
                                                      Profielschets 2e predikant 
 

Wij verwachten van de predikant dat hij in het besef door God geroepen te zijn, zijn werk doet vanuit 

de persoonlijke liefde voor Christus en Zijn gemeente en dat hij die liefde ook zal tonen in de 

uitoefening van zijn werk.  Wij verwachten dat die persoonlijke band met Christus tot uitdrukking zal 

komen in de prediking en dat hij daar invulling aan geeft, in de wijze waarop hij zijn overige taken 

vervult, zodat tot uitdrukking mag komen, dat hij zijn ambt als dienaar van het Goddelijk Woord 

gedreven door de Heilige Geest met vreugde en toewijding vervult. 

 

Het werk van een predikant is breed en veelzijdig. De kerkorde kan ons hierin verder helpen.  

Volgens de Kerkorde (artikel 16) is de taak van een predikant de volgende: 

 

Tot de taak van de dienaren des Woords behoort dat zij in de gebeden en in de 

bediening des Woords en der sacramenten volharden, dat zij als goede herders zorg 

en verantwoordelijkheid dragen voor hun mede-ambtsdragers, ouderlingen en 

diakenen, en voor de hele gemeente, tucht oefenen met de ouderlingen en zich ervoor 

inspannen dat alles betamelijk en in goede orde geschiedt. 

 
Met deze taakomschrijving is niet alles gezegd, maar wel wat het meest wezenlijk is voor het werk van 

een predikant: 

 

1. Hij behoort in de eerste plaats een man van gebed te zijn. Geroepen door de Heere weet hij zich in 

alles geheel van Zijn Zender afhankelijk en beoefent de vertrouwelijke omgang met Hem.               

Deze grondhouding is fundamenteel voor het geheel van zijn werk. Daar hoort ook bij dat hij de 

gemeente dagelijks in gebed bij de Heere brengt. Verder gaat hij zowel in het openbaar als bij de 

gemeenteleden thuis voor in gebed. 

 

2. In de tweede plaats behoort hij het Woord en de sacramenten te bedienen in het midden van de 

gemeente. De prediking dient Schriftuurlijk en bevindelijk zijn. Dat wil zeggen: het Woord van drie-

enige God moet aan het Woord komen op een manier dat het tevens wordt toegepast voor ons 

geestelijk leven nu. Daarbij is het belangrijk dat zowel jongeren als ouderen zich aangesproken weten. 

We zien uit naar een echt christelijk-gereformeerde prediking, dat wil zeggen dat Christus in het 

middelpunt staat en dat de boodschap evenwichtig (bijv. ellende/verlossing/dankbaarheid) en pastoraal 

van toon is. 

 

Kenmerkend voor de woordbediening moet zijn.  

 

 Gods Woord alleen en helemaal 

 Trinitarisch  (Drievuldigheid): Vader, Zoon, Heilige Geest 

 Rijke Christus + arme zondaar + hoe die twee bij elkaar komen + Is Christus leren kennen en 

dienen. 

 Gunnend en ernstig 

 Bevindelijk: (persoonlijk en praktisch), de bediening aan het hart 

 

 Onderscheidend 

 Toe te passen prediking op het dagelijks (geloofs) leven 

 Aansprekende prediking waarin aandacht is voor de breedte van de gemeente waarin  jong en 

oud goed aan bod komen en worden aangesproken 

         

3. De derde kerntaak is het pastoraat, de (pastorale) zorg voor de gemeente. Voor de gemeente is het 

belangrijk dat de predikant van harte betrokken is bij zegeningen en zorgen op geestelijk en op 

lichamelijk gebied. Voor de predikant is het pastoraat ook een belangrijk middel om de gemeente goed 

te leren kennen. Die kennis heeft hij tevens nodig om in de prediking de boodschap van God zo dicht 

mogelijk bij de gemeenteleden te brengen. 



 

4. Als vierde taak is er het kerkenraadswerk. Dat wil vooral zeggen: samen met alle ambtsbroeders 

geestelijke leiding geven aan de gemeente. Zeker hier is het belangrijk om goed samen te kunnen 

werken en om met elkaar het geheel van de gemeente te willen dienen. 

 

5. Wat artikel 16 niet noemt is het catechisatiewerk. Toch is dit werk van groot belang om onze 

jongeren te onderwijzen en toe te rusten in de leer die naar de godzaligheid is. Het is de Heilige Geest 

die harten - ook van jongeren – moet openen voor de boodschap van de Bijbel. De leef- en denkwereld 

van onze jongeren moet bekend zijn bij de predikant en zonder iets af te doen aan de Bijbelse 

boodschap moet hij deze zo dicht mogelijk bij het hart van de jongeren brengen. 

    

6. Van de predikant verwachten wij, dat hij in goed overleg met de andere predikant in de gemeente 

zal samenwerken, om op die manier het belang van heel de gemeente te dienen en als predikanten 

samen te werken aan de opbouw van de gemeente. 

 

7) Wij vinden het van belang dat de predikant tenminste een aantal jaren ervaring heeft opgedaan met 

het werk in een gemeente. Enige ervaring met het werk in een grote gemeente en/of waar meerdere 

predikantsplaatsen zijn, stellen we op prijs, mede vanwege de omvang van de gemeente. 

 

8) Uiteraard staat de predikant niet alleen voor deze taken. Als predikant en kerkenraad dragen wij 

gezamenlijk en in goed overleg met elkaar de verantwoordelijkheid voor het werk in de CGK Ichthus 

gemeente van Urk. De predikant kan bij de uitoefening van de taken rekenen op hulp en ondersteuning 

van de kerkenraadsleden. 

 

9) Tijdens het gehele proces is het voor de beroepingscommissie van groot belang dat ze de 

kandidaten naast bovenstaande belangrijke zaken ook bevraagt en onderzoekt op de zaken zoals die in 

onze gemeente gebruikelijk zijn tijdens de diensten. Dat betekent dat een kandidaat moet instemmen 

en in de praktijk willen brengen van de volgende zaken: 

 dat er gelezen wordt uit de Herziene Statenvertaling 

 dat wij als gemeente gezin- en themadiensten hebben en de specifieke invulling daarvan  

 dat wij filmen / live uitzenden via kerktelevisie tijdens bijzondere Erediensten  

 zingen uit onze eigen liedbundel en al onze verdere liturgische gebruiken. 

 

Aldus vastgesteld: 

 

Door de kerkenraad van de CGK Ichthus Urk  

 


