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Beleidsplan - startpunt

Inleiding

Het beleidsplan van de Hervormde Gemeente te Scherpenzeel dient in samenhang gelezen te worden met de 

plaatselijke regeling. In het laatste document wordt de grondslag van onze gemeente beschreven, o.a. zoals 

verwoord in het convenant van Alblasserdam.

Missie – Hier staan we 

Onze gemeente is een hervormde gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland.

Samen met het geheel van de kerk deelt de gemeente in de aan Israël geschonken verwachting. 

Wij geloven dat de gemeente van Christus is. Hij is de Koning en vergadert, beschermt en onderhoudt Zijn 

gemeente.

De leden van de gemeente worden in het geloof geleid door de Heilige Geest in gehoorzaamheid aan de 

Heilige Schrift. Zij zijn geroepen tot  bekering in discipelschap van onze Heere Jezus Christus en een leven 

tot eer van God.

De Bijbel, als de door God geïnspireerde openbaring, is het fundament van en de norm voor heel de 

gemeente.

Visie – Deze weg gaan we

Vanuit de realiteit van de zonde en de gebrokenheid van de schepping, zien we uit naar vervulling van de 

verlossing in Christus.

De leden van Christus' gemeente krijgen gezamenlijk en persoonlijk deel aan de genadegaven van Christus. 

Zij zetten al hun gaven – zowel geestelijk als materieel – in ten nutte van anderen in de gemeente als het 

lichaam van Christus.

De gemeente van Christus belijdt haar vreemdelingschap in de wereld en heeft de opdracht zich in liefde tot 

de naaste te wenden.

De gemeente weet zich een klein onderdeel van Gods wereldwijde kerk en oefent de broederlijke 

gemeenschap met andere gemeenten dichtbij en ver weg.

De gemeente heeft de roeping zicht te krijgen op haar onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël.
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Vieren

Kerkorde art. VII-1: Geroepen door haar Heere komt de gemeente samen tot de lezing van de Heilige Schrift

en de prediking van het Evangelie, de bediening en viering van de heilige doop en het heilig avondmaal, de 

dienst van lofzang en gebed en de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid.

Wat vieren we

In het samenkomen viert de gemeente in opdracht van haar Koning de verlossing in Christus. 

Ze komt samen om Gods Woord te horen, haar zonde te belijden, de sacramenten te gebruiken, God groot te 

maken, gezamenlijk te bidden en de naaste te dienen. We ontmoeten een heilige, rechtvaardige en genadige 

God in Zijn grootheid en wij ontmoeten elkaar als leden van één lichaam, het lichaam van Christus. 

Hoe vieren we

De eredienst vormt één geheel. In de eredienst hebben de volgende elementen een plaats: votum/groet, 

zingen van psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, lezen van de wet en geloofsbelijdenis, Schriftlezing, 

gebeden, verkondiging, collecten, bediening van de sacramenten en zegen.

De orde van dienst, liturgie, in onze gemeente is voortgekomen uit de traditie van de reformatie.

Het kennen van de betekenis van deze orde van dienst verrijkt het vieren.

In de gemeente wordt steeds meer de behoefte gemerkt om de viering meer persoonlijk te beleven 

zowel actief (zelf bijdragen aan de dienst) als passief (persoonlijk aangesproken worden). 

Beleidspunten

De kerkenraad stimuleert de betrokkenheid bij de eredienst. Er komen mogelijkheden voor gemeenteleden 

om thema's voor de prediking en gebedspunten aanreiken. De gemeente wordt geïnformeerd over de 

betekenis en plaats van de onderdelen van de liturgie. Het is de taak van de voorganger om in de wijze van 

zeggen elk onderdeel van de eredienst actueel te houden. 

De prediking moet in de taal van deze tijd plaatsvinden zodat alle kerkgangers zich aangesproken voelen.

Er komt een zorgvuldig traject om naast de psalmen andere Schriftgebonden liederen een plaats te geven in 

de eredienst. Er wordt met het oog op de verstaanbaarheid nagedacht over de te gebruiken psalmberijming. 

Liederen die nu bij bijzondere diensten vóór of na de eredienst gezongen worden krijgen een plaats in de 

eredienst.

Er wordt gezocht naar een actieve vorm van geloofsbelijdenis, het Onze Vader en het Amen op de zegen.

3 van 7



Delen

Kerntekst

Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God 

van alle vertroosting, Die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei 

verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden.  (2 Kor 1 : 3-4)

Wat is pastoraat

Pastoraat in de christelijke gemeente is veelomvattend. We duiden de inhoud aan met de woorden  helen, 

bijstaan, begeleiden, verzoenen, vermanen en versterken. 

De helende kracht van het pastoraat is met name concreet bij ziekte. Bij psychische ziekte is de uitwerking 

niet altijd even goed zichtbaar.

In het pastoraat zoeken we samen, onder leiding van de predikanten als herders van de gemeente, naar de 

weg van God. Daarin moet, vanuit de eeuwige liefde van God, ruimte zijn voor het erkennen en belijden van 

schuld, ook tussen gemeenteleden. 

Wanneer we het geloof met elkaar delen, zal het ons aller geloof en leven ook versterken.

Hoe geven we het pastoraat vorm

Om het pastoraat vorm te geven is een vertrouwensrelatie een vereiste. Vaak kan dit in kleinere groepen 

makkelijker dan in de gemeente in het algemeen. Pastoraat moet breder worden dan een enkel pastoraal 

bezoek door een predikant of wijkouderling. Hiervoor is bewustwording nodig. 

Voor gemeenteleden die 'anders zijn', zoals anders geaarden of mensen met een verstandelijke of lichamelijke

beperking zijn de huidige pastorale structuren niet altijd toereikend. 

Beleidspunten

De komende jaren moet met het oog op het pastoraat meer en blijvende aandacht komen voor:

� de kracht van de onderlinge liefde in een samenleving waar de individualisering norm geworden lijkt

te zijn;

� de bereidheid om onze talenten èn problemen met anderen te delen;

� de pastorale kant van prediking en catechese (o.a. de doopcatechese, opvoedingsavonden, 

huwelijkstoerusting)

Concreet

� gemeenteleden moeten geïnformeerd worden over de bestaande ondersteunende structuren binnen en

rond de gemeente (bijv. vertrouwenspersonen en diaconaal maatschappelijk werk)

� nieuwe wijkouderlingen zonder ervaring leggen het eerste halfjaar zelfstandig geen pastorale 

bezoeken af. Ze worden toegerust in het bezoekwerk door bijv. een cursus.

� er moet nagedacht worden over specialisatie in het pastoraat, met name voor de gemeenteleden die 

'anders zijn'. Bij deze specialisatie hoort ook toerusting.

� de betrokkenheid van alle gemeenteleden moet versterkt worden. De al bestaande ideeën op dit punt 

kunnen hiervoor als basis gelden. Denken over het gebruik van de social media moet hierbij 

betrokken worden.

� de functie van het huisbezoek moet duidelijker worden beschreven èn gecommuniceerd met de 

gemeente.

� bij alle nieuwe ideeën moet een balans gezocht worden tussen betrokkenheid en vertrouwelijkheid.
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Dienen

Kernteksten

Johannes 13 : 14-15 "Als Ik dan, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars 

voeten wassen. Want Ik heb u een voorbeeld gegeven opdat ook u zult doen zoals Ik voor u heb gedaan."

Filippenzen 4 : 5 "Uw welwillendheid zij alle mensen bekend."

Randvoorwaarde

Vanuit de liefde van God èn de liefde tot God heeft een christen zijn naasten lief. (Joh. 15 : 1-8)

Waarin dienen we

Dienen is verbonden aan het oefenen van gemeenschap. Binnen de christelijke gemeente delen de gelovigen 

met elkaar en naar buiten delen zij uit aan anderen. De gelovigen kennen hun verantwoordelijkheid voor de 

schepping en samenleving. 

Wanneer wij verantwoordelijkheid dragen voor elkaar zullen we ook ruimte moeten bieden aan anderen. Dit 

leidt tot zelfverloochening.

De geestelijke gaven zijn gegeven aan de gemeente. Het belang van de gemeente staat hoger dan het belang 

van ieder gemeentelid afzonderlijk.

Het is een directe Bijbelse opdracht om gastvrij te zijn voor vreemdelingen en te zorgen voor armen, 

weduwen en wezen.

Het dienen van de gemeente vindt ook plaats in het individuele en het gemeenschappelijke gebed voor 

elkaar, de gemeente en de wereld.

Hoe dienen we

Velen zetten zich in voor de gemeente, gedreven door de liefde van Christus. Het is de opdracht voor ieder 

lid van de gemeente om te zien naar anderen. Dit kan versterkt worden.

Het dienen door de gemeente is met name een taak van de diaconie. Deze taak is vaak vooral uitvoerend, 

maar zou ook meer coördinerend kunnen worden. Bij de uitvoering zou de gemeente meer ingeschakeld 

kunnen worden.

Vanuit de gemeente worden diverse projecten wereldwijd ondersteund. Het is goed als gemeenteleden zich 

betrokken voelen bij deze projecten.

Beleidspunten

De komende jaren moet in de gemeente het besef groeien:

� dat gemeenteleden elkaar nodig hebben en oog voor elkaar hebben (1 Kor. 12);

� dat dienen betekent dat ieder een stapje terug doet voor de ander.

Wanneer wij de diverse manieren van christelijk dienen zo goed mogelijk een plaats willen geven in en om 

de gemeente, zijn de volgende zaken van belang:

� de coördinerende rol van de diaconie moet verder uitgewerkt worden;

� de verbinding tussen diaconaat en pastoraat moet versterkt worden. Dit geldt ook voor het 

jeugddiaconaat;

� zowel binnen als buiten de gemeente moet meer bekendheid zijn over de diverse (diaconale) taken 

die binnen de gemeente plaatsvinden (met waar nodig behoud van de vertrouwelijkheid);

� regelmatig moet in de prediking aan de orde komen dat dienen een wezenlijk element is van het 

leven als christen, bijv. Michazondag;

� de voorbede voor de wereld, voor ons land, voor ons dorp;

� in iedere dienst is er een diaconale collecte.
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Getuigen

Kerntekst

Matth. 5 : 16 – Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in 

de hemelen is, verheerlijken. 

Randvoorwaarde

Getuige van Christus zijn is een gave maar ook een opdracht van God. De gemeente ontvangt deze gave door

de Heilige Geest.

Wat getuigen we

Wanneer de gelovige in Christus is, wordt zijn leven vanzelf een getuigend leven. Getuigen is een wijze van 

zijn. Iedere gelovige moet zich oefenen in de omgang met God en Zijn woord. (1 Tim. 4)

In het getuigen weerspiegelt de gemeente iets van het licht van Christus ten nutte van de naasten in en buiten 

de kerk. De gemeente dient zich bewust te zijn dat getuigen meer is dan spreken over het evangelie. Het is 

een samengaan van woord en daad.  Christelijk leven in onderlinge liefde is daarbij meer een kernpunt dan 

een christelijk woord. 

Hoe getuigen we

De gemeente hecht aan vertrouwde vormen in de kerkelijke uitingen. Dit kan een vrijmoedig spreken over 

geloofsvragen en geloofservaringen in de weg staan. 

De gemeente moet zich bewust zijn van de wijze waarop zij haar licht in de wereld laat stralen. De gekozen 

middelen moeten helpen om angst en schroom te overwinnen. Zij moeten ook openingen bieden naar de 

cultuur van deze tijd.

Beleidspunten

De komende jaren moet in de gemeente meer aandacht komen voor:

� het leven met Christus (levensheiliging)
Tot geloof komen is pas een begin. In het vervolg ligt ook het getuigen. 

� de beeldvorming van de gemeente
Ziet men de kerk als liefdevolle gemeenschap?

� zicht op en versterking van de relatie tussen getuigen en dienen (diaconaat).

Wanneer wij de diverse manieren van kerkelijk getuigen zo goed mogelijk een plaats willen geven in en om 

de gemeente, zijn de volgende zaken van belang:

� Verscheidenheid (in de gemeente) moet leiden tot dialoog.

� Vormen van getuigen (in de eredienst) moeten bespreekbaar zijn. 

� De gemeente moet zich actiever en duidelijker presenteren in de samenleving.

� De  functie van de website moet worden versterkt.

� In bijzondere diensten moet het evangeliserende element duidelijker aanwezig zijn.

� Rond de eredienst moet meer aandacht komen voor informering en ontmoeting (vooral voor 

nieuwkomers en / of incidentele bezoekers).
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Leren

Kerntekst

Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, 

zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen.  (2 Pet. 3 : 18)

Randvoorwaarde

De gemeenten kan alleen leren onder de leiding van Gods Geest. Daardoor worden vrees en belemmeringen 

weggehaald en bemerk je ruimte om iets uit te dragen 

Wat leren we

De gemeente leert wat is beschreven in missie en visie van dit beleidsplan. Het doel van het leren is om 

vanuit Gods Woord iets te weerspiegelen van de liefde en genade van God in de gemeente en de wereld. Hoe 

wil God dat wij zijn als mensen  binnen Zijn gemeente en hoe kunnen we Gods Woord dagelijks in praktijk 

brengen?

Hoe leren we

De gemeente leert in de eerste plaats door de prediking van Gods Woord. Daarnaast zijn huisgodsdienst, 

catechese, kringwerk en jeugdwerk van groot belang, maar ook in het pastoraat moet het "leren" aandacht 

krijgen.

Beleidspunten

De komende jaren moet in het kerkelijk onderwijs binnen het geheel meer aandacht komen voor:

� de samenhang van heel de Bijbel
[de waarde van het Oude Testament en de doorlopende lijnen in  Oude en Nieuwe Testament]

� de verlossing door Christus 
[toen – nu – straks]

� vreemdelingschap
[leren uitzien naar Gods koninkrijk; van daaruit leren leven als vreemdeling in deze wereld]

Wanneer wij de diverse manieren van kerkelijk onderwijs zo goed mogelijk een plaats willen geven in de 

gemeente, zijn de volgende zaken van belang:

� de onderwerpen uit de catechismus worden bepreekt vanuit een bijbelgedeelte; 

� de band tussen de geloofsopvoeding door de ouders en het leren in de gemeente wordt versterkt;

� de kwaliteit van de catechese – met name het kenniselement - krijgt blijvende aandacht;

� jongeren herkennen thema's die in het jeugdwerk aandacht krijgen, in de prediking;

� elk jaar wordt de huiskringen een gezamenlijk thema aangereikt;

� de kerkenraad stimuleert dat in de gemeente het gesprek gevoerd wordt over geloofsthema's.
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