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PROFIELSCHETS PREDIKANT             
 

WE ZIJN OP ZOEK 
Onze gemeente is een levendige stadsgemeente met een diversiteit aan leden: jongeren in opleiding, 
gepensioneerde ouderen, starters en vijftigers, gezinnen met jonge of oudere kinderen. De 
veelkleurigheid van onze gemeente laat zich niet simpelweg onderscheiden in ‘oud of jong’, 
‘progressief of behoudend’, ‘klassiek of modern’. Juist die veelkleurigheid van onze gemeente maakt 
haar tot wie ze is: met verschillende talenten, voorkeuren en belevingen, maar met God en zijn 
Woord als onze gemeenschappelijke basis.   

Omdat onze twee parttime predikanten kort na elkaar zijn vertrokken, zijn wij op zoek naar een 
nieuwe predikant (in principe 1,0 fte).  We zoeken een predikant die verbindend is, ons op een 
uitnodigende en inspirerende wijze kan voorgaan en ons helpt bij onze missie: bij het samen groeien 
in geloof in deze tijd.  

De predikant kan ons bewust maken van kansen die de diversiteit in onze gemeente biedt om samen 
meer te leren over wie God is en wat gemeente-zijn is. Gezien ons gemeenteprofiel vinden we het 
belangrijk dat de predikant zich kan inleven in vragen rondom twijfel en (on)geloof en aansluit bij de 
leefwereld van onze twintigers en dertigers. 

De profielschets voor predikant is gebaseerd op de profielschets van onze gemeente en input van 
gemeenteleden. Wij hebben de profielschets in de volgende kernpunten samengevat:  

VERKONDIGING EN KERKDIENSTEN 
De primaire taak van jou als predikant is het verkondigen van het Evangelie van Jezus Christus. Je 
weet dit te doen vanuit een duidelijk merkbaar levend geloof en je weet je daarin afhankelijk van de 
leiding van God de Vader, de verlossing door Jezus Christus en de toerusting door de Heilige Geest.   

Je kunt de Bijbel uitleggen in woorden die passen bij het leven in deze tijd en aansluiten bij de 
leefwereld van gemeenteleden. Je kunt in de prediking de vertaalslag te maken naar de actualiteit 
van het dagelijks leven. Je weet het verlangen op te wekken naar een levende relatie met God en 
naar verbondenheid met elkaar en onze omgeving.   

Je houdt de verkondiging kernachtig zonder de diepgang te verliezen, waardoor je de gemeenteleden 
aanzet tot nadenken om navolger van Christus te zijn en bemoedigd de week in te gaan. Je hebt 
aandacht voor hoe moeilijk geloven kan zijn, de optie van twijfel en ongeloof trekt ook aan ons. 

Aan de invulling van onze kerkdiensten wordt door diverse gemeenteleden een bijdrage geleverd. We 
vragen van je met hen samen te werken om zo van de kerkdienst een inspirerend liturgisch geheel te 
maken tot eer van God en opbouw van de gemeente. Je staat open voor het gebruik maken van 
moderne vormen en technieken. 

 

ONDERWIJS EN TOERUSTING 
Zoals uit de profielschets van de gemeente blijkt, vindt onderwijs en toerusting binnen onze 
gemeente op diverse manieren plaats en is hierbij een grote groep gemeenteleden actief betrokken. 
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Je bent in staat om gemeenteleden, die in de diverse (pastorale) activiteiten het voortouw nemen, te 
enthousiasmeren zodat dit doorwerkt in de hele gemeente.   

Je bent kartrekker van de groep catecheten en geeft zelf ook catechisatie. Je bent in staat je te 
verplaatsen in de leefwereld van jonge mensen en sluit daarbij aan. Het onderwijs is gericht op 
gezamenlijke geestelijke groei en leven vanuit de liefde van God.  

Samen met anderen stimuleer je de gemeente deel te nemen aan kleine groepen om de onderlinge 
verbondenheid te versterken en rust ons toe om, in navolging van Jezus Christus, mensen buiten de 
kerk te bereiken met het evangelie.  

 

PASTORAAT 
Wij zoeken een predikant die de pastorale zorg een warm hart toedraagt en deze samen met de 
pastorale raad, laagdrempelig en met empathie tot uitvoering brengt. De visie van de Kandelaar is 
‘pastoraat op maat’ via drie lijnen: via de gemeente die bestaat uit kleine groepen, via pastoraat door 
ouderlingen (het bekende huisbezoek en andere contactmanieren) en in voorkomende gevallen via 
bijzondere pastorale hulp (bij rouw, stervensbegeleiding, ziekte, psychische moeite, etc.). Je neemt, 
samen met de kerkenraad, de gemeente mee in het vormgeven van haar missie. Je denkt mee over 
nieuwe mogelijkheden en creatieve vormen van ‘gemeente zijn’ om onderlinge betrokkenheid en 
geestelijke groei te stimuleren en te versterken.  

Met het oog op het heden en de toekomst van de kerk vinden wij het daarnaast van groot belang dat 
je, samen met de kerkenraad, zoekt naar manieren om met name de groep van 20- tot 40-jarigen, bij 
de gemeente te betrekken en betrokken te houden. Wij zijn op zoek naar een predikant die deze 
doelgroep weet aan te spreken en ook verbinding weet te maken tussen de generaties. Je kent de 
mensen. 
 

ROL BINNEN DE ORGANISATIE VAN ONZE GEMEENTE  
We verwachten dat je binnen onze gemeente een stimulerende en verbindende rol inneemt.  Je bent 
vanuit je pastorale taak, betrokken bij de bestuurlijke raad. Je staat de diaconie en commissies daar 
waar nodig met raad en daad terzijde, je weet goed samen te werken zonder zelf functioneel 
onderdeel van de commissies te zijn. We verwachten dat je je eigen werk organiseert en coördineert 
en daarin in overleg prioriteiten weet te stellen.   

 

PREDIKANT ALS PERSOON 
We zoeken qua persoonlijkheid iemand die: 

• Als kind van God wil leven, een levende relatie heeft met en zich in alles afhankelijk weet van 
Jezus Christus en zich laat leiden door de Heilige Geest; 

• Verbindend, motiverend en inspirerend is en eigentijds in het leven staat; 
• Zich bewust is van eigen ontwikkelpunten en aangeeft wat hij/zij nodig heeft; 
• Luistert en een oprecht verlangen heeft een ander te leren kennen; 
• Gevoel voor humor heeft 
• Zelf als gemeentelid actief betrokken is bij activiteiten in de gemeente. 

Gezien de samenstelling van onze gemeente zoeken wij een predikant die tenminste in één gemeente 
heeft mogen dienen. 
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ALS GEMEENTE BIEDEN WIJ 
• Een stadsgemeente die Jezus wil volgen, met een diversiteit aan levende bouwstenen, 

veelkleurigheid en veel talenten. 
• Een goede samenwerking met de bestuurlijke raad, de pastorale raad, de diaconie en de 

verschillende commissies in de gemeente. 
• Een begeleidingscommissie die begeleiding biedt op persoonlijke situatie en het persoonlijk 

welbevinden van de predikant. 
• Mogelijkheden voor ontwikkeling, studie, coaching en intervisie. 
• Traktement en andere voorwaarden in overeenstemming met de landelijke SKW-richtlijnen. 


