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Profielschets te beroepen predikant
Ouderkerk aan den IJssel
Het dorp Ouderkerk aan den IJssel is gelegen tussen Gouda en Rotterdam in de Krimpenerwaard, een
veenweidegebied in het Groene Hart. Ouderkerk aan den IJssel heeft ongeveer 5.700 inwoners en eigen
voorzieningen zoals huisartsen, scholen en een aantal winkels.
De Dorpskerk is een markant gebouw en een centraal in het dorp gelegen kerk met een rijke
geschiedenis. De kerk stamt uit de 15e eeuw en heeft een groot praalgraf en een mooi Kam-orgel.

Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel
De Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel heeft twee kerkgebouwen: de Oosterkerk aan de
Lageweg en de Dorpskerk op het dorp. De gemeente is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland
en weet zich verbonden met de Gereformeerde Bond.
Onze gemeente heeft 878 pastorale eenheden waarvan ruim 400 meelevende leden welke doorgaans in
Ouderkerk aan den IJssel of in het buitengebied woonachtig zijn. Totaal zijn 1654 leden bij onze
gemeente ingeschreven waarvan 362 belijdende leden en 738 doopleden.
Onze gemeenteleden komen uit alle leeftijdscategorieën. We mogen met name in de ochtenddiensten
veel kinderen en jongeren verwelkomen.
Er is naast een predikant op dit moment ook een pastoraal werker voor twee dagdelen en 3 uur
catechese per week in de gemeente werkzaam.
De profielschets van de te beroepen predikant is conform het beleidsplan 2019 – 2023.

Visie
De visie van onze gemeente is als volgt:
1. De Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel weet zich onlosmakelijk verbonden met de
Drie-enige God: Vader, Zoon en Heilige Geest en ziet dit als een onwankelbaar fundament van
haar geloof en bestaan.
2. We willen een gemeente zijn die geworteld en gegrond is in de Bijbel. De Bijbel is voor ons het
betrouwbaar en gezaghebbend kompas in alle situaties in ons persoonlijk, gemeenschappelijk
en maatschappelijk leven.
3. We weten ons verbonden aan de belijdenissen uit de oudchristelijke kerk (Apostolische
Geloofsbelijdenis, Geloofsbelijdenis van Nicea en Geloofsbelijdenis van Athanasius) en aan de
gereformeerde belijdenissen (Nederlandse Geloofsbelijdenis, Heidelbergse Catechismus en
Dordtse Leerregels). Deze belijdenissen zijn voor ons richtinggevend voor het interpreteren van
de Bijbel.

Pagina 1 van 4

4. We zijn een gemeente in de Protestantse Kerk in Nederland. Binnen deze kerk voelen we ons
verwant met de Gereformeerde Bond. Tegelijkertijd voelen we ons verantwoordelijk voor de
kerk als geheel en haar belijdenis. Samen met anderen willen we de Protestantse Kerk
aanspreken vanuit de grondslag en de belijdenis van onze gemeente.
5. De prediking van het evangelie van Jezus Christus staat in onze eredienst centraal. We streven
naar een evenwichtige, appellerende prediking. Dit betekent dat zaken als 'wet en evangelie',
'Gods soevereiniteit en de verantwoordelijkheid van ons mensen' en 'zonde en genade' in een
Bijbels evenwicht aan bod komen. De prediking van het Evangelie gaat gepaard met de oproep
tot geloof in de Heere Jezus Christus en de oproep tot bekering.
6. Net als in ons hele leven geldt ook in het gemeenteleven als hoogste gebod: 'U zult de HEERE,
uw God, liefhebben met geheel uw hart, en uw naaste als uzelf.' Daarbij realiseren we ons dat
de gemeente een eenheid is in verscheidenheid. We benadrukken niet wat de verschillen zijn,
maar we richten ons op wat samenbindt binnen de grenzen van de Bijbel en de belijdenis.
7. We achten het huwelijk hoog als een door God gegeven instelling waarin man en vrouw, in
liefde én trouw verbonden, tot één worden. De Bijbel schildert het huwelijk als geheim dat de
eenheid tussen Christus en Zijn gemeente afbeeldt waarbij de richtlijnen voor het samenleven
van man en vrouw binnen het huwelijk worden ontleend aan de liefde van de Heere voor Zijn
gemeente. Het huwelijk tussen man en vrouw is de enige, unieke plek waar zij zich geestelijk en
lichamelijk volledig aan elkaar kunnen toevertrouwen.

Missie
De missie van de gemeente is als volgt:
1. De kern van het christelijke leven is een doorleefd geloof. Alle activiteiten die binnen de
gemeente plaatsvinden hebben tot doel dit geloof te wekken en te versterken.
2. We willen zoveel mogelijk alle gemeenteleden van jong tot oud met de hun geschonken gaven
inschakelen voor de opbouw van de gemeente en het steunen en dienen van elkaar in alle
omstandigheden van het leven.
3. We hebben oog voor onze jongeren en de vragen die hen bezig houden. Waar mogelijk
(onder)steunen we hen en staan we ouders bij in de opvoeding.
4. We streven als gemeente naar een open communicatie met iedereen binnen en buiten de
gemeente.
5. We willen een missionaire gemeente zijn waar alle inwoners van ons dorp zich welkom voelen
en zich aangesproken weten.
6. We leven vanuit de verwachting en de beloften die oorspronkelijk aan het Joodse volk
geschonken zijn. Onze Heere en Verlosser Jezus Christus werd als mens geboren te midden van
het Joodse volk. Op grond van de Bijbelse beloften voor dat volk (o.a. Romeinen 11) wordt
regelmatig in de kerkdienst gebeden voor het Joodse volk, opdat het mag komen tot erkenning
van de Heere Jezus Christus.
7. We voelen ons verbonden met christenen in Nederland en daarbuiten.

De predikant
Onze gemeente is sinds het najaar van 2019 vacant en kijkt biddend uit naar de komst van een
predikant.

Persoon
Onze predikant weet zich door de Heere geroepen tot het ambt van herder en leraar en verricht zijn
werk in de gemeente vanuit een levende relatie met de Heere. Hij weet zich tevens door de Heere
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geroepen naar Ouderkerk aan den IJssel. De beoogde predikant van onze gemeente is empathisch en
communicatief vaardig, en weet vanuit die houding samen te binden en te inspireren.
De predikant dient midden in deze tijd en samenleving te staan en heeft oog voor de breedte van de
gemeente.

Erediensten, liturgie en prediking
De erediensten vormen het hart van de activiteiten in de gemeente. We gaan met zorg om met de
eredienst, de liturgie en de prediking. Ontmoeting ‘onder het Woord’ is ons verlangen. De prediking
dient met zorg te gebeuren en doet een appèl op leer en leven van alle gemeenteleden.
De predikant:
• gaat voor in de erediensten als dienaar van het Woord, waarbij de gereformeerde beginselen
doorklinken in begrijpelijk en eigentijds taalgebruik en weet zich verbonden met de belijdenis
van de kerk;
• brengt op basis van een zorgvuldige exegese een prediking met Christus in het middelpunt. Zijn
prediking is schriftuurlijk-bevindelijk en evenwichtig. Hij zoekt bewust naar mogelijkheden om de
Schriftwoorden toe te passen in het (geloofs)leven van de gemeenteleden;
• ziet de christelijke gemeente als verbondsgemeente;
• kent de leefwereld van de jongeren en zoekt naar mogelijkheden om hen tijdens de verkondiging
en de catechisaties te bereiken;
• is bereid en zoekt naar mogelijkheden om de diverse (leeftijds)groepen in de gemeente aan te
spreken;
• zet in zijn prediking de gemeente aan tot nadenken en reflectie op eigen handelen;
• stimuleert de gemeente op allerlei wijzen tot verdieping en beleving van het geloofsleven;
• beseft dat zijn prediking niet tijdloos dient te zijn;
• zoekt naar mogelijkheden om op een geestelijke manier leiding te geven aan de gemeente.
(Belijdenis)Catechese, jongerenwerk
Dit onderdeel is van groot belang voor het voortbestaan van onze gemeente. We hebben met de gehele
gemeente en in het bijzonder de kerkenraad verantwoordelijkheid voor het ‘leren geloven’ van onze
(jonge) gemeenteleden. Onze predikant is ervan doordrongen, dat hij herder en leraar is en in die zin
ook zijn onderwijzende taak opvat en/of weldoordacht delegeert.
De predikant:
• geeft mede leiding aan de catechese, verzorgt de belijdeniscatechese en bepaalt mede de inhoud
van de catechese;
• heeft een groot hart voor de jeugd en weet zich betrokken op het jeugdwerk.

Gemeenteopbouw en toerusting
De predikant:
• voelt zich als onderdeel van de kerkenraad verantwoordelijk voor de gemeenteopbouw en
toerusting en speelt een actieve rol in het winterwerk;
• heeft binnen de kerkenraad ook een toerustende rol en wil als onderdeel van de kerkenraad
leiding geven aan de gemeente;
• geeft leiding aan de gemeenteopbouw en stimuleert activiteiten die de gemeenteopbouw
bevorderen;
• heeft een betrokken houding in het gesprek met betrekking tot allerlei onderwerpen die een
gemeente in deze tijd bezighoudt.

Pagina 3 van 4

Pastoraat, diaconaat en missionair werk
De predikant (pastoraat):
• geeft als onderdeel van de kerkenraad vorm en inhoud aan het pastorale, diaconale en
missionaire werk binnen onze gemeente;
• beheerst de pastorale vaardigheden om te begeleiden, te luisteren, te troosten en te vermanen;
• is een betrokken pastor met belangstelling voor en deskundigheid over pastorale vragen;
• werkt nauw samen met pastoraal werker en ambtsdagers;
• is doorgaans betrokken bij het crisispastoraat, zoals ziekte, stervensbegeleiding en dergelijke.
De predikant (diaconaat):
• acht het diaconaat van groot belang en heeft oog voor de zwakkere in de samenleving.
De predikant (missionair):
• wil de gemeente ervan doordringen dat ze wereldwijd en plaatselijk een missionaire taak heeft
en wil er als predikant zijn voor het hele dorp.

Tenslotte

Als kerkenraad en predikant weten we ons aan elkaar gegeven om samen, ieder met zijn geschonken
gaven, het goede voor de gemeente te zoeken met het oog op de eer van de Koning van de Kerk.
De predikant mag zich gedragen weten door het gebed van de kerkenraad en de gemeente.
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