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“Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem 

binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij.” 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 
Voor u ligt het beleidsplan van de Hervormde Gemeente Goudswaard. De centrale vraag bij een 

beleidsplan is steeds de vraag naar het doel, hoe geven wij gestalte aan de gemeente van de Heere 

Jezus Christus op aarde? Deze vraag is beslissend voor de uitgangspunten van het beleid. Bij het 

lezen van dit beleidsplan komt (mogelijk) de gedachte naar voren of het geheel niet alleen ‘een 

zakelijk verhaal’ is. Wij zijn als kerkenraad van mening dat dit niet het geval is, omdat het beleidsplan 

zal dienen om te kunnen beslissen wat thans en in de toekomst gedaan moet worden ten einde de 

doelstellingen van het gemeentelijk leven te verwezenlijken. Daarbij kan ook het Bijbelwoord uit 

Lukas 14 vers 28 tot en met 30 in zijn letterlijke en geestelijke betekenis dienen: 

“Want wie van u die een toren wil bouwen, gaat niet eerst zitten om de kosten te berekenen, of hij de 

middelen wel heeft om het werk te voltooien? Opdat niet misschien, als hij het fundament gelegd 

heeft en niet in staat is het te voltooien, allen die het zien, hem beginnen te bespotten, en zeggen: 

Deze man begon te bouwen, maar heeft het werk niet kunnen voltooien.” 

Aan de kerkelijke colleges is de zorg voor de geestelijke en stoffelijke aangelegenheden van de 

gemeente toevertrouwd, zij hebben hierbij een dienende functie. De zorg voor de gemeente in 

stoffelijke en alle andere aangelegenheden berust in wezen altijd en alleen bij de Koning van de Kerk 

zelf. Alleen in biddend opzien, in afhankelijkheid van Hem kunnen wij onze taak tot een goed einde 

brengen tot opbouw van Zijn gemeente. 

De kerkenraad roept de gemeente op om, in gehoorzaamheid aan het Woord,  haar plaats in te 

nemen in het midden van de kerk en om  mee te helpen het kerkelijk leven binnen de gemeente naar 

bijbels model in te richten en op te bouwen. Ons gebed is dat wij zo ook tot eer van God en tot zegen 

mogen zijn voor kerk en samenleving. De kerkenraad hoopt en bidt dat de eenheid binnen de 

gemeente gezocht en bewaard zal blijven. We hebben elkaar hard nodig, dat zal ook in de toekomst 

wel blijken. Laten wij bidden om de verlichting van de Heilige Geest voor de ambtelijke 

vergaderingen die bedoeld zijn om leiding te geven aan het kerkelijk leven. 

Met deze gedachten heeft de kerkenraad de volgende visie, opdracht en roeping voor onze 

plaatselijke gemeente geformuleerd. 

1.1 Visie 
Gods toewending tot de wereld 

• God de Vader heeft Zijn Zoon Jezus Christus in de wereld gezonden om mensen te redden van 

hun verlorenheid.  

• Hij wil hen door het geloof laten delen in het heil als vrucht van het werk van de Heilige Geest. 

• Hij wil hen op deze wijze tot hun bestemming brengen in een leven dat gericht is op Gods eer. 

• Hiertoe vergadert Hij Zich een gemeente die Hij ten eeuwigen leven heeft verkoren. 

Gods gemeente en haar verwachting 

• De Hervormde Gemeente van Goudswaard is een plaatselijke gestalte van de heilige algemene 

christelijke kerk. 

• Zij behoort daarmee tot de wereldwijde gemeente van Christus. 

• Zij strekt zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uit naar de komst van het 

Koninkrijk van God. 
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1.2 Opdracht - Perspectief 
• Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de gemeente de opdracht het Woord van God 

te horen, eruit te leven en het te verkondigen. 

• Zij verkondigt dat in Christus het Koninkrijk van God op aarde gekomen is en komen zal. 

• Zij weet zich gedragen door het belijdend getuigenis van het voorgeslacht, voornamelijk door de 

belijdenisgeschriften. 

• Het is haar opdracht de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede. 

1.3 Roeping - Missie 
• Op grond van Gods beloften en opdracht is de gemeente geroepen aan het eren en dienen van 

God gestalte te geven. 

• Zij komt daartoe samen in de eredienst en andere samenkomsten. 

• Zij is daartoe geroepen tot de opbouw van de gemeente in organisatie en vorming en toerusting. 

• Zij vervult haar taak in de herderlijke zorg van de gemeenteleden. 

• Zij draagt haar geloof uit in de dienst van gerechtigheid en barmhartigheid. 

• Zij verstaat haar missionaire taak in evangelisatie en zending. 

• Zij neemt haar plaats in, op basis van het convenant (zie bijlage 1), in het geheel van de 

Protestantse Kerk van Nederland en in de meerdere vergaderingen van de kerk. 

1.4 Opbouw van het Beleidsplan 
Dit beleidsplan is opgezet volgens een vaste indeling. Ieder hoofdstuk bestaat uit vier vaste 

onderdelen: 

a. Doel: Korte omschrijving van het doel van het onderwerp. Waarom doen wij dit? 

b. Middelen: Welke middelen, materieel of anders, worden ingezet om het beschreven doel te 

bereiken? 

c. Knelpunten: Welke specifieke problemen worden gesignaleerd die het bereiken van het doel 

in de weg staan? 

d. Aandachts- en beleidspunten: Wat zijn specifieke zaken die, in de periode waarvoor dit 

beleidsplan geldt, aan de orde dienen te komen? Vaak zullen hier acties aangaande de 

knelpunten aan de orde worden gesteld, naast algemene punten van beleid. 

Voor een aantal onderwerpen geldt dat zaken met een afzonderlijk doel logischerwijs onder 

hetzelfde hoofdstuk dienen te komen. In zulke gevallen is de bovenstaande vierdeling toegepast op 

de onderliggende paragrafen. 
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Hoofdstuk 2 Eredienst en sacramenten 

2.1 Doel 
De gemeente komt in gehoorzaamheid bijeen om Gods Woord te horen en de Sacramenten te 

bedienen; de Heere God te aanbidden, haar schuld te belijden, te danken voor alle zegeningen en om 

de voorbede te doen voor de noden van de gemeente en de wereld. Centraal in de eredienst staat 

het onfeilbaar Woord van God dat wordt gelezen en dat wordt uitgelegd tot versterking van het 

geloof en tot bemoediging van hen die het moeilijk hebben. 

Omdat nodig is dat iedereen opnieuw geboren wordt en tot bekering komt, dient telkens weer de 

oproep tot geloof en bekering uit te gaan tot alle aanwezigen. Daarbij hebben allen de taak om die 

oproep verder te brengen de wereld in. 

De kerkenraad draagt zorg en ziet erop toe dat er een prediking wordt gebracht die in 

overeenstemming is met de Heilige Schrift en de volgende belijdenisgeschriften: 

a. De geloofsbelijdenis van Nicea  

b. De geloofsbelijdenis van Athanasius 

c. De Heidelberger catechismus 

d. De Nederlandse geloofsbelijdenis 

e. De Dordtse leerregels 

2.2 Middelen 

2.2.1 Voorgangers 
In de onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad te houden erediensten, gaan alleen daartoe in 

onze kerk bevoegde mannelijke voorgangers voor. 

2.2.2 Liturgie 
De orde van dienst bestaat uit de volgende onderdelen.  

a. Stil gebed 

b. Votum en zegengroet 

c. Lezing van de wet of geloofsbelijdenis 

d. Gebed om opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest 

e. Schriftlezing 

f. Dienst der offeranden 

g. Prediking 

h. Dankgebed en voorbede 

i. Zegen 

In de regel in de genoemde volgorde afgewisseld met gemeentezang: 

Praktische uitwerking: 

a. In de morgendiensten wordt in de regel de Wet des Heeren voorgelezen en in de 

avonddiensten de Apostolische geloofsbelijdenis of een der andere belijdenisgeschriften. 

b. Vanaf 1 januari 2022 zal de Herziene Statenvertaling worden gebruikt.  

c. Tijdens de diensten wordt iso-ritmisch gezongen op gedragen wijze, waarbij gebruik wordt 

gemaakt van de psalmen in de berijming van 1773 en de “enige gezangen”. 

d. Op verzoek van de voorganger kan de laatste psalm of gezang staande worden gezongen. 

Vóór de dienst wordt een psalm of gezang uit de ‘enige gezangen’ als voorzang gezongen. 
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e. Op gepaste momenten zal het ‘Ere zij God’, het 1e en 6e couplet van het Wilhelmus, heen 

aantal coupletten uit het ‘Lutherlied’ of het ‘U zij de glorie’ worden gezongen. 

f. Met uitzondering van eigen taken van organist en koster worden alle onderdelen van de 

eredienst verricht door ambtsdragers. 

g. De kerkdiensten worden in beeld en geluid uitgezonden via de “kerkradio” en via internet. 

h. Op aangave/verzoek van betrokkenen wordt voorbede gedaan (bij voorkeur door de eigen 

predikant) voor rouwdragenden, zieken en andere zorgelijke omstandigheden in de 

gemeente. Voor langdurig zieken wordt aan het begin van iedere maand voorbede gedaan. 

i. Indien een gemeentelid is overleden wordt dit afgekondigd van de kansel waarna, na een 

moment van stilte, een toepasselijke psalm wordt gezongen.  

Decorum: 

Het bijzondere karakter van de eredienst komt tot uitdrukking in passende kleding, een hoofddeksel 

voor de vrouwen en een verzorgd uiterlijk. Gemeenteleden worden geacht hierover vooraf na te 

denken in het licht van Gods Woord, met in achtneming van de heiligheid van Gods huis.  

De kerkenraad staat bij het gebed en is uniform gekleed. 

2.2.3 Sacramenten 

a) De Heilige Doop 

Op grond van het genadeverbond van God wordt de doop aan de jonge kinderen van de gemeente 

bediend. Zij die als kind niet gedoopt zijn, ontvangen dit sacrament op volwassen leeftijd, na een 

voorafgaande belijdenis van het geloof. Als regel wordt de Heilige Doop bediend in een 

morgendienst, waarbij gebruik wordt gemaakt van het hertaalde doopformulier zoals vastgesteld op 

de synode van 1618/1619. De doopvragen worden gesteld in aanwezigheid van de te dopen 

kinderen. De doopbediening vindt in de regel plaats voorafgaande aan de preek. 

Voorafgaande aan de Heilige Doop vindt doopzitting en/of een pastoraal bezoek plaats, waar de 

ouders onderwezen worden in de leer van de Heilige Doop aan de hand van het doopformulier en 

wordt gesproken over het persoonlijk leven met de Heere in verband met de aanstaande 

doopbediening. Als de kerkenraad bijzondere zorg heeft omtrent nalatigheid in kerkgang en/of 

levenswandel van de doopouders zal daarover met hen nadrukkelijk worden gesproken. Uitstel van 

de doop wordt besproken met de oproep verandering van levenspatroon toe te zeggen en te laten 

blijken. Hierbij hoort in ieder geval een regelmatige kerkgang van de ouders. Wanneer de ouders 

geen gehoor geven aan de door de kerkenraad gegeven vermaning, gevoelt de kerkenraad niet de 

vrijheid de doopvragen te laten beantwoorden. 

Het komt nogal eens voor dat (doop)leden begeren om opnieuw gedoopt te worden. Vaak is de 

oorzaak dat men door vriendschappen kennis gemaakt heeft met de doop na gedane 

geloofsbelijdenis en dit is gaan waarderen. Ja, zelfs is gaan zien als de enige Bijbelse doop. Ook het 

eigentijdse gevoel dat gericht is op beleving en veel aandacht voor het eigen "ik", speelt hierbij een 

rol. 

In geval de kerkenraad van dit voornemen hoort zal zij mogelijkheden tot gesprek zoeken met het 

desbetreffende (doop)lid. In dat gesprek zal eerst geluisterd worden naar de argumenten die door 

het lid voor een eventuele 2e doop worden aangedragen. Vervolgens zal aan de orde komen dat de 

reeds ontvangen (kinder)doop een volkomen doop is en dat de "belijdenis des geloofs" het middel is 

om deze doop "Mijn doop" te doen zijn. Met argumenten vanuit het verbond en met een aantal 

teksten uit de Bijbel zal opnieuw worden uitgelegd waarom de gemeente de kinderdoop leert en 
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praktiseert. De zeer grote waarde van deze kinderdoop zal nog eens worden benadrukt in de hoop 

dat het lid overtuigd raakt van het Bijbelse recht van de kinderdoop en afziet van zijn/haar 

voornemen tot een 2e doop. 

Wanneer ondanks één of meer gesprekken een (doop)(belijdend)lid volhardt in het voornemen tot 

overdoop is de gang van zaken na de 2e doop van deze persoon als volgt: 

Met  leden die begeren in de gemeente te blijven, zal opnieuw een gesprek worden gehouden. Er zijn 

twee mogelijke conclusies: 

1. Het blijkt dat men wel vasthoudt aan het belijden van de gemeente zoals die verwoord is in 

de "Drie Formulieren". (maar met een afwijkende doopvisie) 

2. Er is duidelijk sprake van het aanhangen van een andere leer dan die in onze gemeente 

geleerd wordt en verwoordt is in de "Drie Formulieren". 

In het eerste geval (1) wordt de verbondenheid in geloof met onze Zaligmaker van groter gewicht 

geacht dan het verschil in doopopvatting. Het lidmaatschap van een belijdend lid kan worden 

voortgezet. Wel gaan we er vanuit, en wordt van het lid gevraagd, dat de afwijkende doopvisie niet 

wordt uitgedragen.  

Enige uitzondering is het bekleden van een ambt en het uitoefenen van een lerende functie. 

Dat is niet mogelijk voor een belijdend lid dat is over gedoopt en volhardt in deze afwijkende visie op 

de doop. Een dooplid kan belijdenis doen, waarbij voornoemde randvoorwaarden evenzo van 

toepassing zijn na het doen van belijdenis. 

In het tweede geval(2) heeft men in feite al afscheid genomen van onze gemeente, wat zal worden 

bevestigd door het uitschrijven uit het ledenregister. Wanneer de betreffende persoon desondanks 

lid wenst te blijven zal schriftelijk een ernstige vermaning worden gezonden met de oproep zich te 

bekeren van de verkeerde opvattingen.  Zolang men volhardt in de afwijzing van de gereformeerde 

leer is er geen basis om samen het Heilig Avondmaal te vieren. 

b) Het Heilig Avondmaal 

Op grond van de instelling door Christus is het Heilig Avondmaal het andere sacrament in de 

christelijke kerk. Is de Heilige Doop een teken en zegel van de inlijving door de Vader in de gemeente 

als Zijn huisgezin, het Heilig Avondmaal is het teken en zegel van de voortdurende verzorging door de 

Vader van hen, die Hij in Zijn huisgezin heeft opgenomen. 

Tot het Heilig Avondmaal zijn gerechtigd en geroepen zij, die Jezus Christus door een waar geloof zijn 

ingelijfd. De kerkenraad laat hen toe tot het Heilig Avondmaal die belijdenis van het geloof hebben 

afgelegd, tenzij op hen maatregelen van tucht van toepassing zijn. 

Het Heilig Avondmaal wordt minstens vier maal per jaar bediend in een morgendienst in het midden 

van de gemeente. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het hertaalde Avondmaalsformulier zoals 

vastgesteld in de synode van 1618/1619. De avonddienst op de zondag van de bediening is een 

dienst van dankzegging en nabetrachting op het sacrament. De zondag voorafgaande aan de viering 

van het Heilig Avondmaal wordt, indien mogelijk in de morgendienst, voorbereiding gehouden op het 

sacrament. In de voorbereidingsweek wordt een avond belegd ter bezinning op het Heilig 

Avondmaal. In de week van voorbereiding is er tevens Censura Morum; de bedoeling daarvan is om 

toe te zien en te bevorderen dat het sacrament in heiligheid kan worden gehouden. Daartoe kunnen 

eventuele verhinderingen die de kerkenraad bekend zijn, of gemeld worden, worden behandeld door 
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pastorale zorg of vermaning. Zover mogelijk is de gehele kerkenraad bij Censura Morum tezamen om 

elkaar op te bouwen en te bemoedigen in het allerheiligst geloof.  

2.2.4 Bijzondere diensten 

a) Openbare belijdenis van het geloof 

De openbare geloofsbelijdenis vindt plaats voor het aangezicht van God en in het midden van de 

gemeente tijdens een kerkdienst. Deze belijdenis is een met mond en hart uitspreken van: 

• De overgave met heel het hart aan de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. 

• De aanvaarding van de roeping om in een leven van waarachtige bekering de Heere te 

dienen. 

• De belofte om trouw te zijn aan Gods Woord en in het gebed, zowel in het midden van de 

gemeente als persoonlijk. 

• Een beamen van de Heilige Schrift als het Woord van God en een instemmen met de 

belijdenis van de kerk. 

Zij die reeds gedoopt zijn, willigen hiermede tevens het verbond in dat aan hun voorhoofd is 

betekend en verzegeld. Zij die nog niet gedoopt zijn ontvangen dat sacrament na de openbare 

belijdenis van het geloof. 

De openbare belijdenis houdt tevens in: 

• Een toegang vragen tot het sacrament van het Heilig Avondmaal. 

• Een uitspreken van de gezindheid om mee te werken aan de opbouw van de gemeente. 

Alvorens belijdenis van het geloof af te leggen wordt men gedurende tenminste 1 seizoen op de 

belijdeniscatechisatie onderwezen in Gods Woord en de leer van de kerk. Van hen die belijdenis van 

het geloof wensen af te leggen wordt een trouw kerkelijk meeleven met onze gemeente verwacht. 

Door pastorale zorg wordt zo nodig aangedrongen op  een tweemalige kerkgang per zondag. 

b) Huwelijksdiensten 

Op grond van Gods Woord wordt alleen het huwelijk tussen een man en een vrouw als inzetting van 

God beleden en erkend. Andere levensverbintenissen worden niet bevestigd en ingezegend. De 

kerkenraad weet zich geroepen tot pastorale zorg aan hen die homoseksueel of anders geaard zijn en 

aan hen die ongehuwd blijven. 

De dienst van bevestiging en inzegening van het huwelijk vindt plaats in het midden der gemeente. 

Daarbij wordt het  klassieke huwelijksformulier gebruikt zoals dat is vastgesteld in de synode van 

1618/1619, in de hertaalde versie zoals uitgegeven door de Ger. Bond. Namens de kerkenraad wordt 

aan het bruidspaar een trouwbijbel in de Herziene Statenvertaling overhandigd.   

De leiding van de huwelijksdienst berust in principe bij de eigen predikant.  

Hiervan wordt alleen afgeweken voor een familielid van het bruidspaar (tot in de tweede graad), die 

bevoegd is in onze gemeente voor te gaan en die wat theologische ligging betreft in de gemeente 

passend is, of voor oud-predikanten van onze gemeente. In beide gevallen is vooraf goedkeuring 

door de kerkenraad vereist. 

Een overeenkomstige bepaling geldt voor organisten en orgelspel uit de familie of vriendenkring 
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c) Rouwdiensten 

Op verzoek van de familie zal er in het kerkgebouw/verenigingsgebouw Rehoboth of elders een 

rouwdienst worden gehouden, voorafgaande aan de begrafenis. Hoewel  geen ambtelijke 

erediensten, worden rouwdiensten wel zoveel mogelijk gelijkwaardig behandeld (overdenking 

centraal, ouderling aanwezig,  geen andere liederen dan psalmen), tenzij pastorale motieven 

afwijking hiervan vereisen. Onze uitgangspunten zijn vastgelegd in een notitie. Deze notitie wordt 

aan de  bekende uitvaartverzorgers toegezonden.  (zie bijlage 2) 

Bij crematie zal door de kerkenraad geen medewerking worden verleend aan een rouwdienst. 

2.2.5 Overige diensten 
a. Op Goede Vrijdag wordt één dienst, en op bid- en dankdag worden twee diensten belegd. De 

prediking tijdens de eerste dienst op bid- en dankdag wordt afgestemd op de kinderen van 

de gemeente. 

b. Op 2e Kerstdag ’s morgens is de kerstviering van de zondagschool. Als deze dag op zondag 

valt verschuift de kerstviering van de zondagschool naar 1e kerstdag ‘s avonds. 

2.2.6 Calamiteiten 
In geval van (langdurige) calamiteiten, draagt de kerkenraad er zorg voor dat de verkondiging van 

Gods Woord zoveel mogelijk voortgang zal vinden. Hierbij worden genoemde uitgangspunten zoveel 

mogelijk in acht genomen. 

2.3 Knelpunten 
Knelpunten worden gesignaleerd in de beleving van de eredienst door de jongeren in de gemeente. 

Hierop wordt nader ingegaan in hoofdstuk 7 

2.4 Aandachts- en Beleidspunten  
Geen specifieke punten 
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Hoofdstuk 3 Pastoraat 

3.1 Doel 
Het doel van  het pastoraat is dat  de gemeente, door en vanuit de liefde van en tot God, omziet naar 

elkaar en  zorg draagt voor het maatschappelijk en geestelijk welzijn van de gemeenteleden. 

“Ik zal Zelf Mijn schapen weiden en Ik zal ze Zelf doen neerliggen, spreekt de Heere HEERE. Het 

verlorene zal Ik zoeken, het afgedwaalde zal Ik terugbrengen, het gebrokene zal Ik verbinden, en het 

zieke zal Ik versterken, maar het welgedane en het sterke zal Ik wegvagen. Ik zal ze weiden zoals het 

hoort.” (Ez. 34 : 15 en 16) 

 

Hoewel pastorale zorg in het bijzonder een taak voor de predikant en de ouderlingen is, geldt dit ook 

voor een ieder gemeentelid in het bijzonder. 

3.2 Middelen 
Pastorale zorg vindt plaats door middel van: 

3.2.1 Huisbezoek 

3.2.2 Ouderen, zieken- en crisispastoraat 

3.2.3 Rouwpastoraat 
Voor bovengenoemde pastorale deeltaken zie Bijlage 6 

3.2.4 Huwelijkspastoraat 
De kerkenraad ziet toe op de levenswandel van hen die een aanvraag tot huwelijksbevestiging en 

inzegening indienen. Daarom kan een huwelijk tussen hen, die tevoren reeds samenleefden alleen 

bevestigd worden na gebleken inkeer ( bijvoorbeeld door verbreking van de huidige samenleving) en 

na schuldbelijdenis voor (een deel van) de kerkenraad. 

Voorafgaande aan de huwelijksdienst wordt huwelijkscatechese gegeven door de predikant en is er 

een huwelijksgesprek met het aanstaande bruidspaar, waarbij in ieder geval het huwelijksformulier 

wordt uiteengezet. Ook de invulling van de huwelijksdag wordt ter sprake gebracht en deze dient 

niet strijdig te zijn met de huwelijksbevestiging en inzegening. Daarnaast wordt van het aanstaande 

bruidspaar verwacht dat het deelneemt aan de huwelijkscatechese (zie ook Hoofdstuk 8)  

Hertrouw na scheiding is op grond van Gods Woord alleen in bepaalde gevallen toegestaan. Dan is 

ook de kerkelijke bevestiging van een ‘tweede’ huwelijk mogelijk. Dat zal per geval bezien en 

besproken worden. De kerkenraad zal op pastorale wijze met betrokkenen in gesprek treden, zowel 

bij een dreigende scheiding als met betrekking tot een ‘tweede’ huwelijk. 

3.2.5 Ziekenzalving 
Ziekenzalving is betekenisvol handelen van de kerk, waarbij de gelovige gemeenschap biddend 

betrokken is. We brengen onze zieken onder het beslag van de levende God en vertrouwen dat zij 

daar beter van worden, in gehoorzaamheid aan Jacobus 5. Wat dat 'beter' is, daar gaan wij niet over. 

Op verzoek van de zieke zal door een delegatie van de kerkenraad de houding van de verzoeker 

worden gepolst. Is zijn/haar gelovige houding in overeenstemming met de Bijbelse overwegingen in 

deze dan kan tot schuldbelijdenis, gebed en ziekenzalving worden overgegaan. 

 



10 
versie: 2 februari 2021 

 

3.2.5 Consistorievergaderingen 
Deze vergaderingen, die minstens tweemaal per jaar worden gehouden, dienen ter toerusting en 

bezinning van de ouderlingen op hun taak en ter uitwisseling van ervaringen.  

3.3 Knelpunten 
a. Randkerkelijken ontvangen geen huisbezoek 

b. Niet het gehele gezin wordt bij huisbezoek betrokken 

c. Te weinig consistorievergaderingen 

d. Gebrek aan een Bijbelse visie op het huwelijk (en ziekenzalving) zowel bij gemeenteleden als 

in de kerk 

3.4 Aandachts- en Beleidspunten 
a. Bij huisbezoeken dient zoveel mogelijk het gehele gezin aanwezig te zijn. 

b. ZEC commissie activeren o.a. m.b.t nieuw-ingekomenen bezoeken en bezoek 

randkerkelijken. 

c. De gemeente dient onderwijs te ontvangen aangaande een Bijbelse visie op huwelijk en 

ziekenzalving  
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Hoofdstuk 4 Diaconaat 

4.1 Doel 
Het diaconaat van de christelijke gemeente is ingesteld in de eerste gemeente te Jeruzalem, zoals 

vermeld in Handelingen 6. Echter ook uit de wetten in het oude testament blijkt al duidelijk de zorg 

van God voor de armen in Zijn volk. 

De coördinatie van de zorg voor de armen, of tegenwoordig de “zwakken in de samenleving” is het 

voornaamste doel van de diaconie. Hierbij moet worden opgemerkt dat de zorg zelf een opdracht is 

voor iedere christen. Ieder gemeentelid is dan ook geroepen een bijdrage te leveren aan het 

diaconale werk, hetzij financieel, dan wel metterdaad. 

4.2 Middelen 
Kort samengevat zijn de taken van de diaconie: 

a. de dienst aan de Avondmaalstafel 

b. het inzamelen en uitdelen van de liefdegaven 

c. de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld 

d. de toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping. 

e. Tot de verantwoordelijkheden van de diaconie behoren verder de kerktelefoon,  de 

diaconale hulpdienst DZV en het (ouderen) bezoekwerk.   

Voor gedetailleerde beschrijvingen zie Bijlage 5 

4.3 Knelpunten 
Als gevolg van de coronapandemie wordt al gedurende langere tijd niet gecollecteerd in de 

kerkdiensten. De gemeente is daardoor minder betrokken op de collecten en met name de 

bestemmingscollecten.  

4.4 Aandachts- en Beleidspunten 
Individuele hulpverlening & diaconaal bewustzijn: Gemeenteleden en ambtsdragers dienen alert te 

zijn en zo nodig de diakenen te informeren zodat hulpbehoevende medeleden niet over het hoofd 

worden gezien. 

De gemeente zal via communicatie meer betrokken worden bij de bestemmingscollecten en de 

“collecte-emmers” zullen worden voorzien van een duidelijk opschrift. 
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Hoofdstuk 5 Zending en Evangelisatie 

5.1 Zending 

5.1.1 Doel 
Gehoor gevend aan de grote zendingsopdracht van Christus (Mattheüs 28:19) heeft de gemeente tot 

doel zich in te zetten voor het behoud van mensen en voor hun toerusting voor de dienst in het 

koninkrijk van God. 

5.1.2 Middelen 
In de Hervormde gemeente van Goudswaard laat de kerkenraad zich bijstaan door de zendings-en 

evangelisatiecommissie (ZEC). Deze commissie heeft tot doel de gemeente bewust te maken van 

haar zendingsroeping. In de kerkenraad is altijd een contactpersoon naar de ZEC.  De ZEC vergadert 

minimaal 2 maal per jaar en onderhoudt contacten met bijvoorbeeld de Gereformeerde Zendings 

Bond (GZB). Zij probeert zoveel mogelijk ondersteuning te geven aan de zendingstaken van de GZB 

en eventueel ander zendingswerk.  De middelen voor de activiteiten worden verkregen door 

collecten en de jaarlijkse verkoop van kalenders en dagboekjes. 

5.1.3 Knelpunten 
Er zijn geen knelpunten geformuleerd.. 

5.1.4 Aandachts- en Beleidspunten 
Om de teruggang in de collecteopbrengsten te voorkomen, zal de ZEC hieraan vooraf meer 

bekendheid geven mede door nieuwe en/of extra activiteiten te ontplooien. Hierin zal voortdurend 

naar mogelijkheden worden gezocht. 

5.2 Evangelisatie 

5.2.1 Doel 
Doel van de evangelisatie is verbreiding van het Evangelie onder rand- en buitenkerkelijken, de 

gemeente bewust maken van haar evangelische roeping. Daarbij dient voor ogen te worden 

gehouden dat evangelisatie niet alleen een taak is van de ZEC en de kerkenraad, maar een wezenlijke 

roeping voor alle gemeenteleden. 

5.2.2 Middelen 
Door de kerkenraad is een orgaan van bijstand ingesteld, de zending- en evangelisatiecommissie, die 

het evangelisatiewerk coördineert. In dit orgaan heeft altijd minimaal één kerkenraadslid zitting. De 

commissie heeft de volgende taken: 

a. Onderhouden van contacten met de IZB. 

b. De volgende werkvormen worden in onze eigen omgeving toegepast: 

• organiseren van jaarlijkse Vakantie Bijbel Club  

• uitgeven van een 3-maandelijks evangelisatieboekje. 

• attentie voor nieuwe inwoners van Goudswaard. 

• aanwezig zijn op markten en activiteiten met evangelisatiemateriaal. 

• organiseren van de “Nacht van Gebed” met materiaal van St. Open Doors. 

• de gemeente op de hoogte houden van/enthousiast maken voor het 

evangelisatiewerk. 

• Tevens wordt gezocht naar meerdere/andere middelen ter verspreiding van het 

Evangelie.  

c. De kerkenraad wordt op de hoogte gehouden door de contactpersoon. 
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5.2.3 Knelpunten 
Werving van vrijwilligers voor ZEC en evangelisatie acties. 

5.2.4 Aandachts- en Beleidspunten 
a. Bewustmaking van de gemeente zodat de gemeenteleden een actieve gemeente gaan 

vormen. 

b. Onderbrengen van opnieuw meelevenden onder de pastorale zorg van een (wijk)ouderling.  

c. Contact leggen met de classicale zendingscommissie. 
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Hoofdstuk 6 De gemeente 

6.1 Doel 
a. De gelovige gemeente is (een deel van) het Lichaam van Christus op aarde en is onderweg 

naar de eeuwige heerlijkheid. Hoewel getekend door de zonden, mogen we toch wandelen, 

uit genade, in het licht en de verwachting van onze Heere en Zaligmaker. Tegelijkertijd leven 

wij in deze wereld en maken deel uit van de plaatselijke gemeenschap. De gemeente zal deze 

werkelijkheid steeds gestalte moeten geven in het licht van wat God van ons vraagt in Zijn 

Woord  

b. In de gemeente krijgt het “Een Lichaam met verschillende leden” gestalte.  

6.2 Middelen 
De ontmoeting van de gemeenteleden vindt  plaats onder de verkondiging van het Woord.  

Binnen de gemeente zal het Schriftonderzoek een belangrijke plaats innemen. Het verenigingswerk 

moet dan ook in die richting worden gestimuleerd. Zie ook het Hoofdstuk over Jeugdwerk en over 

Vorming en Toerusting. 

Andere middelen tot opbouw van de gemeente zijn:  aandacht voor elkaar, onderling respect, 

onderlinge liefde, meeleven in voor- en tegenspoed, zorg voor elkaars geestelijk welzijn en gebed. 

6.3 Knelpunten 
Na een periode van onregelmatige kerkgang en weinig betrokkenheid bij de overige activiteiten in de 

gemeente, haken zowel jongeren als ouderen soms af. 

6.4 Aandachts- en Beleidspunten 
a. Extra aandacht schenken aan hen die dreigen af te haken. Iedere ouderling zal juist deze 

mensen extra moeten bezoeken en  hen pastorale aandacht geven. Anderzijds zijn er leden 

van onze gemeente die elders (soms ook in Ger.Bondsgemeenten) kerken.  

b. Onze gemeente kent enerzijds groot percentage jeugdigen, die voluit in de wereld om hen 

heen hun weg moeten vinden. Daar ontmoet men andere christenen die andere opvattingen 

hanteren. Dit roept veel vragen op bij jonge mensen. 

c. De kerkenraad dient zich erop te bezinnen hoe zij omgaat met leden die soms moeite 

hebben met de ontwikkelingen in de gemeente.   
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Hoofdstuk 7 Jeugdwerk 

7.1 Doel 
Het doel van het jeugdwerk is de vorming van de jeugd door: 

a. Hen te blijven betrekken bij het Evangelie van onze Heere Jezus Christus. 

b. Hen te vormen en toe te rusten bij het innemen van hun plaats in kerk en samenleving. 

7.2 Middelen 

7.2.1 Aansturing door kerkenraad 
De kerkenraad wijst een ouderling aan die, naast het gewone ambtelijke werk, in het bijzonder de 

contacten onderhoudt met het jeugdwerk (de jeugdouderling). Daarnaast laat de kerkenraad zich 

bijstaan door de Jeugdraad. De werkwijze van Jeugdouderling en Jeugdraad wordt beschreven in het 

Jeugdwerkbeleidsplan. Zie Bijlage 3.  

7.2.2 Het jeugdwerk 
De volgende vormen van jeugdwerk vallen onder de directe verantwoordelijkheid van de kerkenraad. 

a. Jeugdverenigingen: Groepen jongeren, verdeeld over verschillende leeftijdsklassen, komen 

regelmatig bij elkaar.  

b. Jongvolwassenen +21: Belijdende jonge mensen die het leven uit Christus ook praktisch 

gestalte geven binnen en buiten de gemeente. 

c. Zondagsschool: Basisschoolleerlingen komen op zondagmiddag bijeen  om te worden 

onderwezen in de bijbel. Daarnaast leren zij elkaar goed kennen binnen de kerkelijke 

gemeente. 

d. Catechese: Zie Hoofdstuk 8 

7.3 Knelpunten 
Zie het Jeugdwerkbeleidsplan. Bijlage 3 

7.4 Aandachts- en Beleidspunten 
Zie het Jeugdwerkbeleidsplan. Bijlage 3 
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Hoofdstuk 8 Vorming en toerusting 

8.1 Catechese 

8.1.1 Doel 
a. Jongeren en belijdeniscatechese: het onderwijzen van jongeren in het Woord van God en 

de (Gereformeerde) belijdenisgeschriften met als belangrijkste doel dat zij komen tot 

persoonlijk geloof en daarin groeien/ verdiepen om te komen tot openbare 

geloofsbelijdenis en op die manier belijdend lid van de gemeente worden.  

b. Huwelijkscatechese: ter voorbereiding op het huwelijk ontvangt ieder aanstaand 

bruidspaar huwelijkscatechese, waarbij bijbels/ ethisch onderwijs gegeven wordt met het 

oog op het christelijke huwelijk.  

8.1.2 Middelen 
Het catechetisch-onderwijs gebeurt door de predikant, zo nodig bijgestaan of vervangen door 

daartoe geschikte personen, zoals de jeugdouderling. Daardoor wordt ook de band tussen jongeren 

en predikant/catecheet opgebouwd en onderhouden en, mede met het oog op de relatie van de 

jongeren in de gemeente en met de andere gemeenteleden, de eenheid binnen de gemeente in 

stand gehouden. 

De catechese is enerzijds gericht op het vergaren van kennis en heeft anderzijds ten aanzien van 

persoonlijke levens- en geloofsvragen een verdiepend en verbredend karakter. De catechisatie heeft 

tot doel dat jongeren voor Gods aangezicht, in en voor de gemeente belijdenis afleggen van het 

geloof. Om de catechese niet alleen een zaak te doen zijn van de predikant/catecheet dient de 

kerkenraad mee te denken over de te hanteren stof, de didactische vorm, soms catechese uren bij te 

wonen en ervoor te zorgen dat er ook een beleidslijn blijft door de seizoenen heen. Eventueel kan de 

kerkenraad zich laten bijstaan een aantal gemeenteleden met kennis van jeugdcultuur en didactiek. 

Het vervolgonderwijs is in de allereerste plaats voor de jongeren zelf, maar daarnaast ook voor de 

opbouw van de gemeente van groot belang. Voorkomen moet worden dat een groep die belijdenis 

deed, snel uit elkaar valt. Bovendien krijgen deze jonge lidmaten de gelegenheid in het grotere 

geheel van de gemeente een plaats te zoeken en te verwerven. 

Zie verder het Jeugdwerkbeleidsplan. Bijlage 3. 

Vanwege de heiligheid van het huwelijk is een goede voorbereiding daarop in bijbels licht 

onontbeerlijk. Aanstaande bruidsparen en  jonggehuwden dienen daarom bijbels en ethisch 

onderwijs gericht op het huwelijk te krijgen. 

Voor de inbedding van de catechese in het geheel van het jeugdwerk wordt verwezen naar hoofdstuk 

7 (Jeugdwerk). 

8.1.3 Knelpunten 
a. De maatschappij veranderd snel In de huidige seculiere cultuur wordt de Bijbelse kijk op 

seksualiteit en de man-vrouw verhouding meer en meer als vreemd en discriminerend 

gezien. Jongeren worden geconfronteerd met vragen over homoseksualiteit en 

diversiteit.   

b. Individualisme en consumentisme gaan de kerkdeuren niet voorbij. Door (een deel van) 

de jongeren wordt soms voorkeur gegeven aan andere (sport)activiteiten en 

maatschappelijke interesses en wordt catechisatie gezien als een noodzakelijke 

verplichting.  
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c. De betrokkenheid van ouders en kinderen bij de catechese is niet al te groot en lijkt het 

erop dat de catechese niet van huis uit gestimuleerd wordt. 

d. Het belang van vervolgonderwijs en huwelijkscatechese lijkt te worden onderschat. 

8.1.4 Aandachts- en beleidspunten 
a. Jongeren, ouders en gemeente dienen weerbaar gemaakt te worden om als pelgrim 

staande te blijven in een post-christelijke samenleving waarin de man-vrouw verhouding, 

de visie op seksualiteit en diversiteit haaks staan op het christelijk gedachtengoed.  

b. Jongeren, ouders en gemeente dienen meer bewust gemaakt te worden van het belang 

van de catechese voor het persoonlijk geloofsleven. Door het inzetten van mentoren 

tijdens de catechese worden jongeren en gemeenteleden meer betrokken bij de 

catechese 

c. De jonge lidmaten dienen ervan bewust te worden gemaakt dat het doen van belijdenis 

geen einddoel is, maar dat het geloofs- en gemeenteleven juist dan in alle ernst begint. 

d. Vervolgonderwijs dient in de ‘gewone’ catechese en tijdens belijdeniscatechisatie aan de 

orde te worden gesteld. Jonge lidmaten dienen op pastoraal gebied intensiever aandacht 

te krijgen, met name in de week voorafgaande aan het Heilig Avondmaal. 

e. Zie ook het Jeugdwerkbeleidsplan. Bijlage 3. 

8.2 Verenigingen en kringen  

8.2.1 Doel 
De gemeente moet een lerende gemeenschap zijn rond het Woord van God, waar de Heilige Geest 

wil en kan werken en waaraan alle leden van de gemeente dienen bij te dragen aan elkaars groei in 

geloof en leven. Horen naar het Woord raakt hart, hoofd en handen, zodat in alle verhoudingen God 

en Zijn Woord centraal komen te staan. 

8.2.2 Middelen 
Binnen de gemeente bestaat een veelheid aan kringen en verenigingen voor jong en oud. Ze worden 

geleid door de predikant, kerkenraadsleden of gemeenteleden, waarbij Bijbelstudie plaatsvindt of 

met christelijke lectuur bepaalde thema’s worden besproken. 

Daarnaast vinden er gemeenteavonden plaats, waarop een specifiek onderwerp centraal staat. 

Verder krijgt de gemeenteopbouw gestalte door koffiedrinken, al dan niet gecombineerd met 

preekbesprekingen, na de zondagse eredienst. Tenslotte worden er regelmatig zangavonden 

georganiseerd, waar samen tot Gods eer wordt gezongen. 

Ter bevordering van het deelnemen of leidinggeven aan het gemeentewerk is een Vrijwilligerswerk 

procedure/beleidsplan, zie Bijlage 4, opgesteld door betrokken gemeenteleden, in nauw contact met  

de kerkenraad.  

8.2.3 Knelpunten 
a. Het potentieel aan gemeenteleden is veel groter dan het daadwerkelijk bezoek van de 

verenigingen en kringen. 

b. Met name de mannen in de leeftijdscategorie tussen de 25 en 45 zijn de grote afwezigen. 

c. Actuele maatschappelijke problematiek dient in bijbels licht besproken te worden om de 

weerbaarheid en verantwoordelijkheid van gemeenteleden in het midden van de 

maatschappij te vergroten. 
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8.2.4 Aandachts- en beleidspunten 
a. Het beleid dient erop gericht te zijn zoveel mogelijk leden deel te laten nemen aan 

verenigingen en kringen. 

b. Mannen in de leeftijdscategorie tussen de 25 en 45 jaar, en andere afwezigen, dienen 

pastoraal aangesproken te worden op dit onderwerp. 
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Hoofdstuk 9 Beheer 

9.1 Doel 
Het doel van het beheer is om te voorzien in alle stoffelijke behoeften van de gemeente, voor zover 

niet van diaconale aard, overeenkomstig de kerkorde, met in achtneming van de bepalingen van het 

Plaatselijk Regelement.  Hierbij wordt gestreefd naar de vervulling van een volledige 

predikantsplaats. 

9.2 Middelen 
Het beheer van de kerkelijke goederen is opgedragen aan het College van kerk-rentmeesters, die zich 

laat bijstaan door een Commissie van bijstand. De financiële middelen  worden o.a. verkregen door 

middel van collecten,  vrijwillige bijdragen, pachten en acties als de Rommelmarkt, winkeltje ‘t 

Hoekje enz. 

Ter bevordering van het vrijwilligerswerk is een Vrijwilligerswerkprocedure/beleidsplan opgesteld 

door betrokken gemeenteleden, in nauw contact met  de kerkenraad. Voor de inhoud verwijzen wij 

naar Bijlage 4. 

De gemeente presenteert zich naar buiten door gebruik te maken van een website. 

Regels ter bescherming van de privacy zijn vastgelegd in het Privacyprotocol. Zie Bijlage 8 

9.3 Knelpunten 
Het is moeilijk om voldoende vrijwilligers te vinden voor noodzakelijke werkzaamheden. 

9.4 Aandachts- en Beleidspunten 
a. Om de noodzakelijk taken te kunnen blijven bekostigen moet gezocht worden naar 

verhoging van de inkomsten en/of eventueel vermindering van de uitgaven. 

b. De meerjarenbegroting zal bij voorkeur gelijklopen met dit Beleidsplan. 

c. De opstelling van een gestructureerd meerjarenonderhoudsplan is dringend gewenst. Dit 

plan dient in de komende tijd te worden uitgewerkt, met als doel een verantwoorde 

reservering van de onderhoudsgelden. 

d. Veel werkzaamheden worden en kunnen worden uitgevoerd door vrijwilligers. Het is 

zaak zoveel mogelijk gemeenteleden bij het vrijwilligerswerk te betrekken en betrokken 

te houden.  Zie bijlage 4  

e. Prognoses over de ontwikkeling van de inwoneraantallen laten zien dat er voor ons dorp 

(als burgerlijke gemeente) twee ontwikkelingen zijn te verwachten: 

• Jonge mensen trekken weg van het platteland 

• De  maatschappij vergrijst. Echter onze gemeente kent een relatief jonge 

gemeenteopbouw.  
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Hoofdstuk 10 Evaluatie 

10.1 Doel 
Het beleidsplan is een instrument om sturing te geven aan de visie, opdracht en missie die aan het 

begin van dit beleidsplan zijn geformuleerd. Het doel van een evaluatie is om te bezien in hoeverre 

aan het gestelde is voldaan. 

10.2 Beleidsvoornemen 
Het beleidsplan zal elke jaar (in juni) op de agenda van de kerkenraad worden geplaatst. Waar nodig 

zal bijstelling plaatsvinden. De kerkenraad beoordeeld of een herzien beleidsplan zal worden 

uitgebracht. 
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Bijlagen 

Bijlage 1 Preambule 
PREAMBULE BIJ HET BELEIDSPLAN VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE GOUDSWAARD op basis van 

het Convenant  

“Intussen geloven wij, hoewel het nuttig en goed is dat die regeerders der Kerk zijn, onder zich zekere 

ordinantie instellen en bevestigen tot onderhouding van het lichaam der Kerk, dat zij nochtans zich 

wel moeten wachten af te wijken van hetgeen ons Christus, onze enige Meester, geordineerd heeft. 

En daarom verwerpen wij alle menselijke vonden, en alle wetten, die men zou willen invoeren, om 

God te dienen, en door deze de consciëntiën te binden en te dwingen, in wat manier het zou mogen 

zijn. 

Zo nemen wij dan alleen aan hetgeen dienstig is om eendrachtigheid en enigheid te voeden en te 

bewaren, en alles te onderhouden in de gehoorzaamheid Gods; waartoe geëist wordt de 

excommunicatie of de ban, die daar geschiedt naar den Woorde Gods, met hetgeen daaraan hangt.” 

(De Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 32) 

De Heilige Schrift is de enige bron en norm voor het kerkelijke leven. 

De gemeente weet zich gebonden aan de drie oecumenische symbolen van de Kerk en de drie 

formulieren van enigheid. Zij zal in leer en leven alles weerstaan wat dit belijden weerspreekt.” 

-  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

© Classicale vergadering van Alblasserdam 

Preambule bij het Convenant op basis van beleidsplan. 

Het Convenant op basis van beleidsplan is vastgesteld door de classicale vergadering van 

Alblasserdam in de Nederlandse Hervormde Kerk, 

13 maart 2003 

Convenant op basis van beleidsplan.  

Classicale vergadering van Alblasserdam  

Convenant:  

Onze Hervormde Gemeente staat op gereformeerde grondslag binnen de Nederlandse Hervormde 

Kerk. Dat houdt onder meer in dat binnen het gemeenteleven een centrale plaats wordt toegekend 

aan een Schriftuurlijke en appellerende prediking in de beide zondagse erediensten en op de 

christelijke gedenkdagen. Daarbij geldt de Bijbel als het onfeilbaar Woord van God, gezaghebbend 

voor leer en leven. In de beide sacramenten, t.w. de viering van heilig Avondmaal en de bediening 

van de heilige doop belijdt en ervaart de gemeente de gemeenschap met Christus en met elkaar en 

de verbondstrouw van God.  

De gemeente belijdt het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, zoals neergelegd in de drie 

algemene belijdenisgeschriften van de kerk, nl. de Apostolische Geloofsbelijdenis, de 

geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius. De gemeente wil staan in de 

traditie van de Reformatie en trouw zijn aan de belijdenis van het voorgeslacht. Zij acht zich dan ook 
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gebonden aan de drie bijzondere belijdenisgeschriften van de kerk, de drie Formulieren van Enig-

heid, nl. de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.  

De grondslag van onze gemeente kan onder geen beding worden gewijzigd door besluiten van 

meerdere ambtelijke vergaderingen van de kerk of de overheid.  

De kerkenraad en de gemeente hebben deze grondslag en enkele concretiseringen daarvan 

verwoord en geven daar aan waarop zij de synode aanspreken en waarop zij door haar aangesproken 

willen en mogen worden.  

1. Als kerkenraad en gemeente belijden wij, met Gods hulp acht te geven op en vast te houden 

aan de zuivere prediking van het Evangelie, de zuivere beoefening van de sacramenten, het 

bestraffen van de zonden, ons in alle dingen te richten naar het onfeilbaar Woord van God, 

waarbij wij alles wat hiermee in strijd is, verwerpen. Als kerk, geboren uit de gereformeerde 

tak van de Reformatie, aanvaarden wij daarom niet zonder meer de Augsburgse Confessie, 

noch de Catechismus van Luther. Verder verwerpen wij de Konkordie van Leuenberg en de 

Barmer Thesen.  

2. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat de heilige doop een instelling is van Jezus 

Christus om ons en onze kinderen Zijn verbond te verzegelen. Daarom behoren de kleine 

kinderen van de gemeente als erfgenamen van het Rijk Gods gedoopt te wezen.  

3. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat het heilig avondmaal een instelling is van Jezus 

Christus, die Hij alleen heeft ingesteld voor Zijn gelovigen die in het midden van de gemeente 

belijdenis des geloofs hebben afgelegd. Wij vermanen alle ongelovigen en hen die zich met 

dergelijke zonden besmet weten, zich van de tafel des Heeren te onthouden, zolang zij zich 

niet bekeren. Met Gods hulp zullen wij tegenstaan en weren allen die de heilige sacramenten 

misbruiken of verachten.  

4. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat tot ambtsdragers van de gemeente - zowel 

ouderlingen als diakenen - door wettige verkiezing geroepen en bevestigd dienen te worden 

mannenbroeders, belijdende leden van de kerk en vervuld met de Heilige Geest.  

5. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat het huwelijk tussen man en vrouw een instelling 

van God is en als zodanig heilig gehouden dient te worden. Alternatieve 

samenlevingsvormen zijn onbijbels en daarom censurabel. Daarom zal de kerkenraad op 

Bijbelse wijze tucht oefenen over hen die deze instelling van God ontkrachten.  

6. Als kerkenraad en gemeente spreken wij uit dat zodanige mannen als kandidaat tot de 

heilige dienst toegelaten en bevestigd dienen te worden, die, staande op de hierboven 

vermelde en verantwoorde grondslag, de kerk wensen te dienen met het Evangelie van Jezus 

Christus.  

Het is ons verlangen, dat geheel de kerk waarlijk belijdende kerk is, levend overeenkomstig Gods 

Woord en getuigenis, zodat aan haar geestelijk karakter geen afbreuk wordt gedaan door 

verwereldlijking.  

Met Gods hulp zullen wij tegenstaan en weren allen die de heilige sacramenten misbruiken of 

verachten.  

Staande op deze grondslag wensen wij in de kerk die God in ons vaderland geplant heeft, ons 

Nederlandse volk te dienen met het heilig Evangelie der genade Gods.  
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