaardig lid van onze gemeente, hen actief bij onze gemeente betrekt 

en oog heeft voor de ontwikkelingsfase waarin zij zit.  

 

Persoonlijke eigenschappen 

Onze gemeente bestaat uit verschillende groeperingen en generaties. Het is een uitdaging om hen 

allemaal betrokken te houden. We zoeken daarom een predikant die open staat voor vernieuwing, 

niet als doel op zichzelf, maar om ruimte te bieden aan alle stromingen binnen onze gemeente zonder 

concessies te doen aan Gods Woord. Een predikant die vervuld is met de Heilige Geest, gelooft dat 

Jezus voor zijn zonden is gestorven en opgestaan, en zijn persoonlijk geloof goed kan uitdragen en 

daarbij een voorbeeld is voor onze gemeente. Hij staat daarbij midden in de samenleving, heeft een 

moderne uitstraling en heeft voeling met actuele thema’s. Onze predikant staat open voor 
verschillende meningen en is in staat om onderwerpen van verschillende kanten te bekijken. Hij is 

enthousiast en initiatiefrijk. Onze predikant heeft gevoel voor humor en is spontaan en oprecht. Hij 

blijft zichzelf. De gemeente mag hem leren kennen. Enige werkervaring als predikant geldt als een pré. 

 

Rol binnen onze gemeente 

Onze predikant heeft een warm hart voor onze gemeente. Hij is geen vergadertijger, maar trekt er op 

uit in onze gemeente. Onze dominee laat zich in onze gemeente en dorp zien en horen, hij is duidelijk 

zichtbaar. Hij besteedt daarbij actief aandacht aan het pastoraat voor jong en oud: het omzien naar 

elkaar in de naam van Christus in alle omstandigheden van het leven.  

Onze predikant stelt zich binnen onze gemeente dienstbaar op en is gericht op samenwerking. 

Samenwerking met de christelijke basisschool in Valkenburg, samenwerking met de andere 

kerkgenootschappen in Valkenburg en samenwerking met de commissies en werkgroepen die binnen 

onze gemeente actief zijn. Onze predikant stimuleert activiteiten binnen onze gemeente en geeft onze 

leden ruimte en verantwoordelijkheden. Hij staat daarbij open voor hun inbreng en ideeën en staat 

positief tegenover een grote variëteit aan activiteiten om de verschillende stromingen zich welkom te 

laten voelen in onze gemeente.  

 

Rol binnen onze kerkenraad 

De huidige mission statement is de leidraad van onze gemeente en onze kerkenraad. Dat geldt ook 

voor onze nieuwe predikant. Hij werkt nauw samen met de kerkenraad en voelt zich vrij om zijn mening 

te geven. Hij heeft een sterke persoonlijkheid en is in staat om gevoelige onderwerpen bespreekbaar 

te maken waarbij hij zoekt naar verbinding binnen de kerkenraad. Hij kan de kerkenraad een spiegel 

voor houden en staat zelf ook open voor reflectie. Op deze wijze draagt onze dominee bij aan de leiding 

van onze gemeente. 

 

Onze jeugd  

Een belangrijk speerpunt van onze predikant is het bereiken en betrekken van onze jeugd. We zoeken 

daarom een predikant die oog heeft voor onze jeugd en daarmee een klik heeft. Een dominee die 

betrokken is met het wel en wee van onze jeugd. Hij spreekt de taal van onze jeugd en kan hen 
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motiveren en aanspreken. Hij heeft een band met onze jeugd en bouwt die uit. Hij is voor hen 

benaderbaar en onderneemt voor en met hen activiteiten. Hij brengt met passie Gods Woord op hen 

over en krijgt hen met plezier in onze kerk. Hij heeft daarbij goede ideeën om hen te betrekken bij de 

kerkdiensten. Verder heeft hij flair en creativiteit om onze jeugd ook buiten de kerkdiensten te laten 

zien wat Christen-zijn betekent in de praktijk. Onze predikant geeft leiding aan de catechese door zijn 

betrokkenheid bij de voorbereiding ervan en de begeleiding van de vrijwilligers die betrokken zijn bij 

de uitvoering ervan. 

In het verlengde hiervan vinden we het belangrijk dat onze predikant jonge gezinnen aanspreekt. Gelet 

op het voorgaande is het een pré als onze predikant een gezin heeft met opgroeiende kinderen, zodat 

hij ervaring heeft met de uitdagingen van geloofsopvoeding van jongeren in de huidige tijd.   

 

Eredienst 

Onze predikant neemt de blijheid van het Evangelie mee in onze kerkdiensten. Bij de invulling ervan 

streeft hij naar verbinding tussen God en onze gemeente en van de verschillende stromingen en 

generaties binnen onze gemeente. Onze dominee houdt daarbij onder andere rekening door een 

gevarieerde keuze van de liederen die worden gezongen.  

Onze dominee verkondigt Gods Woord in heldere taal, waarbij hij alle stromingen en generaties voedt 

en hen bereikt met de invulling ervan. Een Bijbelgetrouwe prediking is daarbij zijn uitgangspunt, 

waarbij hij verbinding maakt met het heden. Hij legt uit hoe de inhoud van de Bijbel kan worden 

vertaald naar de praktijk van het huidige leven, waarbij hij aansluiting zoekt bij de actualiteit. Hij doet 

daarbij praktische en concrete handreikingen hoe we kunnen leven naar Gods wil, hij vertelt wat God 

van ons vraagt en dat Hij onze Vader wil zijn. Hij straalt hierbij zijn liefde voor God en het verlossende 

werk van Jezus uit. 

De preken van onze dominee zijn kort en krachtig, hij zegt waar op het staat en is in staat een duidelijke 

boodschap over te brengen. Hij blijft met zijn verkondiging niet aan de oppervlakte hangen, maar is in 

staat om de diepte in te gaan. Onze predikant is niet bang om moeilijke onderwerpen aan te kaarten 

en de gemeente te prikkelen en wakker te schudden. Hij biedt daarbij ook ruimte voor geloofsvragen 

die bij ons kunnen leven en put ook uit zijn eigen levenservaring. Gods Woord en het Evangelie staan 

daarbij centraal.  

Onze predikant kan variëren met de structuur in zijn preken en kan daarbij afwisselende vormen 

hanteren. Een daarvan is de zogenoemde leerdienst. Bij zijn preken gebruikt onze dominee de gehele 

Bijbel.  
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3. Profiel predikant  

Inleiding 

Onze gemeente bestaat uit verschillende stromingen en generaties. We ervaren het als een uitdaging 

om met elkaar één gemeente van God te zijn. We zoeken naar verbinding om met elkaar God eer te 

brengen en elkaar te steunen in ons geloof. Daarbij zoeken we naar manieren om op een open en 

respectvolle manier met elkaar in gesprek te komen en te blijven en van elkaar leren hoe we met elkaar 

gemeente kunnen zijn. Met het oog hierop hebben we een visie opgesteld die we de komende jaren 

verder willen uitwerken. We zoeken een predikant die ons daarbij wil helpen en stimuleren. De visie is 

opgesteld op basis van een vragenlijst onder gemeenteleden. Op basis van deze vragenlijst is ook dit 

profiel opgesteld. Dit profiel beschrijft de belangrijkste eigenschappen die we zoeken in onze 

predikant. Een verdere uitwerking van dit profiel is opgenomen in de bijgevoegde profielschets.  

 

Samen God eren 

Onze predikant: 

• beschouwt de Bijbel als Gods Woord, belijdt de Naam van God, de Vader, de Zoon en de Heilige 

Geest, wil die groot maken en staat voor het geloof in deze Drie-enige God; 

• wil getuigen van Gods scheppende, verzoenende en vernieuwende werk en brengt met passie 

Gods Woord over en inspireert en enthousiasmeert onze gemeenteleden; 

• verkondigt Gods Woord in heldere en begrijpelijke taal aan onze gemeente; 

• vertaalt Gods Woord naar het huidige leven van onze gemeente. 

 

Herder binnen onze gemeente 

Onze predikant: 

• is betrokken bij op onze gemeente en de opbouw ervan; 

• staat niet boven, maar tussen de mensen in onze gemeente en weet wat hen bezighoudt; 

• is een echte bruggenbouwer binnen onze gemeente. 

 

Samen met onze jeugd 

Onze predikant: 

• heeft oog voor onze jeugd en beschouwt hen als volwaardig onderdeel van de gemeente; 

• is bekend met de belevingswereld van onze jeugd en spreekt haar taal; 

• is actief voor én met de jeugd; 

• is betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van de catechese. 

 

Samen met onze kerkenraad 

Onze predikant: 

• werkt nauw samen met de kerkenraad; 

• voelt zich vrij om zijn mening te geven en kan gevoelige onderwerpen bespreekbaar maken; 

• kan de kerkenraad een spiegel voor houden en staat zelf ook open voor reflectie. 

 

Vervuld met de Heilige Geest 

Onze predikant: 

• is vol van zijn geloof in God, Jezus en de Heilige Geest en kan zijn geloof goed uitdragen; 

• is jong van geest en staat open voor vernieuwing om alle geledingen binnen onze gemeente met 

Gods Woord te bereiken; 

• is zich bewust van de missionaire opdracht van onze gemeente en helpt onze gemeente om de 

blik ook naar buiten te richten; 

• staat midden in de samenleving en heeft voeling met actuele thema’s die binnen onze gemeente 

leven; 

• heeft een open persoonlijkheid, legt gemakkelijk contacten en is goed benaderbaar. 


