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1 Doel Beleidsplan
‘Indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der liefde,
indien er enige gemeenschap is des Geestes, indien er enige innerlijke bewegingen
en ontfermingen zijn; Zo vervult mijn blijdschap, dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van een gemoed en van een gevoelen zijnde. Doet geen
ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achte de een den ander
uitnemender dan zichzelven. Een iegelijk zie niet op het zijne, maar een iegelijk zie
ook op hetgeen der anderen is.’
(Filippenzen 2:1-4)
Met dit beleidsplan beoogt de kerkenraad richting en samenhang te geven aan het beleid
van de Hervormde Gemeente Randwijk.
Wij achten het van cruciaal belang een duidelijk beleid te hebben waarin wij als gemeente
de Drie-enige God belijden en lofprijzen, waarbij de Bijbel als Gods onfeilbaar Woord onze
leidraad is.
Wij willen samen gemeente van Christus zijn, verbonden in ons geloof in de Drie-enige
God, in navolging van de Heere Jezus die ons voorging, zoals beschreven in de Bijbel en
verwoord in de Drie Formulieren van Enigheid.
Wij willen een gemeente zijn waarin Gods Woord in liefde en getrouwheid wordt verkondigd.

Aldus vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 8 februari 2011.

C.G.J. Vermeer
Scriba

ds. E. Kroon
Voorzitter
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2 Beschrijving Hervormde Gemeente van Randwijk
2.1 Korte schets van de sociale kaart
De hervormde gemeente Randwijk (PKN) wordt gevormd door het gelijknamige dorp met
de buurtschappen Lakemond en Indoornik. In het dorp (met ongeveer 1480 inwoners)
neemt de kerk een belangrijke plaats in. De bevolking van Randwijk vond van oudsher
haar bezigheid in de agrarische sector. Die omvatte vooral gemengde bedrijven met fruitteelt, veeteelt en wat akkerbouw. Voor de tweede wereldoorlog ook nog tabaksteelt.
Tevens waren inwoners werkzaam in de naburige steenfabrieken. Zowel de landbouw als
de steenfabrieken bieden nog maar werk aan enkele bewoners uit het dorp. Vervangende
werkzaamheden zijn er alleen buiten het dorp in o.a. Heteren, Renkum en Wageningen.
Door de uitbreiding van het dorp in het einde van de vorige eeuw zijn de huisvestings mogelijkheden in het dorp toegenomen en zijn er ook meerdere bewoners van buiten de regio
hier komen wonen.
De geschiedenis van de kerk kunt u vinden op de website van de kerk
http://www.hervormde-gemeente-randwijk.nl/
De gemeente bestaat uit ongeveer 460 leden, die samen ongeveer 205 pastorale eenheden vormen. Een toenemend aantal gemeenteleden wonen buiten de gemeentegrenzen
en maken gebruik van de perforatieregeling. Op zondag komt de gemeente wekelijks
tweemaal bijeen. In de morgendienst zijn er ongeveer 150 kerkgangers, in de avonddienst
ongeveer 110. Ongeveer 40% van de kerkgangers in de ochtenddienst is jonger dan 20
jaar. Het Heilig Avondmaal wordt viermaal per jaar gevierd. Ongeveer 50% van de meelevende belijdende leden neemt hieraan deel.
De gemeente telt relatief veel jongeren en weinig ouderen. De catechisaties worden trouw
bezocht door 45-50 jongeren. Verder wordt de gemeente gekenmerkt door een bloeiend
verenigingsleven. De jeugdclubs worden ook bezocht door een behoorlijk aantal kinderen
uit gezinnen die niet met de gemeente meeleven. In de gemeente is een zending- en
evangelisatiecommissie werkzaam. In de zomervakantie wordt voor kinderen en jongeren
een Vakantie Bijbel Club georganiseerd. Er is een goede relatie met de plaatselijke
“School met de Bijbel”, wat onder andere tot uiting komt op bid- en dankdagen. Op deze
dagen worden de erediensten bezocht door alle kinderen van de basisschool en wordt de
prediking aangepast aan het niveau van de basisschoolkinderen.

2.2 Identiteit
De Hervormde Gemeente Randwijk is een gemeente van gereformeerde signatuur. Dat
wil zeggen dat we de Bijbel centraal stellen als het levende Woord van God, dat gezaghebbend is voor leer en leven. We weten ons door God geplaatst in de Protestantse Kerk
in Nederland. Onze verbondenheid met de gereformeerde traditie betekent dus niet dat we
geen oog willen hebben voor het geheel van de kerk. Samen met anderen willen we de
kerk aanspreken vanuit de grondslag en de belijdenis van onze gemeenten. In ons belijden willen wij ons houden aan de katholieke belijdenisgeschriften en de Drie Formulieren
van Enigheid.
4

De gereformeerde identiteit werkt door in de liturgie: we staan een sobere en stijlvolle eredienst voor. De vormgeving van de eredienst is gericht op het “innen” (horen met het hart)
van het Woord en het uiten van het geloof.
We beogen dat Gods Woord doorwerkt op alle terreinen van ons leven. De Bijbel is voor
ons betrouwbaar en gezaghebbend in alle situaties van ons persoonlijk, gemeentelijk en
maatschappelijk leven. Wij beseffen dat de kern van het christelijke leven een doorleefd
geloof is in het volbrachte werk van Christus. Alle activiteiten die in de gemeente plaatsvinden, hebben ten diepste tot doel dit geloof te wekken en te versterken. Op die manier
mogen onze activiteiten tot eer van God zijn. Wij belijden dat we al deze voornemens niet
in eigen kracht kunnen volbrengen, maar dat we daarin afhankelijk zijn van de Heere God.
Dat besef maakt ons niet lijdelijk, maar dringt ons temeer tot een voortdurend gebed voor
de gemeente en een voortdurend pleiten op Gods beloften, omdat Hij gezegd heeft: ’De
poorten der hel zullen Mijn gemeente niet overweldigen’ (Matth. 16:18b) en ‘En ziet, Ik
ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen’. (Matth. 28: 20)
Als gemeente voelen we ons aangesproken door het Bijbelse beeld van de Wijnstok
(Christus) en de ranken. Voor ons is van groot belang de innerlijk geestelijke groei van de
individuele gemeenteleden en de groei van de gemeente als geheel, zowel in de diepte
(verdieping van het geloofsleven) als in de breedte; een groei van het aantal mensen dat
de Heere Jezus als Heere en Zaligmaker belijdt.
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3 Visie en opdracht
3.1 Inleiding
God is het begin en het einde van alles wat bestaat, de oorsprong en het doel van de
schepping. Vanaf het eerste tot het laatste hoofdstuk van de Bijbel komen we God als
Schepper tegen. De Bijbel begint met de oorspronkelijke schepping van hemel en aarde.
‘In den beginne schiep God den hemel en de aarde.’ (Gen.1:1) en eindigt met de laatste
schepping waarin Hij alle dingen nieuw maakt. ‘En Die op den troon zat, zeide: Ziet, Ik
maak alle dingen nieuw.’ (Op.21:5). Na de zondeval is de relatie tussen God en mens verbroken en is de mens van God vervreemd geraakt. Er is een immense afstand ontstaan
tussen de Schepper en de mensen die Hij geschapen had. Door Zijn plaatsvervangend
sterven aan het kruis heeft Jezus de kloof tussen God en de mensheid overbrugd. Daardoor zijn God en mens weer met elkaar verzoend. Om te delen in het volbrachte werk van
de Heere Jezus zijn geloof en bekering nodig.
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•

3.2 Visie: Gods toewending tot de wereld
In Zijn grote barmhartigheid heeft God de Vader Zijn Zoon Jezus Christus in
de wereld gezonden om in zichzelf verloren mensen te redden. ‘Want alzo lief heeft
God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk
die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.’ (Joh. 3:16)
God wil ons door het geloof laten delen in het heil door het werk van de Heilige Geest.
God vergadert zich een gemeente ten eeuwige leven.
3.3 Visie: verwachting van de gemeente
Wij verwachten grote dingen van God omdat Hij ons dat in Zijn Woord belooft.
‘Gij hebt Mij niet uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u gesteld, dat gij
zoudt heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht blijve; opdat, zo wat gij van den
Vader begeren zult in Mijn Naam, Hij u dat geve.’ (Joh. 15:16)
De Hervormde Gemeente Randwijk is een plaatselijke gestalte van de heilige algemene christelijke Kerk van alle plaatsen en tijden.
De gemeente ziet uit naar de definitieve komst van Gods koninkrijk, waarin geen plaats
meer is voor zonde, pijn, verdriet, waar God alles zal zijn in allen.
3.4 Missie
Levend vanuit genade vervult de gemeente de opdracht het Woord van God te verkondigen en er uit te leven.
Gehoorzaamheid is onlosmakelijk verbonden met het liefhebben van God en de
naaste. ‘Indien gij Mijn geboden bewaart, zo zult gij in Mijn liefde blijven; gelijkerwijs Ik
de geboden Mijns Vaders bewaard heb, en blijf in Zijn liefde.’ (Joh. 15:10)
Hoe verschillend wij ook mogen zijn, aanvaarding van elkaar vloeit voort uit Gods genade. ‘Daarom neemt elkander aan, gelijk ook Christus ons aangenomen heeft, tot de
heerlijkheid Gods.’ (Rom. 15:7)
De gemeente is geroepen gestalte te geven aan het dienen en eren van God. Hiertoe
komt de gemeente op zondag tweemaal samen.
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•
•

De gemeente weet zich geroepen tot het uitdragen en doorgeven van ‘de leer die naar
de godzaligheid’ is, zoals dat is weergegeven in de katholieke belijdenisgeschriften en
De Drie Formulieren van Enigheid.
De gemeente weet zich geroepen om de haar geschonken gaven en talenten te gebruiken tot opbouw van het koninkrijk van God.

In wat volgt wordt de missie van de gemeente verder uitgewerkt.

4 Eredienst
‘Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden van hen’.
(Mattheus 18:20)
4.1 Inleiding
Het centrale deel van de eredienst is de ontmoeting tussen God en de mens in de verkondiging van het Woord. In de prediking als verkondiging van het Evangelie vindt de dienst
van de Verzoening plaats. Alleen in Christus vinden wij verzoening, daarom staat Zijn
Naam en werk centraal in de prediking. Gods Woord klinkt en de samengekomen gemeente antwoordt door samenzang, in het gebed, de belijdenis, en het geven van de gaven op het verkondigde Woord. Zoals de apostel Petrus het zegt in zijn eerste brief (1 Petrus 2:5 ) zo mag (moet) ons leven van zondag tot zondag gestalte krijgen vanuit de verkondiging van Gods Woord. De prediking beoogd in heldere en eigentijdse taal het aloude
dogma van ellende, verlossing en dankbaarheid over te zetten naar het leven van alle
dag.
4.2

Beknopte omschrijving liturgie
Stil gebed
Votum en Groet
Lezing van Gods wet en de samenvatting of geloofsbelijdenis
Gebed
Schriftlezing
Dienst van de offeranden
Prediking
Dankzegging en voorbeden
Zegen
In het geheel van de erediensten neemt samenzang een belangrijke plaats in. De gemeente zingt psalmen uit de oude berijming en enige gezangen. We zijn ons ervan bewust
dat een deel van de gemeente voorstander is van het zingen van een gezang of lied tijdens de erediensten.
In de bijlage vindt u de motieven voor het zingen van psalmen tijdens de erediensten.
4.3 Kleding in de eredienst
Wij beseffen dat wij hier een teer punt aanraken. Vooral het dragen van een hoofdbedekking door vrouwen is in de afgelopen jaren in de gemeente een punt van gesprek ge7

weest. Voordat wij hierover iets afspreken willen wij graag benadrukken dat iedereen,
mannen, vrouwen en kinderen, geacht worden de erediensten met gepaste kleding en een
verzorgd uiterlijk te bezoeken. Dit heeft alles te maken met het gewijde karakter van de
eredienst, waarin de heilige God onheilige zondaren wil ontmoeten, verzoenen en oproepen tot een heilig leven voor Zijn aangezicht.
Maar omdat vooral de hoofdbedekking een delicaat onderwerp geworden is, willen wij
daar toch graag het volgende over uitspreken.
1. Ons uitgangspunt is het Woord van God.

8

2. Over de hoofdbedekking in de gemeente spreekt vooral Paulus in 1 Korinthe 11:116.
3. Wij erkennen dat er in de exegese en uitleg van deze tekst verschillen van inzicht
zijn.
4. Het dragen van een hoofdbedekking wordt soms gezien als ‘traditioneel’, ‘wettisch’
of zelfs ‘ouderwets’. Het heeft echter voluit Bijbelse papieren.1 Paulus grondt zijn
motieven onder andere in de verhouding man/vrouw en gaat daarbij terug op de
scheppingsorde. Wij kunnen dus het dragen van een hoofdbedekking uitleggen als
Bijbels. En een schriftuurlijke inzetting hanteren wij niet wettisch, maar wettig en uit
liefde tot God en Zijn geboden.
5. Van groot belang is dat wij elkaar in de gemeente geen aanstoot of ergernis geven
(o.a. Romeinen 14). Onderlinge liefde en respect behoeven geen discussie: zij
staan hoog op de agenda van het Woord van God en dus van onze gemeente.
6. In dit verband is ook historisch besef van belang. In de Hervormde Gemeente van
Randwijk was het tot ongeveer 2005 de gewoonte dat alle vrouwen een hoofdbedekking droegen. Daar is vrij snel verandering in gekomen. Het is de vraag of dit altijd weldoordacht is gebeurd.
7. In verband met de bovenstaande punten willen wij graag het volgende afspreken:
• Wij gehoorzamen ook in deze zaak allereerst het Woord van God, en dat in
biddend opzicht. Een ieder zij in zijn of haar gemoed ten volle verzekerd
(Romeinen 14).
• Wij handhaven de afspraak dat vrouwen bij het Heilig Avondmaal, de Heilige
Doop, huwelijksbevestiging en openbare geloofsbelijdenis het hoofd bedekken.
• De kerkenraad is uniform gekleed in zwart of antraciet pak.
4.4 Wetslezing / geloofsbelijdenis
Tijdens de ochtenddienst wordt de Wet van de Heere gelezen en eventueel de samenvatting zoals de Heere Jezus die ons gegeven heeft. In de avonddienst wordt doorgaans de
Apostolische Geloofsbelijdenis of de geloofsbelijdenis van Nicea gelezen. Ook kan bij de
geloofsbelijdenis uit de Drie Formulieren van Enigheid worden gelezen. Het is van groot
belang dat niet alleen de Wet en de Belijdenis voorgelezen worden, maar dat de predikant
de gemeente tevens uitlegt waarom deze gelezen en beleden worden in de dienst.
4.5 Schriftlezing
Het gelezen Woord in de eredienst dient een zo betrouwbaar mogelijke vertaling van de
oorspronkelijke tekst te zijn. Om deze reden wordt in onze gemeente de Statenvertaling
gebruikt.

1

In zijn commentaar levert Ds. C. den Boer een weloverwogen pleidooi voor het dragen van een hoofdbedekking door vrouwen (1 Korinthe VII – XII, deel 2, pag. 188-215). Ook in de eerste eeuwen van de kerk
werd de tekst in die lijn uitgelegd, o.a. door Clemens van Alexandrië, Tertullianus en Hyppolitus. Het dragen
van een hoofdbedekking komt historisch gezien op uit de oosterse landen. In sommige westerse kerken
werd deze gewoonte overgenomen, vooral op grond van de exegese van 1 Korinthe 11.
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4.6 Dienst van de gebeden
Er zijn veel zaken te noemen waar voor gebeden mag worden, schuldbelijdenis, dankzegging en lofprijzing zijn onmiskenbaar onderdeel van het gebed. Allereerst noemen we het
gebed om doorwerking van het werk van de Heilige Geest in het midden van de gemeente. De voorbede voor de nood in de eigen gemeente, de kerk wereldwijd en voor overheden en vorstenhuis mag deel uitmaken van onze gebeden.
4.7 Dienst van de offerranden
Inzameling van de gaven heeft als doel instandhouding van het plaatselijk kerkenwerk, het
onderhouden van de gebouwen en dienst aan de naaste die minder is bedeeld, veraf en
dichtbij. Het geven dient bewust te gebeuren. Tijdens het collecteren wordt dan ook niet
gezongen.
4.8 Heilig Avondmaal
Het Heilig Avondmaal wordt viermaal per jaar gevierd. De zondag vooraf aan de viering
wordt een voorbereidingsdienst gehouden. In deze dienst wordt het eerste deel van het
formulier voor het houden van het Heilig Avondmaal gelezen. Op de zondag van het Heilig
Avondmaal wordt s’avonds nabetrachting gehouden. In de week voor het Heilig Avondmaal wordt Censura Morum gehouden en de gemeente wordt uitgenodigd om een bezinningsuur bij te wonen. Tot het Heilig Avondmaal worden enkel belijdende leden toegelaten. Niet-belijdende leden en zij die voor het eerst aangaan, worden bezocht door de wijkouderling.
4.9 Heilige doop
4.9.1 Kinderdoop
De Heilige Doop wordt met instemming van de kerkenraad bediend aan de kinderen van
de gelovigen wanneer daartoe het verlangen wordt kenbaar gemaakt. Vooraf wordt een
doopzitting gehouden, welke voornamelijk administratief van aard is. Eveneens vindt met
de ouder(s) of verzorger(s) het doopgesprek plaats, waarin doel en belofte van de Heilige
Doop wordt besproken. Doopzitting en doopgesprek kunnen om praktische redenen samenvallen.
4.9.2 Volwassendoop
De kerkenraad stelt hen, die als ongedoopte belijdenis des geloofs willen afleggen, in de
gelegenheid zich alsnog te laten dopen.
4.9.3 Overdoop
De kerkenraad stelt zich op het standpunt dat, bezien vanuit Bijbels perspectief, overdoop
een veronachtzaming is van het verbond met God.
•
•
•

4.10 Beleidsvoornemens 2011-2016
De kerkenraad zal zich in 2010 bezinnen over de mogelijkheden (op verzoek) voor
aangepaste deelname aan het Heilig Avondmaal voor kerktelefoonluisteraars. De gedachten kunnen hierbij uitgaan naar deelname thuis of in de consistoriekamer.
De kerkenraad zal zich bezinnen op alle elementen van de liturgie.
De kerkenraad volgt met grote belangstelling de ontwikkeling van de Herziene Statenvertaling en zal het gebruik ervan in overweging nemen.
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5 Catechese
5.1 Gewone catechese
De jeugd van de gemeente dient onderwezen te worden in de inhoud van Schrift en Belijdenis. Catechese vindt plaats in het verlengde van de door de ouders uitgesproken doopbelofte. Catechese wordt primair gegeven door de predikant, eventueel in samenwerking
met een extra mentor.
Voor de gewone catechese wordt gebruik gemaakt van het catechese leerplan, waarin de
gebruikte methode en de te behandelen onderwerpen per catechesegroep zijn benoemd.
Het catechese leerplan dient als leidraad voor de over te dragen stof en ook als uitgangspunt van de gesprekken. Er zijn per seizoen, dat valt in de periode van september tot Pasen, 20 catechese-uren per groep.
5.2 Belijdeniscatechese
De belijdeniscatechisatie wordt door de predikant gegeven. Uitnodigingen voor de belijdeniscatechese gaan uit naar de jongeren boven de 18 jaar. Zij die te kennen geven zich te
willen voorbereiden op het doen van openbare belijdenis volgen een seizoen lang (soms
meer) specifieke catechese met een verdiepend en verbredend karakter ten aanzien van
de geloofsleer en van de persoonlijke levens- en geloofsvragen. Het gesprek hierover
speelt een belangrijke rol. Ongeveer halverwege het seizoen volgt een persoonlijk gesprek
met de predikant waarin aan de orde komt of men daadwerkelijk wil overgaan tot het doen
van belijdenis. Vlak voor de ‘belijdeniszondag’ wordt dit voornemen aan de gemeente bekend gemaakt vanaf de kansel en via de kerkbode. Tevens heeft een delegatie van de
kerkenraad op de laatste catecheseavond (aannemingsavond) de gelegenheid zich er van
te vergewissen dat geen verhindering bestaat tot het afleggen van openbare belijdenis na
vragen naar en over het persoonlijk geloof van de catechisanten. Op deze avond worden
catechisanten aangenomen als belijdend lidmaat van de gemeente met alle rechten en
plichten hierbij behorend.
5.3 Aangepaste catechese
Al enkele jaren wordt in onze gemeente aangepaste catechese gegeven aan een groepje
jonge gemeenteleden. Deze catechese wordt gegeven door meelevende gemeenteleden
die toegerust zijn met specifieke gaven voor deze vorm van catechese. De kerkenraad is
eindverantwoordelijk.
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5.4 Huwelijkscatechese
Voor hen die voornemens zijn te gaan trouwen of zij die in het afgelopen jaar getrouwd
zijn, verzorgt de predikant enkele bijeenkomsten met huwelijkscatechese.
5.6 Beleidsvoornemens
De kerkenraad evalueert jaarlijks de mentoraatscatechese. Tevens worden daarbij de bijlagen uit het catechese leerplan indien nodig geactualiseerd.
De kerkenraad bezint zich op het aanbieden van een kennismakingscursus over het christelijk geloof voor hen die daar behoefte aan hebben.

6 Pastoraat
De zorg voor elkaar, het onderling meeleven binnen de gemeente is een roeping voor alle
gemeenteleden. In het ambt aller gelovigen zijn wij allemaal hiertoe geroepen. De ambtsdragers en in het bijzonder de predikant en de ouderlingen hebben hierin een speciale
taak. Daarnaast zijn binnen onze kerkelijke gemeente Psycho Pastorale Begeleiders ingesteld, zij kunnen worden ingeschakeld en op vrijwillige basis gemeenteleden (hierna hulpbehoevenden), bijstaan die sociale, psychische of verwante emotionele problemen hebben, door hen te helpen, hun klachten te verwoorden en te verwerken, als aanvulling op
de professionele hulpverlening en mogelijk ter voorkoming daarvan. Pastoraat is een belangrijk onderdeel van het gemeente zijn en heeft tot doel opbouw en uitbreiding van Gods
koninkrijk.
6.1 Huisbezoek
De gemeente is in drie wijken ingedeeld en de wijkouderling bezoekt samen met een diaken of een bezoekbroeder in principe eenmaal per twee jaar alle pastorale eenheden. Bij
de huisbezoeken worden de kinderen nadrukkelijk uitgenodigd om aanwezig te zijn. Dit
huisbezoek is niet vrijblijvend. Niet alleen de ontmoeting, de hartelijke belangstelling voor
persoonlijke en gezinssituatie zal ter sprake komen. Belangrijk aspect is het gesprek over
het leven met de Heere en wie Christus voor de betreffende gemeenteleden persoonlijk is.
Een open en eerlijk gesprek hierover mag van alle leden worden verwacht.
Bezoekbroeders
Met het doel ouderlingen te ondersteunen in het bezoekwerk, kan de kerkenraad bezoekbroeders benoemen. Over hun functie is het volgende afgesproken.
1. Bezoekbroeders zijn geen ambtsdragers en zodoende geen lid van de kerkenraad.
Wel kunnen ze indien gewenst worden uitgenodigd voor het zogenaamde consistorie,
een pastorale vergadering van wijkouderlingen en predikant.
2. De bezoekbroeders hebben, net als de ambtsdragers, geheimhoudingsplicht. Na hun
benoeming leggen zij in de kerkenraad de belofte van geheimhouding af. Dit is van
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groot belang in verband met het vertrouwelijke karakter van het bezoekwerk. Deze geheimhouding geldt overigens niet alleen voor de periode dat ze als bezoekbroeder
functioneren, maar blijft ook van kracht nadat zij hun dienst hebben neergelegd.
3. Zij dienen evenals de ambtsdragers voor een periode van maximaal acht jaar.
4. Bezoekbroeders gaan met de ouderlingen op huisbezoek. De afspraken voor deze bezoeken worden gemaakt door de ouderling.
5. Nieuwe bezoekbroeders worden aan de gemeente bekendgemaakt.
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Bijzonder pastoraat
Vele vormen van pastoraat zijn mogelijk. Te allen tijde kan een beroep worden gedaan op
de kerkenraad voor bijzondere pastorale zorg. Verblijdt u met de blijden; en weent met de
wenenden. Rom. 12:15
6.1.1 Ouderenpastoraat
De ouderen in de gemeente van 70 jaar en ouder worden rond hun verjaardag bezocht
door de predikant. Daarnaast bezoekt een delegatie van de vrouwenvereniging ‘Monica’
deze gemeenteleden.
6.1.2 Ziekenpastoraat
Gemeenteleden in het ziekenhuis worden door de predikant bezocht. De oudere gemeenteleden die verpleegd of verzorgd worden in tehuizen worden eveneens bezocht door de
predikant of ouderlingen.
6.1.3 Overlijdenspastoraat
De kerkenraad heeft aandacht voor de familie in de dagen van rouw. Bij de begrafenis van
een gemeentelid wordt de dienst geleid door de predikant en de wijkouderling sluit gewoonlijk de begrafenis af met het lezen uit de Bijbel en gebed.
6.1.4 Huwelijks- en echtscheidingspastoraat zie hoofdstuk 10: Huwelijk
6.1.5 Crisispastoraat
Het crisispastoraat wordt door de predikant gedaan; het gaat hier onder andere om bijzondere zorg die nodig is bij stervensbegeleiding, maar ook bij mensen die in geestelijke
nood verkeren.
6.1.6 Bezoek nieuw ingekomen inwoners
Nieuwe inwoners van Randwijk e.o. ontvangen een kennismakingsbezoek van de zendingscommissieleden. Zij ontvangen dan namens de gemeente een gemeentegids en een
kerkbode, die als eerste kennismaking en als wegwijzers dienen in de gemeente. Als
nieuw ingekomenen aangeven mee te willen leven met onze gemeente, ontvangen zij een
huisbezoek.
Uiteraard zijn er andere mogelijkheden van diverse soorten pastoraat.

6.2 Beleidsvoornemens 2011-2016
•
•

De kerkenraad gaat na op welke wijze echtscheidingspastoraat kan plaatsvinden.
De kerkenraad bezint zich op de frequentie, kwaliteit en invulling van de huisbezoeken.
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7 Evangelisatie en zending
Christus heeft Zijn gemeente de opdracht gegeven om in deze wereld te getuigen van
Hem als de enige Naam gegeven tot zaligheid. Hij heeft beloofd dat Hij daarbij de kracht
van de Heilige Geest wil geven. In onze gemeente is de zendings- en evangelisatiecommissie werkzaam om in het bijzonder aandacht te schenken aan de verwerkelijking hiervan. De taken van de zendings- en evangelisatiecommissie zijn het betrekken van de gemeente bij de roeping tot evangelisatie (bewustwording) en het organiseren en coördineren van activiteiten die invulling geven aan evangelisatie onder rand- en buitenkerkelijken.

7.1
•
•
•
•
•
•

Concrete activiteiten

Het inzamelen van gelden door de kerkbussen bij de uitgang en door de collecten t.b.v.
het zendingswerk in binnen- en buitenland i.s.m. met de diaconie
Het vergroten van het zendingsbewustzijn van de gemeente
Het verkopen van de GZB-dagboekjes
Het organiseren van gemeenteavonden t.b.v. zending en evangelisatie
het bezoeken van nieuw ingekomen inwoners van Randwijk en omstreken.
Echo/Elizabethbode verspreiding. Dit betreft alle adressen in de gehele burgerlijke gemeente (volwassenen evangelisatie) voor de Kerstdagen en zomervakantie.

7.2

Steun Gereformeerde Zendingsbond (GZB) en de IZB

Vanwege de herkenning in haar fundament en de werkwijze van de zending in het buitenland geeft de commissie steun aan het werk van de GZB door:
• opname van de jaarlijkse collectes in het collecterooster en het vragen van aandacht
hiervoor via folders en/of de kerkbode
• het promoten van de GZB-dagboekjes ‘Een handvol koren’
• deelnemen aan project ‘deelgenoten’.
• Ondersteunen van de familie De Goeijen. Uitzending in D.V. augustus 2009 naar Toradjakerk te Indonesië Midden Java.

7.3
•
•
•
•

Beleidsvoornemens 2011-2016:

Continuïteit in contacten met fam. De Goeijen in Indonesië door de zendingscommissie.
Bezinning op oriëntatiecursus christelijk/geloof Alphacursus.
Uitbreiden van het evangelisatiewerk.
Evangelisatie tijdens Open Monumentendag
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8 Diaconaat
Diaconaat is een taak van heel de gemeente. Gemeenteleden dienen mede gestalte te
geven aan het diaconaat. Vanuit het Oude Testament zien wij dat het hele volk Israël
wordt geboden de armen en bedrukten niet alleen te gedenken maar hen daadwerkelijk te
helpen.
‘Wanneer er onder u een arme zal zijn, een uit uw broederen, in een uwer poorten,
in uw land, dat de HEERE, uw God, u geven zal, zo zult gij uw hart niet verstijven,
noch uw hand toesluiten voor uw broeder, die arm is; Maar gij zult hem uw hand
mildelijk opendoen, en zult hem rijkelijk lenen, genoeg voor zijn gebrek, dat hem
ontbreekt. Wacht u, dat in uw hart geen Belialswoord zij, om te zeggen: Het zevende jaar, het jaar der vrijlating, naakt; dat uw oog boos zij tegen uw broeder, die arm
is, en dat gij hem niet gevet; en hij over u roepe tot den HEERE, en zonde in u zij.
Gij zult hem mildelijk geven, en uw hart zal niet boos zijn, als gij hem geeft; want
om dezer zake wil zal u de HEERE, uw God, zegenen in al uw werk, en in alles,
waaraan gij uw hand slaat. Want de arme zal niet ophouden uit het midden des
lands; daarom gebiede ik u, zeggende: Gij zult uw hand mildelijk opendoen aan uw
broeder, aan uw bedrukten en aan uw armen in uw land.
Wanneer uw broeder, een Hebreër of een Hebreïnne, aan u verkocht zal zijn, zo zal
hij u zes jaren dienen; maar in het zevende jaar zult gij hem vrij van u laten gaan.
En als gij hem vrij van u gaan laat, zo zult gij hem niet ledig laten gaan:
Gij zult hem rijkelijk opleggen van uw kudde, en van uw dorsvloer, en van uw wijnpers; waarin u de HEERE, uw God, gezegend heeft, daarvan zult gij hem geven.
En gij zult gedenken, dat gij een dienstknecht in Egypteland geweest zijt, en dat u
de HEERE, uw God, verlost heeft; daarom gebiede ik u heden deze zake.
Maar het zal geschieden, als hij tot u zeggen zal: Ik zal niet van u uitgaan, omdat hij
u en uw huis liefheeft, dewijl het hem wel bij u is;
Zo zult gij een priem nemen, en steken in zijn oor en in de deur, en hij zal eeuwiglijk
uw dienstknecht zijn; en aan uw dienstmaagd zult gij ook alzo doen.
Het zal niet hard zijn in uw ogen, als gij hem vrij van u gaan laat; want als een dubbel-loons-dagloner heeft hij u zes jaren gediend; zo zal u de HEERE, uw God, zegenen in alles, wat gij doen zult.’
(Deuteronomium 15:7-18)
In het Nieuwe Testament zien wij de Heere Jezus als Één die dient op deze aarde. Hij
heeft ons daarin het voorbeeld gegeven. Vanuit Christus’ dienst aan de naaste ontstaat de
‘diaconia’ van de gemeente. Na Christus’ hemelvaart en Pinksteren zien wij dat de dienst
van de barmhartigheid eerst door de apostelen ter hand wordt genomen. In Handelingen 6
lezen wij van de verkiezing van diakenen.

8.1 Diaconaat in eigen gemeente
Om de gemeente in deze dienst voor te gaan is het ambt van diaken ingesteld. De diaken
bekleedt zijn ambt in en met het oog op de gemeente, om zorg te dragen voor de dienst
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van de barmhartigheid in de gemeente en in de wereld. Door de inzameling van middelen,
deze te beheren en waar nodig uit te delen, kunnen de diakenen de naaste helpen en
krijgt de dienst van de barmhartigheid gestalte.
De huisbezoeken worden door een ouderling samen met een diaken of bezoekbroeder
vervuld, zodat armlastige gemeenteleden bijgestaan en ondersteund kunnen worden. Met
het oog op haar dienst in de wereld is aan de diaken toevertrouwd o.a. de ambtelijke tegenwoordigheid in de erediensten, en de dienst aan het Heilig Avondmaal. Daarnaast
wordt financiële steun gegeven aan diverse kerkelijke activiteiten.

8.2 Diaconaat wereldwijd
Werelddiaconaat is een wezenlijk onderdeel van het ‘gemeente-zijn’, dit krijgt onder andere gestalte door de prediking, voorbeden en door het rechtstreeks financiële steun geven
bij noden en rampen. Ook Bijbelgetrouwe instellingen komen voor financiële steun in
aanmerking.

8.3 Financiële middelen diaconie
De financiële middelen van de diaconie bestaan uit spaargelden, pacht, collecten en giften. Het vermogen is ontstaan uit o.a. legaten en schenkingen. Het beheer voor wat betreft pacht e.d. is uitbesteed aan het Kantoor Kerkelijke Goederen. De diaconie heeft als
beleid dat er geen vermogensaanwas hoeft plaats te vinden. Door middel van de renteinkomsten is het college in staat extra hulp te bieden waar dat nodig is.

8.4 Beleidsvoornemens 2011-2016
De diaconie zal de betrokkenheid van gemeente bij het diaconale werk proberen te stimuleren door:
• regelmatig stukjes in de kerkbode te schrijven;
• informatie over collectedoelen te verspreiden;
• voorlichting te geven tijdens gemeenteavonden;
• zich te bezinnen hoe we de jongeren in de gemeente kunnen betrekken bij het diaconaat.
De diaconie zal mogelijke schroom om een beroep te doen op diaconale middelen waar
nodig wegnemen door:
• gemeenteleden op te roepen opgemerkte nood in een gezin te melden bij de diaconie.
• gericht aandacht te hebben voor uitkeringsgerechtigden, werklozen, weduwen, gezinnen waar men van weet dat er hoge kosten zijn door ziekte of handicaps.
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9 Jeugdwerk
9.1 Inhoud en doelstelling
De kerk heeft in haar jeugdwerk de taak om de jeugd, in het bijzonder die van eigen gemeente, te brengen tot en te bewaren bij de Heere Jezus Christus en Zijn werk.
Jongeren zijn evenzeer leden van de gemeente als ouderen. Zij moeten zich dan ook thuis
kunnen voelen en zich aangesproken weten in de gemeente, zowel in de zondagse erediensten als in de door de weeks geplande activiteiten. Eveneens door het aanbieden van
ontspanningsactiviteiten. Voor de jongeren dient er ruimte te zijn om in een ontspannen
sfeer samen na te denken over de betekenis van de Bijbel voor hen in hun persoonlijk leven. Voor jongeren heeft de gemeente een onderwijzende taak. Zij dient de jongeren bij te
staan in de bezinning op de betekenis van het gehoorzamen aan Gods Woord en wat dit
betekent voor de praktijk van het dagelijks leven.
De kerkenraad streeft er naar, dat de lijn van het jeugdwerk gaat doorlopen en uitmonden
in het kringwerk. Op deze wijze leert de gemeente van jongs af aan elkaar in het oog te
hebben en christelijke gemeenschap te oefenen. Het jeugdwerk levert een belangrijke bijdrage aan het bewerken van de gemeenschapsvorming. De gemeente participeert in de
Hervormd Gereformeerde Jeugdbond (HGJB).

9.2 Huidige situatie
Het jeugd- en jongerenwerk in onze gemeente vind plaats via de 4 jeugdclubs, een
Jeugdvereniging, de Kinder-Vakantie-Bijbel-Club en de Christelijke-Zomeravond-Club. Het
Jeugdwerk wordt gecoördineerd door de Jeugdouderling.

9.3 Beleidsvoornemens 2011-2016
De jeugd brengen en bewaren bij het Evangelie van Jezus Christus door:
• in de prediking levensthema’s aan de orde te laten stellen die de jeugd bezighouden.
• adviezen voor het dagelijkse christelijke leven te geven.
Instandhouding en versterking van het jeugdwerk door:
• clubleiding te stimuleren tot het bezoeken van de regionale en kaderbijeenkomsten
rondom het jeugdwerk.
• Bezinning op gang brengen op het functioneren van het jeugdwerk onder leiding van
de jeugdouderling. Daarnaast omvat hij o.a. de taken van:
1) betrekken van jeugd die niet kerkelijk meelevend zijn
2) op diverse manieren toerusten van clubleiding
3) zorgdragen voor de continuïteit van clubleiding.
4) in overleg met de wijkouderling kan hij betrokken worden bij het jeugdpastoraat.
•
•

De kerkenraad volgt kritisch de ontwikkelingen bij de HGJB door zich te bezinnen op
het werk- en informatiemateriaal van de HGJB.
De kerkenraad bezint zich op het fenomeen ‘Jeugddiensten’.
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10 Huwelijk
God heeft man en vrouw geschapen. Beiden, man en vrouw, zijn geschapen om elkaar
aan te vullen en tot steun te zijn. Het huwelijk is een instelling van God en deze instelling
moet heilig gehouden worden. Omdat het huwelijk, de verbintenis tussen man en vrouw,
een instelling van God is, kunnen we namens de Heere God geen zegen uitspreken over
andere verbintenissen. Binnen onze gemeente is er geen ruimte voor bevestiging en inzegening van een verbintenis tussen twee personen van hetzelfde geslacht.

10.1 Pastoraat onder huwelijk, echtscheiding en anders-geaarden
Jonggehuwden kunnen meedoen met een vorm van huwelijkspastoraat waarin de predikant of ouderling spreekt over alle zaken binnen het huwelijk waarbij de Bijbel als uitgangspunt wordt genomen.
Ook in onze gemeente komt het voor dat echtparen tot echtscheiding komen. De kerkenraad onderkent ook hierin haar verantwoordelijkheid. Pastoraat zal gericht zijn op herstel
van het huwelijk en eventueel nazorg zal in persoonlijke behoefte worden gegeven. Ook
zal gewezen worden op de professionele (christelijke) hulpinstanties.
De kerkenraad heeft herderlijke zorg voor anders-geaarde gemeenteleden.
Bijzondere zorg gaat uit naar hen die worstelen met de ontdekking dat ze zich aangetrokken voelen tot iemand van hetzelfde geslacht. De kerkenraad ziet zich op grond van de
Bijbel verplicht om anders-geaarden te wijzen op het leven in onthouding. Zij erkent tegelijkertijd dat het voor hen die het betreffen vaak een hele moeilijke weg is.
Een verzoek tot inzegening van het huwelijk na een periode van samenwonen kan enkel,
nadat voor een kerkenraadsdelegatie schuldbelijdenis is afgelegd en ook daadwerkelijk
het samenwonen wordt verbroken tot na de huwelijksinzegening.

10.2 Huwelijksdiensten
Op grond van Gods Woord wordt het huwelijk tussen man en vrouw als inzetting van God
beleden en erkend. Andere levensverbintenissen worden in onze gemeente niet bevestigd
of ingezegend.
De dienst van bevestiging van het huwelijk vindt plaats in het midden der gemeente. Deze
dienst wordt in de regel geleid door de eigen predikant. Namens de kerkenraad wordt, in
de regel door de ouderling van dienst, het bruidspaar de zogenaamde trouwBijbel overhandigd in de Statenvertaling.
De huwelijksdienst is een officiële eredienst van de gemeente. De liturgie is daarom dezelfde als eerder beschreven (4.2 tot en met 4.6). Wij beseffen echter dat de huwelijksdienst ervaren wordt als een dienst met een extra persoonlijk karakter. Daarom kan uitsluitend ten behoeve van de huwelijksdienst met het bruidspaar overleg worden gevoerd over
de volgende punten.
1. Predikant en bruidspaar hebben tijdens het huwelijksgesprek overleg over de huwelijkstekst en de te zingen psalmen/liederen.
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2. Tijdens de huwelijksdienst worden tussen het stil gebed aan het begin van de
dienst en de zegen aan het einde van de dienst psalmen gezongen.
3. Voor aanvang van de dienst, d.w.z. voor het stil gebed, en na de zegen aan het
eind van de dienst wordt eventueel een ander lied dan een psalm gezongen.
4. Tijdens de dienst kan vanaf de galerij zonder geluid en belichting gefotografeerd en
gefilmd worden.

10.3 Beleidsvoornemen 2011-2016
•

De kerkenraad onderzoekt de mogelijkheden in de gemeente om het onderwerp
homofilie aan de orde te stellen ten doel om gerichtere pastorale zorg te kunnen
verleden.
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11 Vorming en toerusting
‘Maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt, en waarvan u verzekering gedaan is,
wetende, van Wien gij het geleerd hebt; en dat gij van kinds af de Heilige Schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof, hetwelk in Christus Jezus is’
(2 Tim 3:14-15).
Zowel in de oudtestamentische- als de nieuwtestamentische gemeente neemt het leren
een grote plaats in. Leren en gemeente zijn, zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. De
christelijke gemeente is een leergemeenschap. Christenen zijn discipelen, leerlingen van
Jezus Christus. Het geloof als vertrouwen op Christus is niemand aangeboren. Doorgaans
wordt langs de weg van een diep ingrijpend leerproces het geloof gevormd en dit alles is
een genadegave van God. In dat (leer)proces openbaart de Heere God zich door Zijn
Woord. De Heilige Geest brengt mensen tot kennis van de Heere.
Vorming en toerusting van de leden van de gemeente heeft daarom tot doel te leren wat
het zeggen wil om als gedoopte te leven. Om te komen tot dit doel zijn o.a. de volgende
zaken van belang:
• Leren om de Schriften te verstaan door te luisteren naar Gods Woord.
• Te komen tot geloof en bekering
• Het zoeken van de eer van God in gebed en zang.
• Het vormen van een gemeenschap
Vorming en toerusting vindt voor alles plaats in de zondagse erediensten, waar de gemeente in al haar geledingen samenkomt. Geloofsopvoeding en godsdienstoefening behoort vooral ook in de gezinnen plaats te vinden. Daarnaast komt de gemeente gedurende
de week samen in wisselende samenstellingen, in de vorm van kringen en verenigingen.
Na de belijdeniscatechese worden de lidmaten gestimuleerd om door te stromen naar één
van de vormen van kringwerk.

11.1

Huidige situatie

11.1.1 Verenigingen
In de gemeente is er een vrouwenvereniging die om de twee weken samenkomt. Centraal
staan Bijbelstudies, waarbij gebruik wordt gemaakt van het blad “De Hervormde Vrouw”.
11.1.2 Kringwerk
In de gemeente is er een kring voor jonge lidmaten, een lidmatenkring en een Bijbelkring.
De jonge lidmatenkring is vooral bedoeld voor gemeenteleden die kort geleden belijdenis
van het geloof hebben afgelegd of te oud zijn geworden voor de catechese. Voor de lidmatenkring en de Bijbelkring bestaat geen scherpe leeftijdsgrens, maar in de praktijk is de
gemiddelde leeftijd op de Bijbelkring wat hoger. Op de Bijbelkring wordt een inleiding over
een Bijbelgedeelte gehouden door de predikant, waarna na de pauze gelegenheid is voor
het stellen van vragen en gesprek. Op de (jonge)lidmatenkring wordt een Bijbelboek be21

handeld of wordt een thema aan de hand van een boekje besproken. De leden hebben
afwisselend de leiding van de avond.
11.1.3 Koffieochtend
Eén ochtend in de maand is er een koffieochtend voor vrouwen. In de Voorhof zijn vrouwen van alle leeftijden en ongeacht hun kerkelijke achtergrond, van harte welkom om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie en samen bezig te zijn rondom Gods Woord.
Op deze ochtenden wordt er gezongen, gebeden en er is een Bijbelstudie.
11.1.4 Gemeentemiddag
De gemeentemiddag wordt eenmaal per maand gehouden en wordt bezocht door de oudere gemeenteleden, hoewel gemeenteleden van alle leeftijden welkom zijn. De opzet is
onderlinge contacten te verdiepen. De middagen beginnen met gebed door de predikant,
hierna wordt gezongen en is er een meditatie. Voor of na de pauze wordt meestal iemand
uitgenodigd voor een presentatie of voorlichting.
11.1.5 Gemeenteavonden
Eenmaal per jaar wordt een gemeenteavond georganiseerd door de zendingscommissie.
Ook worden incidenteel gemeenteavonden door de kerkenraad belegd over een Bijbels of
pastoraal onderwerp. Een gemeenteavond kan ook bedoeld zijn voor informatieuitwisseling ten aanzien van kerkelijke belangen.
11.1.6 Bezinningsavonden voor de viering van het Heilig Avondmaal
In de week voorafgaand aan de viering van het Heilig Avondmaal wordt een bezinningsuur
gehouden. Tijdens dit uur houdt de predikant een meditatie, is er ruimte voor onderling
gesprek en wordt er gezongen.
11.1.7 Koren
De gemeente heeft een drietal koren, die in De Voorhof repeteren.
•
•
•

11.1.8 Aandachtspunten
Kennis van de Bijbel en de Bijbelse geloofsleer is onmisbaar voor een levend geloof.
Ondanks verscheidenheid dienen we de samenhang tussen diverse activiteiten bewaren, zodat gemeenteleden niet uit elkaar groeien
Moderne ontwikkelingen in de samenleving gaan ook de kerkelijke gezinnen niet voorbij, waardoor de geloofsopvoeding in de gezinnen meer en meer onder druk komt te
staan. (toegankelijkheid van nieuwe media, internetopvoeding, sociale controle, etc)

11.2 Beleidsvoornemens 2011-2016
•
•

Het in stand houden van de diverse activiteiten en alle gemeenteleden hiervoor te interesseren en hen hierbij een actieve rol te laten vervullen.
Het ontwikkelen van nieuwe initiatieven. Te denken valt aan:
o Samenhang brengen in jonge lidmatenkring, Bijbelkring en lidmatenkring.
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12 Beheer en financiën
Het beheer en de financiën zijn in onze gemeente in handen van het College van Kerkbeheer, bestaande uit twee ouderling-kerkrentmeesters en één kerkrentmeester.
het College van Kerkbeheer wordt in haar beheertaken gesteund door de Commissie van
Bijstand, deze commissie bestaat uit vier leden. Onderling zijn de diverse taken verdeeld,
de kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor de uitvoering.
Voor het verkrijgen van financiële middelen zijn er twee belangrijke bronnen:
1. Opbrengst uit goederen (huur en pacht) en kapitaal (rente).
2. ‘Levend geld’ (collecten, vrijwillige bijdragen en giften).
Het beheer van de pacht ligt in handen is van het Kantoor Kerkelijke Goederen. Een groot
deel van geldmiddelen wordt voor bepaalde tijd vastgezet tegen een zo hoog mogelijke
rente. Het geld van de gemeente wordt principieel niet belegd in aandelen.
De ontvangst van ‘levend geld’ blijft altijd een onzekere factor. Maar we mogen dankbaar
constateren dat de Heere nog steeds de mensen bereidt maakt te geven voor Zijn dienst.
Door de als maar dalende rentestanden en tegelijkertijd stijgende kosten worden wij
steeds meer en meer afhankelijk van het ‘levend geld’.
Ieder jaar wordt een collecterooster opgesteld door de kerkrentmeesters en deze in een
kerkenraadsvergadering vastgesteld. De opbrengsten van deze collecten zijn bestemd
voor instandhouding van de eredienst, onderhoud en kerkelijke afdrachten.
Voor wat betreft de uitgaven, hiervan gaat het grootste gedeelte naar het pastoraat. Voor
het onderhoud van de buitenkant van kerkgebouw wordt ieder jaar een bepaald gedeelte
onder handen genomen. Voor de periode 2011-2016 is er een onderhoudsplan aanwezig
voor de kerk. De mogelijkheid is aanwezig om via overheidswege voor bepaalde onderdelen subsidie te ontvangen. Voor de overige bezittingen van de gemeente is geen specifiek
onderhoudsplan aanwezig.
Door het college van kerkrentmeesters wordt jaarlijks in maand november een begroting
opgemaakt van verwachte inkomsten en uitgaven van het volgende jaar. Een uittreksel
van deze begroting wordt gelijktijdig met het verzoek voor de vrijwillige bijdrage aan de
gemeenteleden verstrekt.

12.1 Beleidsvoornemens 2011-2016
De trend laat een tekort zien op de begrotingen en jaarrekeningen van 5-10%. We zullen
daarom veel aandacht moeten besteden aan deze trend om de Hervormde Gemeente financieel gezond te kunnen houden. Dit willen we doen door:
• Gemeenteleden bewuster maken van de kostenstijging door heldere communicatie
over de begroting en jaarrekening via kerkbode en/of nieuwsbrieven bij de kerkbode.
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• Collecterooster specifieker maken en gemeenteleden meer betrokken te laten zijn
op wat ze gegeven hebben en waarvoor.
• Actief op zoek gaan naar extra subsidiepotjes tbv de kosten van het onderhoud.
• Indien nodig het organiseren van een gemeenteavond om gemeenteleden extra te
informeren.
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13 Procedure afwikkeling beleidsvoornemens
13.1.1
De ‘Werkgroep Beleidsplan’ geeft de kerkenraad in overweging om ten aanzien van beleidsvoornemens een tijdpad op te stellen en niet alles tegelijk ter hand te nemen. Te denken valt aan het volgende voorstel.
• De voorgestelde beleidsvoornemens kunnen worden verdeeld over de jaren 20092013, waarbij vóór de zomervakantie 2009 de volgorde kan worden vastgesteld. De te
behandelen beleidsvoornemens kunnen dan per winterseizoen geagendeerd worden.
De beleidsvoornemens die van groot belang worden gevonden, komen het eerst aan
de beurt.
• Gelet op het feit dat de kerkenraad een ‘Werkgroep Voorhof ‘ heeft ingesteld, welke
wacht op die beleidsbesluiten die voor de werkgroep van belang zijn, zou dit onderwerp als eerste aan de orde kunnen komen.
• Om betrokkenheid, begrip en draagvlak te verkrijgen zou de kerkenraad ten aanzien
van bepaalde onderwerpen werkgroepen ter advisering kunnen instellen. Dit verlicht
tevens de werkdruk van de kerkenraad.
13.1.2
• Het verdient aanbeveling om ten aanzien van ieder beleidsvoornemen een goede regie
vast te stellen, waardoor zowel procedureel als inhoudelijk goede stappen gezet kunnen worden. De werkgroep stelt u voor steeds onderstaande vragen op de achtergrond
in gedachten te houden.
• Welk doel willen ten aanzien van een bepaald onderwerp/thema bereiken?
• Waarom willen we dat doel bereiken?
• Hoe denken we dat doel te bereiken?
• Wie is de eerstverantwoordelijke in zo’n proces?
• Wanneer willen we het beoogde bereikt hebben?
• Hoe zorgen we ervoor, dat wat bereikt hebben ook verankerd wordt?
• Kijken we na verloop van tijd nog eens terug hoe (binnen de vastgestelde kaders) iets heeft uitgewerkt?
13.1.3
Het is een goede gewoonte dat in een kerkdienst voorbede wordt gedaan voor kerkenraadsvergaderingen en er ook voorbede gevraagd wordt van de gemeente. Om meer
medeleven en inzicht in het werk van de kerkenraad zou gedacht kunnen worden aan
voorafgaande publicatie van de seculiere agendapunten en mogelijk ook van geestelijke die de gemeente rechtstreeks aangaan.

Afspraken rondom afronding en introductie aan de gemeente.
Uitwerken en correctie op spelling/taalfouten voorstel door A. lammers en Leendert Keijzer
De kerkenraadsleden filteren beleidspunten op prioriteiten en haalbaarheid. A. Visser
maakt format, zodat de beleidspunten verdeelt kunnen worden in prioriteit en haalbaarheid. Elk kerkenraadslid brengt hierin zijn verdeling aan.
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3 juni kunnen we dan deze prioriteitenlijst bundelen, zodat voor de zomervakantie het beleidsplan aangeboden kan worden aan alle verenigingen, clubs koren etc. scriba zal
zorgdragen voor bundelen.

Bijlage 1 - Motieven voor het zingen van psalmen
1. In de psalmen ontmoeten wij de God van Israël in Zijn ontzagwekkende heiligheid en
genadige ontferming.
2. Door de psalmen wordt Gods Woord zingende vertolkt. Met de psalmen zingen wij
Gods Woord toe aan Hemzelf.
3. Door psalmen te zingen handhaven wij de eenheid van Oude en Nieuwe Testament.
Luther noemde het psalmboek een kort begrip van beide Testamenten. Geen ander
boek uit het Oude Testament wordt zoveel geciteerd in het Nieuwe Testament als het
boek der psalmen. Het werk van Christus ligt in de psalmen verborgen. Na het laatste
pascha-maal van Jezus met de discipelen zingen zij de zogenaamde Hallel-psalmen
(113-118). Christus citeert vele malen uit de psalmen, o.a. aan het kruis psalm 22: Mijn
God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten, en psalm 31: Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest. Ook de apostelen citeren de psalmen veelvuldig.
4. In het zingen van de psalmen blijkt onze verbondenheid met Israël. Heel veel van wat
er in de kerkdienst gebeurt, hebben we overgenomen van de joodse synagoge (lezen
van de Schrift, het zingen van de psalmen, de preek, de gebeden). De band met Israël
is onopgeefbaar.
5. De identiteit van onze gemeente is Bijbels-gereformeerd. Dit moet ook in de liturgie tot
uiting komen. Kern van de Bijbels-gereformeerde liturgie is de preek. Op de lijn van
Bijbels-gereformeerde prediking en gebeden zijn de psalmen onmisbaar.
6. Als de psalmen gezongen worden, zingen wij ‘als vanzelf’ naar de Bijbelse spiritualiteit.
In de psalmen treffen wij een door de Heilige Geest geïnspireerde en daarom niet te
overtreffen geestelijke diepgang en geloofsbeleving. Wij vinden er enerzijds hoogten in
de lofzang, het prijzen van God en roemen over Zijn genade, en anderzijds de aanvechting, de klacht, de schreeuw, de angst en het smeekgebed.
7. Psalmen hebben al drieduizend jaren lang hun kracht en duurzaamheid bewezen.
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Overwegingen bij het gesprek over het zingen in de gemeente
In het gesprek over het zingen in de gemeente kunnen de volgende overwegingen dienst
doen.
1. Het zingen van psalmen is niet ouderwets, maar een positieve keuze. Wij handhaven
psalmen niet krampachtig, bijvoorbeeld omdat wij dat nu eenmaal gewend zijn, maar
om de hierboven genoemde argumenten. In de eredienst beperken wij ons daarom tot
de psalmen. In de overige kerkelijke activiteiten is ruimte om gezangen en vrije liederen te zingen.
2. De mening wordt wel naar voren gebracht dat het zingen van gezangen en vrije liederen de eredienst ‘aantrekkelijker’ maakt. De drempel zou worden verlaagd voor hen
die nog buiten zijn. De vraag is echter of dit zo is. Het gaat ook moderne mensen niet
om de entourage of de liturgie, maar om de boodschap van de kerk. Wij moeten niet
gezangen gaan zingen, omdat wij denken dat de meeste mensen dat willen. De norm
is niet wat de mensen willen, maar het Woord van God. De liturgie op zich zet mensen
niet in beweging, maar de authentiek Bijbelse boodschap, die harten treft. Het geloof is
door het gehoor van het Woord van God.
3. Moderne liederen kunnen gemakkelijk afwijken van de Bijbelse spiritualiteit. Veel jongeren kennen de oude gezangen en klassieke liederen niet meer. Zij vinden die liederen mooi die op dit moment ‘in’ zijn.
4. Moderne liederen bevatten veel gevoelscultuur. Een voorbeeld daarvan is: Houd mij
vast,laat uw liefde stromen; ik voel uw kracht en stijg op als een arend; dan zweef ik op
de wind, gedragen door Uw Geest (Opwekking 488). Gevoelscultuur is vooral genotscultuur. Het moet goed voelen, lekker klinken en afwisselend zijn.
5. Moderne lieden missen veelal de diepgang van aanvechting, worsteling en lijden. Zij
bevatten veel ‘theologie van de glorie’ en weinig ‘theologie van het kruis’. Er is een zekere eenzijdigheid gezangenbundels, met bijvoorbeeld een overwicht aan aanbiddingsliederen. Veel moderne liederen zijn gericht op de gewenste aanraking (gevoel) van
God te krijgen. Nu is er niets tegen ‘gevoel’: ook in de beleving van de oude psalmberijming komt veel gevoelseven mee. Belangrijk is echter dat in de moderne liederen de
dimensie van het geloof gemakkelijk te kort komt, namelijk het geloof in de betrouwbaarheid van Gods beloften.
6. Veel gezangenbundels zijn niet kerkelijk getoetst.
7. Wij hebben in principe genoeg aan de psalmen, omdat daarin het geloof volgens de
Schriften wordt beschreven. De psalmen bieden een overvloed aan doorleefde geloofstaal. Wie ook andere liederen wil zingen, moet met doorslaggevende argumenten
komen. Belangrijke vraag: voegen gezangen iets toe? Ontvangen we door het vrije lied
‘meer’ of wordt het juist ‘minder’? Wat dragen ze bij in positieve zin?
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8. Wij zijn in principe vóór de psalmen. Daarmee zeggen we niet dat we tégen andere liederen zijn. Ook elders in de Bijbel vinden wij liederen. Er is geen enkel bezwaar tegen
het zingen van een berijmde Bijbeltekst (Schriftliederen). Andere liederen dan psalmen
zingen wij vanouds ook in de bekende ‘Enige Gezangen’. Het zingen van gezangen op
zich hoeft het karakter van de gereformeerde liturgie niet aan te tasten.
9. In veel gemeenten zingt men in de eredienst psalmen, terwijl daarbuiten ruimte is voor
andere liederen. Dit hoeft geen ‘compromis’ genoemd te worden, maar is een besluit
met positieve overwegingen.
10. De oude berijming van de psalmen ‘communiceert’ voor velen niet goed. Vooral voor
jongeren werkt de oude taal vaak blokkerend. Dat wil zeggen: zij kunnen hun geloof
maar moeilijk in de oude psalmen vertolken, terwijl je van een lied terecht mag verwachten, dat het je hart en je geloof onder woorden brengt.
11. Tegen de Oude Berijming zijn ook andere bezwaren in te brengen. Bijvoorbeeld dat in
meerdere psalmen sporen van de ‘Verlichtingstheologie’ zijn te vinden, zoals begrippen als ‘Opperwezen’ en ‘het pad der deugd betreden’ (psalm 1). Bovendien wijkt de
Oude Berijming hier en daar af van de grondtekst, bijvoorbeeld in psalm 134, waar de
bekende regel ‘en knielt eerbiedig voor Hem neer’ niet in de grondtekst wordt gevonden. Hetzelfde geldt voor de regel ‘weer steeds alle smart’ uit psalm 33. Een en andere
betekent dat er bezinning op gang zou moeten komen om de psalmen te hertalen, of
opnieuw te berijmen.
12. Veel gebruikt argument voor het zingen van gezangen is, dat wij in de psalmen de
Drie-eenheid van God (Vader, Zoon en Heilige Geest) en de Naam Jezus of Christus
missen. Op het eerste gezicht lijkt dit inderdaad een gemis. Toch vinden wij veelvuldig
Christus in de psalmen, hoewel meer ‘verborgen’ (zie hierboven bij de motieven).
13. Kohlbrugge en Spurgeon lieten in de eredienst naast psalmen ook wel andere liederen
zingen. Het al of niet zingen van het nieuwtestamentisch lied hoeft geen doorslaggevend criterium voor het gereformeerd karakter van de eredienst te zijn.
14. De Bijbel roept op om elkaar te onderwijzen met psalmen, gezangen en geestelijke liederen. Lees Efeze 5:19 en Kolossenzen 3:16.
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Bijlage 2 - Catechese Leerplan

Visiedocument en leerplan catechese

Hervormde Gemeente Randwijk

september 2010
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Voorwoord
Voor u ligt het visiedocument en leerplan aangaande de catechese van de Hervormde Gemeente van
Randwijk. Dit document is in 2010 opgesteld onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad en in
overleg met de catecheten. De kerkenraad heeft het visiedocument en leerplan vervolgens vastgesteld in haar vergadering van 20 september 2010.
Het visiedocument en leerplan is opgesteld om structuur te geven aan de catechese, zodat dit voor
langere tijd kan worden gevolgd. Dit komt de opbouw van de jongeren in hun kennis van geloofszaken ten goede. Het document wil tevens handvatten bieden aan catecheten en kerkenraad hoe de
catechese in te richten en welke afspraken en uitgangspunten gelden. Als laatste wil de kerkenraad
met het document verantwoording afleggen aan de gemeente en de catechisanten hoe de catechisatie vorm en inhoud krijgt binnen onze gemeente.
Het actueel houden van het visiedocument en leerplan is een verantwoordelijkheid van de catecheten. Hierbij wordt gedoeld op het jaarlijks actualiseren van de bijlagen. Indien er inhoudelijke wijzigingen noodzakelijk zijn, is dit een verantwoordelijkheid van de kerkenraad.
Inhoudelijke wijzigingen van het visiedocument en leerplan vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad, nadat zij hiertoe heeft besloten in een kerkenraadsvergadering. Het jaarlijks
actualiseren van de bijlagen is een verantwoordelijkheid van de catecheten.
De kerkenraad hoopt dat dit document mag bijdragen aan de opbouw van de gemeente. De catechese wordt in de regel gegeven aan de gedoopte kinderen van de gemeente die daarmee tot het verbond behoren. God heeft zich in Jezus Christus aan hen verbonden, zij zijn daarom Zijn eigendom.
Hij is de bron van hun leven. De kerkenraad hoopt en bidt dat de catechese er toe mag bijdragen dat
jongeren komen tot het belijden van deze waarheid en tot het geloof in Jezus Christus hun Heiland
en Verlosser.
September 2010,
Kerkenraad van de Hervormde Gemeente van Randwijk

E. Kroon
predikant

C.G.J. Vermeer
scriba
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1 Visie en doelstelling catechisatie
Catechese is een onder verantwoordelijkheid van de kerk georganiseerde onderwijsleersituatie
waarin de inhoud van de Bijbel centraal staat. De catechese is opgezet om de godsdienstige opvoeding van de ouders aan te vullen. Zij ligt in het verlengde van de prediking en heeft met name als
doel de leer van de kerk te verhelderen en over te dragen aan de jongere leden van de kerk, waarbij
aansluiting wordt gezocht bij hun leefwereld. Hierbij is het doel dat de jongere komt tot het gelovig
verstaan van Gods beloften in Christus en tot het getuigenis dat hij/zij de Heere Jezus wil navolgen.
Dit alles onder de zegen van de Heilige Geest.
Het doel van de catechese gaat verder dan de overdracht van kennis van Gods Woord. Het is de bedoeling dat catechisanten kennis en inzicht krijgen in het werk van God zoals Hij dat bekend gemaakt heeft in de Bijbel, en dat tot een hoogtepunt komt in de verlossing die Hij in Jezus Christus
wil geven. Inhoudelijke kennis hiervan is een voorwaarde voor de vorming van eigen waarden,
normen en houding (attitude) en voor een eigen keuze in zelfstandigheid voor God en Zijn gemeente. De keuze voor het afleggen van openbare geloofsbelijdenis is een belangrijk moment in deze
ontwikkeling. De jongere getuigt hiermee dat hij/zij zich door een persoonlijk geloof verbonden
weet met de Drie-enige God en met de kerkelijke gemeenschap waarin hij/zij belijdenis doet.

2 Gebruikte methode
Aan het begin van het catecheseseizoen 2009-2010 heeft de kerkenraad besloten om gebruik te maken van de catechesemethode ‘Reflector’ van drs. M. van Campen. Hij zegt over zijn methode:
De naam Reflector is niet zonder reden gekozen. Zoals de reflectoren langs een onverlichte weg automobilisten aangeven waar zij moeten rijden, wil de catechesemethode Reflector catechisanten de
weg wijzen, de weg naar God en de weg door deze wereld. Ook wil Reflector iets van het licht van
Jezus Christus weerkaatsen en uitstralen.
De methode bestaat uit de volgende boekjes:
In het voetspoor van...,Bijbelse figuren en hun levensgeheim
12-13 jr
Wat gebeurt er in de kerkdienst?
12-16 jr
Bijbels ABC deel 1*
12-16 jr
Bijbels ABC deel 2*
14-16 jr
Vanaf 16 jaar Spreken met God. Het Onze Vader*
vanaf l6 jaar Op zoek naar het antwoord, Vragen van jongeren vandaag
vanaf 16 jaar Stenen of diamanten De Tien Geboden*
vanaf 16 jaar Geloof je dat nog? De Twaalf Artikelen*
vanaf 16 jaar Discipel voor het leven,
vanaf 18 jaar Het geloof belijden, voor wie zich voorbereid op de belijdenis van het geloof.
* Deze boekjes worden in ieder geval behandeld in de verschillende groepen.
In Bijlage 1 is een korte beschrijving en de hoofdstukindeling van ieder deeltje opgenomen. Op de
website http://www.reflector.nu/ is meer informatie te vinden.
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3 Leerplan
Om met iedere catechisant de gehele methode te doorlopen is er voor gekozen iedere groep een
aantal boekjes toe te wijzen. Door in iedere groep een vast patroon te volgen wordt met iedere catechisant elk deeltje behandeld.
Het is mogelijk dat er geschoven wordt met de leeftijdsindeling van de groepen om tot een
evenwichtiger aantal te komen. Om het vaste patroon van het leerplan niet teveel te verstoren is het aan te bevelen hier terughoudend mee om te gaan. Indien hier toch toe wordt
overgegaan is het belangrijk de juiste boekjes te kiezen. Aandachtspunten zijn de reeds behandelde boekjes in de groep en de boekjes die in ieder geval moeten worden behandeld.
In bijlage 2 is opgenomen welk boekje in welk jaar wordt gebruikt en in welke groep.

4 Invulling catecheseles
In groep 1 en 2 worden door twee catecheten les gegeven. De eerste 20 minuten wordt in
deze groepen gezamenlijk begonnen en wordt het onderwerp ingeleid. Daarnaast gaan de
groepen uiteen in vmbo- en havo/vwo-groepen en wordt de stof op eigen niveau verwerkt.
Groep 3 wordt gezamenlijk les gegeven door 1 catecheet.
De catecheet is verder vrij hoe hij de les wil invullen en welke manier van catechisatie geven zijn voorkeur heeft, uiteraard binnen de kaders van dit leerplan. Ook het gebruik van de
visuele hulpmiddelen bij de catechisatiemethode is een keus die door de catecheet wordt
bepaald. Wel wordt aanbevolen de lesopbouw te volgen die de methode aanbiedt. Bij de
catechesemethode is een boekje beschikbaar met een toelichting en handleiding op de methode.
Naast de behandeling van een hoofdstuk of gedeelte daarvan uit de methode worden door
de catechisanten 2 vragen en antwoorden geleerd uit de ‘Korte Catechismus’ van wijlen ds.
J. Spilt. De catecheet geeft op de geleerde vragen een korte toelichting.
In de methode wordt gebruik gemaakt van de (Herziene) Statenvertaling. De kerkenraad
heeft uitgesproken geen bezwaar te hebben tegen het gebruik hiervan bij de catechese.

5 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
Het is goed dat de betrokkenen bij de catechese duidelijkheid hebben over de taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Hier volgt een korte opsomming:
5.1
a.
b.
c.

Kerkenraad
Is eindverantwoordelijke voor de gehele catechese.
Stelt het visiedocument en leerplan catechese vast en besluit tot het doorvoeren
van inhoudelijke wijzigingen.
Een afgevaardigde bezoekt 1x per jaar de catechisaties.
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5.2

Catecheten
a.
Zijn verantwoordelijk voor de concrete invulling van de catechisatieavonden.
b.
Volgen op hoofdlijnen de lijn van catechesethema’s zoals in dit document is
vastgelegd. Belangrijke afwijkingen hiervan worden met de predikant (of
kerkenraad) overlegd.
c.
De catecheten evalueren jaarlijks het catecheseseizoen.
d.
Zijn verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de bijlagen bij dit
document.
e.
Verzorgen in overleg met de jeugdouderling ieder seizoen een avond waarbij de
ouders van de catechisanten betrokken zijn.
f.
Houden zicht op de aanwezigheid van de catechisanten. Bij verzuim wordt dit met
de catechisant besproken.

6 Praktische zaken rondom catechisatie
6.1

Catecheseboekjes
De catecheseboekjes worden aangeschaft door de kerkenraad. Wanneer er boekjes
nodig zijn, wordt dat besteld door een van de catecheten. Deze bestelt de boekjes en
laat de factuur naar de secretaris van het college van kerkrentmeesters sturen.
De boekjes worden bewaard en elke les meegenomen door de catechisanten zelf.

6.2

Opbrengst collecten
Tijdens de catechisatieavonden wordt er gecollecteerd. De opbrengst is voor het
jaarlijkse catecheseproject van de GZB.

6.3

Tijdstip
De catecheseavonden worden op maandag gehouden. Een gewone catechisatiebijeenkomst duurt 45 minuten, de belijdeniscatechese duurt langer. Aanvangstijdstippen van de verschillende groepen worden de catecheten vastgesteld maar zijn in
principe voor groep 1: 19.00 uur, groep 2: 20.00 uur en voor groep 3: 21.00 uur. De
aanvangstijd voor de belijdeniscatechisatie wordt in overleg vastgesteld.

6.4

Catecheseseizoen
De catechisaties beginnen eind september en eindigen in maart, waarbij er per seizoen minimaal twintig bijeenkomsten zijn. In de weken van Kerst en Pasen en in de
schoolvakanties is er geen catechese. Voor de weken van biddag en dankdag wordt
gehandeld naar bevind van zaken. De catecheten stellen aan het begin van het seizoen de data vast.

6.5

Regelen van de zalen
De kerkrentmeesters geven tijdig de data door aan de directeur van de School met
den Bijbel en zij regelen sleutels.

6.6

Groepsindeling
De groepsindeling is naar leeftijd. 12 t/m14 jaar is groep 1. Groep 2 15 t/m 17 jaar.
Alles daarboven is groep 3. De catecheten handelen hierbij wel naar bevind van zaken zodat ongeveer evenredige groepen ontstaan en naar het welbevinden van de individuele catechisant gekeken wordt.
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7 Belijdeniscatechisatie
De belijdeniscatechisatie wordt door de predikant gegeven. Uitnodigingen voor de belijdeniscatechisatie gaan uit naar de jongeren boven de 18 jaar. Zij die te kennen geven zich te willen voorbereiden op het doen van openbare belijdenis volgen een seizoen lang (soms meer) specifieke catechese met een verdiepend en verbredend karakter ten aanzien van de geloofsleer en van de persoonlijke levens- en geloofsvragen. Het gesprek hierover speelt een belangrijke rol. Ongeveer halverwege het seizoen volgt een persoonlijk gesprek met de predikant waarin aan de orde komt of men
daadwerkelijk wil overgaan tot het doen van belijdenis. Vlak voor de ‘belijdeniszondag’ wordt dit
voornemen aan de gemeente bekend gemaakt vanaf de kansel en via de kerkbode. Tevens heeft een
delegatie van de kerkenraad op de laatste catecheseavond (aannemingsavond) de gelegenheid zich
ervan te vergewissen dat geen verhindering bestaat tot het afleggen van openbare belijdenis na vragen naar en over het persoonlijk geloof van de catechisanten. Op deze avond worden catechisanten
aangenomen als belijdend lidmaat van de gemeente met alle rechten en plichten hierbij behorend.
De predikant gebruikt als methode ofwel de betreffende uitgave uit de methode Reflector van dr.
M. van Campen of de methode Leren om te leven van ds. P. van der Kraan e.a.

8 Bijzondere vormen van catechese
8.1

Aangepaste catechese
Al enkele jaren wordt in onze gemeente aangepaste catechese gegeven aan een groepje jonge gemeenteleden. Deze catechese wordt gegeven door meelevende gemeenteleden die toegerust zijn met specifieke gaven voor deze vorm van catechese. De kerkenraad is eindverantwoordelijk.

8.2.

Huwelijkscatechese
Voor hen die voornemens zijn te gaan trouwen of die in het afgelopen jaar getrouwd zijn,
verzorgt de predikant enkele bijeenkomsten met huwelijkscatechese.
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BIJLAGE 1: korte inhoud en hoofdstukindeling boekjes Reflector
In het voetspoor van... Bijbelse figuren en hun levensgeheim (12 en 13 jaar) Soms kun je ernaar
verlangen mensen te ontmoeten voor wie het geloof echt iets betekent. Gelukkig zijn zulke christenen er. Alleen vallen ze niet altijd op. Dat is jammer, want juist als je jong bent, heb je behoefte aan
voorbeelden van geloof. Het is ook fijn als er mensen zijn die je begrijpen als je vragen hebt en die
je stimuleren om te geloven. Ouderen of jongeren die uit ervaring kunnen spreken. In de Bijbel komen we zulke personen tegen. Abraham bijvoorbeeld. En David, Johannes de Doper, Timotheüs. In
dit eerste deel van Reflector gaan we een aantal van hen beter leren kennen. We willen graag meer
te weten komen over hun leven. Wie waren ze en wat deden ze zoal? Maar we blijven niet hangen
bij weet-dingen. We proberen vooral uit te zoeken wat het leven met God voor hen betekende. Wat
hadden ze aan hun geloof en wat voor keuzes maakten ze. Ook als het om gewone, alledaagse dingen ging. Hopelijk gaat het leven van die mensen ons aanspreken. Zodat we in hun voetstappen willen gaan. Leven uit het geloof en daarin groeien. Leven met Jezus Christus. Daar gaat het om.
1.
2.
3.
4.
S.
6.

Timotheüs - op school bij God
Adam - een gevallen mens
Noach - tegen de stroom in
Abraham - op reis met God
Jozef - vluchten voor verleiding
Mozes - leven naar Gods geboden
7. Jozua - praten over het geloof
8. Gideon - sterk in Gods kracht

9. Ruth - de keuze van je leven
10. Salomo - een wijze koning
11. Jesaja - een profeet van God
12. Johannes de Doper - een levende
getuige
13. Maria - het Woord bewaren
14. Petrus een enthousiaste discipel
15. Paulus - in dienst van de zending

Wat gebeurt er in de kerkdienst? (12 tot 16 jaar)
In deze uitgave worden alle aspecten van de kerkdienst en de liturgie op het niveau van de jongeren
behandeld. De auteur probeert in de stof die hij aanreikt in te gaan op de vragen: Wat gebeurt er
precies? Waarom doen we het zo? Kan het ook anders? Zijn doelstelling daarbij is dat de jongeren
de kerkdiensten bewuster gaan meemaken.
Bijbels ABC deel 1 (12 tot 16 jaar)
Bekering, uitverkiezing, zonde ... Waarom worden er in de kerk toch altijd zulke moeilijke woorden
gebruikt? Die klacht hoor je regelmatig van jongeren. Misschien denk jij ook weleens bij jezelf: ik
wilde dat er wat eenvoudiger gepreekt werd, dan kon ik er meer van begrijpen. Je hebt gelijk. In de
kerk mogen we normaal Nederlands spreken. Maar er is ook iets anders waar. Wie een rijbewijs wil
halen, moet wel verkeersregels en verkeersborden kennen. En wie thuis wil raken op een computer
moet zich wel een aantal termen eigen maken. Zo is het ook met het geloof. Er zijn bijbelse kernwoorden die noot vervangen kunnen worden. Die moet iedere christen gewoon leren. In dit boekje
gaan we met elkaar op speurtocht naar zulke sleutelwoorden. We gaan een ‘bijbel abc’ aanleren.
Hopelijk krijgen deze woorden tijdens het leren ook een persoonlijke betekenis voor jouw leven en
geloof.
1. Aanbidden - de wijzen uit het Oosten
2. Bekering - de verloren zoon
3. Christen - Agrippa
4. Dankbaarheid - Nabal
5. Ellende - David
6. Feest – Belsaza

.
.

7. Geloof - Abraham
8. Genade - Noach
9. Heilig - Johannes de Doper
10. Inzettingen - Manasse
11. Jeugd - Josia
12. Kruis - Jezus Christus
13. Liefde - de barmhartige Samaritaan
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Bijbels ABC deel 2 (14 tot 16 jaar)
Bijbels ABC deel 2 is een vervolg op deel 1 en behandelt bijbelse kernwoorden. Dit deel is ook gericht op jongeren van 14 tot 16 jaar. Bekering, uitverkiezing, zonde ... Waarom worden er in de
kerk toch altijd zulke moeilijke woorden gebruikt? Die klacht hoor je regelmatig van jongeren.
Misschien denk jij ook wel eens bij jezelf: Ik wilde dat er wat eenvoudiger gepreekt werd, dan kon
ik er meer van begrijpen. Je hebt gelijk. In de kerk mogen we normaal Nederlands spreken. Maar er
is ook iets anders waar. Wie een rijbewijs wil halen, moet wel verkeersregels en verkeersborden
kennen. En wie thuis wil raken op een computer moet zich wel een aantal termen eigen maken. Zo
is het ook met het geloof. Er zijn bijbelse kernwoorden die noot vervangen kunnen worden. Die
moet iedere christen gewoon leren. In dit boekje gaan we met elkaar op speurtocht naar zulke sleutelwoorden. We gaan een ‘bijbel abc’ aanleren. Hopelijk krijgen deze woorden tijdens het leren ook
een persoonlijke betekenis voor jouw leven en geloof.
Stenen of diamanten, De Tien Geboden, (16 jaar en ouder)
Twee bergbeklimmers krijgen ieder een rugzak mee. Om de vijf minuten moeten ze een steen oprapen en in de rugzak stoppen. Na een poosje begint de ene bergbeklimmer te klagen over het toenemende gewicht van de stenen. De andere bergbeklimmer heeft geen last van het gewicht. Hoe dat
komt? Hij denkt bij zichzelf: het zijn geen stenen die ik meedraag, maar diamanten, kostbare edelstenen. Meestal worden de tien geboden uit de bijbel gezien als lastige stenen die ons het leven
zwaar maken, Zo heeft God ze niet bedoeld. Eerder zijn het kostbare diamanten. Ze beschermen
ons leven, ons bezit, ons huwelijk. Het zijn Gods spelregels, die ons laten zien hoe we in deze wereld Gods liefde kunnen beantwoorden en hoe we kunnen leven tot eer van Hem. Ook naar de mensen om ons heen. In dit boekje worden de tien geboden een voor een besproken. Met elkaar denken
we na over vragen als: Wat zou er gebeuren als de regering zou besluiten alle wetten af te schaffen?
Wat zou je doen als je bij een winkel werkt die ook op zondag open is? Vind je dat roken je eigen
leven in gevaar brengt? Wat moet de kerkenraad doen als twee homo’s willen trouwen? God wil dat
je je leven in dienst stelt van Hem. De tien geboden willen je daarbij de weg wijzen.
Spreken met God, Het Onze Vader, (16 jaar en ouder)
Hoort God ons wel? Je hoeft geen filosoof te zijn om met zon vraag te zitten. Je zult maar jarenlang
gebeden hebben voor een vriendin met kanker, die vervolgens toch overlijdt! Heeft bidden wel zin?
In dit deel van Reflector gaan we onder andere in op het probleem van de gebedsverhoring. Niet dat
er pasklare antwoorden gegeven worden. Maar wel willen we samen zoeken naar wat de Bijbel ons
zegt over de betekenis van het bidden. We gaan nadenken over het gebed dat Jezus zijn discipelen
heeft geleerd. Het Onze Vader. Vaak dreunen we het op, zonder er bij na te denken. Als we niet oppasen, wordt het een ritueel, een dode gewoonte. Wanneer we goed luisteren, blijkt het Onze Vader
een machtig mooi gebed te zijn, waar we veel van kunnen leren. Tal van zaken komen naar aanleiding van dit gebed aan de orde. God aanspreken als Vader! Kan dat? Mag dat zomaar? Hoe kunnen
we Gods Naam heiligen in de praktijk van elke dag? Wat betekent het gebed om dagelijks brood in
onze consumptiemaatschappij? Kun je wel bidden om vergeving als je zelf niet vergeven wilt of
kunt? Gaandeweg hopen we meer zicht te krijgen op deze vragen. En vooral: te groeien in ons gebedsleven. Bidden gaat echt niet vanzelf. Bidden moet je leren.
Op zoek naar het antwoord, Vragen van jongeren vandaag, (16 jaar en ouder)
Leven is kiezen. Telkens weer kom je op een kruispunt te staan waar je een beslissing moet nemen.
Rechtsaf of linksaf? Honderd en één vragen komen op je af. Het antwoord is lang niet altijd eenvoudig, ook niet als je christenjongere bent. Welke muziek kun je wel en niet beluisteren? Is glaasje
draaien nu echt zo verkeerd? Hoe ga je met elkaar om in je verkeringstijd? Mag je van jezelf houden? Wie met open ogen in de wereld staat, krijgt met zulke vragen te maken. Dit tiende deeltje van
Reflector gaat er concreet en tegelijk heel persoonlijk op in. Je vindt er voorbeelden en voorvallen
in die aanhaken bij de leefwereld van jongeren. Daarnaast is er veel informatie dle je kan helpen bij
het vormen van een mening. En natuurlijk gaat iedere les ook de Bijbel open. Het Woord van God
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is immers het kompas dat ons de weg wijst. Dit boèkje wil helpen om met elkaar in gesprek te komen over twaalf actuele thema’s. Samen op zoek naar het antwoord. Luisterend naar elkaar, luisterend naar wat God ons heeft te zeggen.
1. Wat is er mis met glaasje draaien? - Over occultisme
2. Dienen of verdienen? - Over het doel van je leven
3. Maakt het uit waar ik naar luister? - Over muziek
4. Verslaafd! Hoezo? - Over drugs, drank en roken
S. Mag ik van mezelf houden? - Over zelfbeeld en zeifliefde
6. Waarom zou ik er geen eind aan mogen maken? - Over zelfdoding
7. Wanneer moet dat ding uit? - Over tv- en internetgebruik
8. Waarom wachten tot ik trouw? - Over liefde en seksualiteit
9. Rentmeesters of uitbuiters? - Over omgaan met de schepping
10. Wie zegt dat ik discrimineer? - Over jodenhaat en racisme
11. Ik ben anders! Kan ik het helpen? - Over homofilie
12. Waarom mocht ik zelf niet kiezen? - Over de kinderdoop
Discipel voor het leven (18 jaar en ouder)
Laten we er maar niet omheen draaien: dit boekje is niet geschikt voor alle catechisanten. Als de catechisatie alleen een verplicht nummer voor je is, als je niet echt gemotiveerd bent, of als je denkt
dat het geloof je komt aanwaaien zul je je oordeel al snel klaar hebben: veel te serieus en supersaai.
Als je echter meer wilt weten over het geloof, over wat het betekent om Jezus te volgen, over het
leven als christen in deze wereld, over de geestelijke groei, over het tijden, over leven na de dood
en nog veel meer dan kun je hier terecht. Samen met andere leeftijdsgenoten die werkelijk geïnteresseerd zijn. Je zult merken dat de lessen twee sporen volgen. Enerzijds wordt een flink brok informatie geboden. Het moet per slot van rekening wel ergens over gaan. Zonder kennis kan er van
geloof en van groei nu eenmaal geen sprake zijn. In elke les komt de Bijbel daarom uitvoerig aan de
orde. Maar aan de andere kant is er ook heel veel ruimté voor gesprek. Verschillende werkvormen
willen de onderlinge discussie bevorderen. Hoe belangrijk en actueel de verschillende thema’s zijn,
ontdek je vanzelf. Hopelijk worden het goede en gezegende avonden. Misschien stimuleren ze je
om volgend jaar de belijdeniscatechisatie te volgen.
Geloof je dat nog? De Twaalf Artikelen, (16 jaar en ouder)
‘In de kerk kun je geloven, maar hier moet je ‘t zeker weten.’ Die opmerking hoor je nogal eens,
Een klant van een grote bank vraagt aan de man achter de balie: denkt u dat de aandelen van dat en
dat bedrijf nog meer gaan zakken? Waarop de ‘deskundige1antwoordt: ‘Ik geloof dat we het dieptepunt wel bereikt hebben, maar garanderen kan ik het niet,’Een geschiedenisdocent op de middelbare school vraagt aan Marieke: ‘Wanneer was de slag bij WaterlooT ‘Ik geloof, in het jaar 1815 meneer’. ‘0, je gelooft het, daar heb ik weinig aan. In de kerk kun je geloven, hier moet je het zeker
weten,’ Een vreemde uitdrukking eigenlijk. Alsof God even grillig is als de beurskoers. Alsof geloven een gok is, waarbij je maar moet afwachten hoe het afloopt. In de Bijbel lees je heel iets anders.
Mensen die tot geloof kwamen, hadden eindelijk het gevoel dat ze vaste grond onder hun voeten
kregen. Ze ontdekten dat je op God aankunt, dat je op zijn Woord kunt bouwen. Intussen kun je nog
wel met veel vragen over het geloof rondlopen. In dit boekje komen er heel wat ter sprake. De
twaalf Artikelen zijn daarbij onze gids. Ongetwijfeld zijn er dingen bij die je herkent uit je eigen leven. Met de open Bijbel voor ons willen we proberen een antwoord te zoeken. Een antwoord waar
je echt iets aan hebt, waar je mee verder kunt.
Het geloof belijden voor wie zich voorbereiden op de belijdenis van het geloof
De catechesereeks Reflector is onlangs uitgebreid met een deel voor de belijdeniscatechese. In de
stijl die eigen is aan deze reeks heeft drs. M. van Campen een methode geschreven voor de belijdeniscatechese die gebaseerd is op de drie vragen die bij het afleggen van openbare belijdenis worden
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gesteld. In twaalf hoofdstukken worden zij uitgewerkt. Met de behandeling van deze vragen komen
de kernpunten van het christen-zijn en behoren-tot-de-gemeente aan de orde. Het geloof belijden
stelt de catechisanten zo in staat zich gericht voor te bereiden op hun ja-woord. Bij de opzet van deze methode heeft de auteur rekening gehouden met verschillende situaties in de kerken die behoren
tot de gereformeerde gezindte
1.
2.
3.
4.
5.
5.

Met hart en mond
Zonder geloof vaart niemand wel
Op zoek naar God
Wie is Jezus Christus?
Leven door de Geest
Lid van de uitverkoren gemeente

7. Welkom in de strijd
8. Trouw tot in de dood
9. Gezonden in de wereld
10. Leve de kerk!
11. De liturgie in ere
12. Ontdek je plekje
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Bijlage 2: Overzicht gebruikte boekjes naar groep en seizoen
Groep
1 12-13

2 14-16

3 17 e.o.

Boekjes
2009/2010 2010/2011 2011/2012
1 In het voetspoor van……, Bijbelse fi*
*
guren en hun levensgeheim, 15 lessen*
(15 lessen)
2 Wat gebeurt er in de kerkdienst?
*
*
3 Bijbels ABC, deel 1* (13 lessen)
*
4 Bijbels ABC deel 2 * (13 lessen)
*
*
5 Spreken met God, het Onze Vader *
*
*
(12 lessen)
6 Op zoek naar het antwoord, vragen
*
voor jongeren vandaag
7 Stenen of diamanten, De tien geboden*
8 Geloof je dat nog? De twaalf artikelen
9Discipel voor het leven
10Het geloof belijden, voor wie zich
voorbereid op de belijdenis van het geloof.

De boekjes waar een * achter staan worden in een jaar helemaal behandeld. Omdat er 20 lessen te
vullen zijn worden uit boekje 2 (groep 1) en boekje 6 (groep 2) thema’s gehaald om de aan de 20
lessen te komen. De catecheten voeren overleg hierover.

