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1. Gemeente van God
De Hervormde Gemeente Vuursche te Lage Vuursche, in het vervolg aangeduid als de gemeente, is
een openbaring van Gods wereldwijde kerk, een deel van het Lichaam van Jezus Christus in deze
wereld. God roept ons door Zijn genade en krachtens Zijn verbond als leden van Zijn gemeente samen.
De gemeente wil daarom leven uit en in gehoorzaamheid aan Gods Woord. De gemeente zoekt
gemeenschap met haar Hoofd Jezus Christus en onderling met elkaar in de erediensten. Centraal staan
vooral de bediening van het Woord en van de sacramenten: de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal,
zodat het heil hoorbaar en zichtbaar wordt verkondigd. De gemeente zingt samen Gods lof, is verenigd
in het gebed, deelt materiële en geestelijke gaven, ziet in dienende liefde naar elkaar om en neemt
deel aan activiteiten. Hierin wil ze ook de wereld laten delen door haar getuigenis en barmhartigheid.
Bij de gemeente behoren allen die zijn gedoopt. Allen die de Heilige Doop als teken en zegel van het
genadeverbond hebben ontvangen worden opgeroepen tot het belijden van het geloof in de Vader, de
Zoon en de Heilige Geest en leven vanuit gehoorzaamheid aan Gods geboden. Door het afleggen van
openbare belijdenis van het geloof verkrijgen de leden toegang tot de sacramenten, uiten zij
betrokkenheid op - en dragen zij geestelijke en financiële verantwoordelijkheid voor - de gemeente en
geven door persoonlijk getuigenis blijk van missionaire bewogenheid met deze wereld. De gemeente
rekent ook tot haar gemeenschap de niet-gedoopte kinderen van gemeenteleden omdat de gemeente
gericht is op het centrum: de roeping door Woord en Geest en niet gericht is op de grenzen van de
gemeente. Tenslotte vallen ook binnen de gemeenschap mensen die blijk geven van betrokkenheid
met de gemeente.

2. Gemeente onder het Woord
2.1. Heil
2.1.1 De Heiland
Wij geloven dat er één God is, de Schepper van hemel en aarde, Die Zichzelf heeft geopenbaard in Zijn
Woord, de Bijbel. Wij allemaal, zonder onderscheid, hebben deze God de rug toegekeerd door onze
zonde en ongehoorzaamheid. Desondanks spreekt Hij tot ons door het getuigenis van de aartsvaders
en de profeten. In de volheid van de tijd heeft God Zich geopenbaard in Zijn Zoon, het vlees geworden
Woord, onze Heere Jezus Christus. Door de Heilige Geest krijgen wij deel aan het heil dat God laat
verkondigen door Zijn dienaren. Buiten deze God en Zijn Zoon Jezus Christus is er geen heil. Er is geen
andere Naam waardoor wij zalig moeten worden.
2.1.2 De heilsfeiten
Wij leven in een gevallen wereld, die Gods wereld blijft. ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat
Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar
eeuwig leven heeft.’(Joh 3:16) De Heere Jezus Christus, die God is en blijft, werd mens zoals wij,
nederig en arm geboren in Bethlehems stal. Hij heeft het Koninkrijk Gods gepredikt, zieken genezen en
doden opgewekt. In gehoorzaamheid aan de wil van Zijn Vader, heeft Hij geleden, is Hij gestorven en
begraven. God heeft Hem opgewekt uit de doden en Hem uitermate verhoogt door Hem op te nemen
in heerlijkheid aan Zijn rechterhand. Met het Pinksterfeest heeft God volgens Zijn belofte de Heilige
Geest uitgestort.
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2.1.3 De heilsorde
Gods reddingsplan is soeverein en krachtdadig. Hij kent degenen, die de Zijnen zijn. Hij heeft hen in
Zijn verborgen raad, naar Zijn welbehagen, van eeuwigheid verkozen tot de zaligheid. Door de blijde
boodschap van het Evangelie roept Hij ons tot geloof en bekering. Door het geloof in de Heere Jezus
Christus worden wij gerechtvaardigd voor God. Deze rechte verhouding tot God blijkt uit een geheiligd
leven, omdat wij met lichaam en ziel duur gekocht zijn door Christus’ bloed. En alle gelovigen zullen
tenslotte met een verheerlijkt lichaam aanzitten aan de bruiloft van het Lam. Lof zij het Lam!
2.2. Eredienst
In de eredienst staat de uitleg van het Woord centraal en daarom heeft de liturgie een sober,
eenvoudig karakter. De inrichting van de eredienst, de gebeden, gemeentezang en muzikale
begeleiding hebben een ondersteunend karakter. Het gaat niet om wat wij doen tijdens de eredienst,
maar om wat God ons aanbiedt door middel van Zijn Woord en de uitleg daarvan. Dit aanbod van God
vraagt echter wel een reactie van onze kant. Dit zal blijken door onze betrokkenheid tijdens de dienst.
2.2.1 Verkondiging
In de eredienst staat de verkondiging van het Woord centraal. De Heere wil het lezen en de uitleg van
Zijn Woord tijdens de erediensten gebruiken als een middel tot onze zaligheid. Immers, 'Zo is dan het
geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God' (Romeinen 10:17).
De erediensten zijn de werkplaats van de Heilige Geest. De Heilige Geest gebruikt de prediking van het
Woord om het geloof te werken en versterken in ons hart. 'Want waar twee of drie in Mijn Naam
bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden.' (Mattheüs 18: 20).
Gemeente onder het Woord wil zeggen dat zowel tijdens de erediensten als ook in andere
samenkomsten haar de geboden (Wet) worden voorgehouden en de beloften van God (Evangelie)
worden aangeboden. Zij leeft bij de gratie van het geloof en de garantie van Gods trouw en voor 100%
van genade. In de Woordbediening zal steeds klinken:
‘Wij weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in
Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden
uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet. Immers, uit werken van de wet wordt geen
vlees gerechtvaardigd.’ (Galaten 2:15, 16).
‘Wij komen dus tot de slotsom dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken van
de wet.’ (Romeinen 3:28).
2.2.2 Zingen
God heeft Zijn Woord niet alleen gegeven om uit te leggen en te lezen, maar ook om te zingen. De
gemeente zingt tot eer en lofprijzing van God, maar ook als verootmoediging, tot bemoediging,
vertroosting en versterking van het geloof. Het is belangrijk dat het gezongen woord in
overeenstemming is met het Woord van God.
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2.3. Sacramenten
Ter versterking van het geloof zijn ons vanuit de Bijbel twee sacramenten gegeven, te weten de Heilige
Doop en het Heilig Avondmaal
2.3.1 De Heilige Doop
Christus heeft de Heilige Doop ingesteld, opdat de leden van Zijn gemeente het teken van Gods
genadeverbond dragen. Het zichtbare teken dient tot versterking van het geloof, dat de beloften van
God ons persoonlijk gedaan zijn, opdat wij pleitend zullen bidden om de vervulling daarvan in het
persoonlijk leven van ons en onze kinderen. De gemeente dient onderwezen te worden in de betekenis
van de Heilige Doop, om de waarde van haar doop te verstaan en daaruit te leven tot Gods eer. We
leven voor 100% van genade. Het is God die ons roept en Zijn vergeving aanbiedt. Dat komt tot
uitdrukking in de doop. Zonder dat wij er om gevraagd hebben of ook maar iets kunnen aanbieden,
sluit God al eenzijdig het verbond met ons en onze kinderen.
2.3.2 Het Heilig Avondmaal
Onze Heere Jezus Christus heeft het Heilig Avondmaal ingesteld als teken en zegel dat wij tot Gods
genadeverbond behoren en dat wij in Christus de vervulling van de beloften van het genadeverbond
mogen ontvangen. In Lukas 22:19-20 staat:
19 En Hij (Jezus) nam brood en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en gaf het aan hen met de woorden:
Dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis.
20 Evenzo nam Hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: Deze drinkbeker is het
nieuwe verbond in Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt.
Het Heilig Avondmaal is ingesteld om de gelovigen te versterken in het ware zaligmakende geloof.
2.4. Geloofsbelijdenis
God werkt door de eeuwen en door de wereld heen. Hij heeft mensen in het verleden gebruikt om de
kern van de Bijbel samen te vatten en om de dwalingen te weerleggen in de vorm van de
geloofsbelijdenissen:
• Apostolische geloofsbelijdenis
• Geloofsbelijdenis van Nicea
• Geloofsbelijdenis van Athanasius
• Heidelbergse catechismus
• Nederlandse geloofsbelijdenis
• Dordtse leerregels
Aan deze belijdenisgeschriften voelen wij ons nauw verbonden voor het belijden en voor het kerk-zijn.
Wij hebben ernstige bezwaren tegen dat wat in strijd is met de Bijbel en dit belijden.
2.5. Leven uit het Woord
Gemeente onder het Woord wil eveneens zeggen ‘leven in overeenstemming met Gods Woord’. Om te
groeien in het geloof en levensheiliging is het noodzakelijk om trouw als gemeente samen te komen in
de eredienst.
2.5.1 Levenswandel
Het Woord van God is ‘een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.’ (Psalm 119: 105). God roept
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ons op te leven naar zijn geboden zoals gegeven aan het volk Israël (Exodus 20: 1 – 17) en door Jezus
samengevat in ‘En u zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met
heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is dit: U
zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze’ (Marcus 12: 30 en 31).
We worden opgeroepen deze geboden niet te houden omdat we daarmee het eeuwige leven zouden
kunnen verdienen, maar uit dankbaarheid omdat we mogen weten dat Christus voor ons de schuld van
zonde heeft betaald en ons heeft verlost van de macht van de zonden. God zoekt ons iedere keer weer
opnieuw op om met ons te wandelen zoals Hij dat deed met Adam en Eva (Genesis 3: 8 en 9) en
Henoch (Genesis 5: 22 en 24) en ten laatste zond Hij Zijn Zoon: ‘en zij zal een Zoon baren, en u zult Hem
de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.’ (Mat. 1: 21).
In heel ons doen en laten willen we ons laten leiden door het Woord van God. Het Woord van God is
het kompas van ons leven. Daarom willen wij ons hieraan op een exclusieve wijze gebonden achten en
hebben we ernstige bezwaren tegen alles wat met het Woord van God in strijd is.
2.5.2 Huwelijk
2.5.2.1 Het huwelijk tussen man en vrouw
Op grond van Gods Woord zijn we ervan overtuigd dat het huwelijk een levenslang verbond is tussen
één man en één vrouw. In de Bijbel (Genesis 2:24 en Mattheus 19:4-6 ) is te lezen dat God man en
vrouw voor elkaar heeft geschapen. Het huwelijk is de enige levensverbintenis die op grond van Gods
Woord wordt gezegend binnen de gemeente.
Het huwelijk is een openbare aangelegenheid, waarbij man en vrouw elkaar zowel voor de burgerlijke
overheid als ook voor Gods aangezicht in de kerk in voor- en tegenspoed trouw beloven totdat de
dood hen scheidt. Door de kerkelijke huwelijksbevestiging krijgt het huwelijk een extra dimensie, God
is niet alleen Getuige, maar Hij geeft ook Zijn zegen.
2.5.2.2 Samenwonen
Bij samenwonen is er geen sprake van een officiële duurzame relatie tussen man en vrouw. Hoewel de
burgerlijke overheid deze samenlevingsvorm erkent, ziet de gemeente samenwonen als niet legitiem.
2.5.2.3 Andere levensverbintenissen
Hoewel de burgerlijke overheid een huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht sluit en daarmee
erkent, kan de gemeente op grond van Gods Woord een burgerlijk huwelijk tussen mensen van
hetzelfde geslacht niet accepteren in onze gemeente. Het oordelen, laat staan veroordel en, van
mensen komt ons niet toe. Als gemeente willen we pastoraal om mensen heen staan die worstelen
met gevoelens voor mensen van hetzelfde geslacht.
Op 14 juni 2002 is dor de Synode van de Nederlands Hervormde Kerk ordinantie 5.4 van de
conceptkerkorde vastgesteld. Met deze vaststelling wordt aan de Hervormde gemeenten ruimte
geboden om te komen tot zegening van relaties van mensen van hetzelfde geslacht. Dit besluit is
strijdig met Gods Woord (Romeinen 1:26 en 27) en daarom willen en kunnen wij daarvoor geen
verantwoordelijkheid dragen. Er wordt een ‘onmogelijke mogelijkheid’ geschapen. Het is een breuk
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met de kerk der eeuwen. Dit besluit maakt het extra zwaar voor de medegelovigen die juist niet toe
willen geven aan hun geaardheid en daarvoor ook in de kerkelijke gemeente steun zoeken.
2.5.3 Begraven
In de Bijbel is de gewone manier van lijkbezorging: het begraven van de doden. Abraham koopt de
spelonk Machpela om daarin zijn vrouw Sara te begraven (Genesis 21:19). We lezen van de begrafenis
van de aartsvaders Abraham, Izak en Jacob, van koningen, profeten en anderen. In de Bijbel lezen we
ook van de opwekking van doden, zelfs opwekking van doden uit het graf (Lazarus in Johannes 11). De
Heere Jezus Christus is na Zijn dood begraven, maar Hij is ook opgestaan! Vanuit Zijn opstanding zien
we het begraven als een ‘zaaien’ met het oog op de opstanding (1 Korinthe 15). De christelijke
gemeente heeft eeuwenlang, in navolging van haar Heiland en gelovend in de opstanding der doden,
haar doden begraven en de (heidense) lijkverbranding bestreden. Verbranden van een lichaam heeft in
de Bijbel met schande en straf te maken. Als gemeente zullen we dan ook geen medewerking verlenen
aan (de uitvoering van) een crematie.

3. Gemeente als lichaam
3.1. Christus als Hoofd
De kerk wordt ook wel aangeduid als het lichaam van Christus op aarde. Christus is als Hoofd van dit
lichaam gezeten aan de rechterhand van de Vader in de hemel. De Hervormde Gemeente Vuursche is
één van de gemeenten die samen de zichtbare Kerk van alle tijden vormen. Ieder lid van de gemeente
die belijdt in Jezus Christus te geloven, belijdt daarmee een lid van het lichaam van Christus te zijn. Zij
vormen samen één lichaam in Christus (Romeinen 12:5) en hebben een eigen plaats en functie in de
gemeente. Net zoals het lichaam vele verschillende leden heeft en samen één lichaam vormt (1
Korinthe 12: 12-31). De Heilige Geest heeft dit lichaam gevormd en vormt het nog dagelijks door het
Woord. De gemeente wordt opgeroepen om onder leiding van de Heilige Geest het gehoorde Woord
in praktijk te brengen, zowel binnen de gemeente als ook daarbuiten.
3.2. Ambten
3.2.1 Ambt van alle gelovigen
Ieder lid van de gemeente draagt het ‘ambt van alle gelovigen’ en heeft van God ook één of meerdere
talenten gekregen zoals blijkt uit de gelijkenis van de talenten (Mattheüs 25: 14-30). Voor de talenten
geldt dat die zowel binnen als ook buiten de gemeente moeten worden gebruikt tot eer van God en tot
dienst aan de naaste. Tevens heeft ieder gemeentelid de opdracht liefdevol naar elkaar om te zien.
Leidraad voor allen is wat geschreven staat in 1 Korinthe 12:25 ‘opdat er geen verdeeldheid in het
lichaam zou zijn, maar de leden voor elkaar gelijke zorg zouden dragen.’
3.2.2 Bijzondere ambten
‘God nu heeft sommigen in de gemeente een plaats gegeven: ten eerste apostelen, ten tweede
profeten, ten derde leraars, vervolgens krachten, daarna genadegaven van genezingen, vormen van
hulpverlening, bestuurlijke gaven, allerlei talen.’ (1 Korinthe 12:28).
Naast het ambt van alle gelovigen zijn er ook de bijzondere ambten van predikant, ouderling en
diaken. Zij hebben een bijzondere taak binnen de gemeente. Deze bijzondere ambten zijn op grond
9
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van de Bijbel voorbehouden aan de mannelijk leden van de gemeente (zie o.a. opsomming discipelen,
1 Timotheüs 2: 12 en 1 Korinthe 14:34). In het Nieuwe Testament wordt op een aantal plaatsen
gesproken over de gaven en ambten binnen de gemeente. In de brieven van Paulus doet de vrouw
mee in het werk van de gemeente.
3.2.2.1 Predikant
De predikant verkondigt in de samenkomsten van de gemeente het Woord in alle getrouwheid. Door
de zuivere prediking van het Evangelie wordt het Koninkrijk der hemelen ontsloten en toegesloten.
Daarom wijzen de voorgangers de gemeente op de vastheid van Gods beloften en de ernst van Gods
eisen. Door het bedienen van het Woord vermanen, vertroosten, verkondigen zij de bekering tot God
en de verzoening met Hem door het geloof in Jezus Christus, opdat de gemeente gebouwd wordt in
het geloof en groeit in de genade en de kennis van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Zij
roept de gemeente op in deze wereld van het Evangelie te getuigen en door handel en wandel
anderen voor Christus te winnen. In de prediking wekt de voorganger de bruid van Christus op haar
Bruidegom met groot verlangen te verwachten in reinheid en godsvrucht.
De predikant bedient de sacramenten, die de tekenen en zegelen van Gods verbond zijn, zoals Christus
het heeft bevolen, tot versterking van het geloof. De voorganger roept in de dienst der gebeden de
Naam van de Heere aan met schuldbelijdenis en lofprijzing, met voorbede en dankzegging. Tot het
herderlijke werk behoort het bezoeken van de gemeenteleden in getrouwheid, met zorg en liefde,
naar de opdracht van de grote Herder der schapen. Het is ook de taak van de predikant, met de
ouderlingen, de gemeente in goede orde en tucht te houden. Zij moeten met wijsheid uit de gemeente
weren al wat in strijd is met het Woord van God.
3.2.2.2 Ouderlingen
De ouderlingen houden samen met de predikant opzicht over de gemeente die hun toevertrouwd is.
Zij zien er op toe dat de gemeente leeft uit het Woord en de sacramenten. Daarnaast hebben zij de
taak om alle kerkelijke activiteiten op een gepaste en ordelijke wijzen te laten verlopen. Om te zorgen
dat de gemeente de verkondiging van het ware Woord zal ontvangen, zien de ouderlingen toe of leer
en levenswandel van de predikant in overeenstemming is met Gods Woord. Daarnaast staan de
ouderlingen-pastoraat met raad en troost de leden en predikant bij door middel van de verschillende
soorten pastoraat (zoals beschreven in hoofdstuk 6: pastoraat). De ouderlingen-kerkrentmeesters
dragen er zorg voor dat de eredienst in stand wordt gehouden, zodat het Evangelie verkondigd kan
worden.
3.2.2.3 Diakenen
De diakenen zijn aangesteld om te dienen aan de tafel van het Heilig Avondmaal en (helpen) zorg te
dragen in woord en daad. Om materieel te kunnen ondersteunen, zamelen ze giften en goederen in
die bestemd zijn voor de minder bedeelden. Zij delen deze gaven zorgvuldig uit binnen de gemeente
van Christus, maar ook daarbuiten waar nodig is. Naast de materiële gaven gebruiken ze ook Gods
Woord als vertroosting voor hen die dat nodig hebben.
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4. Gemeente en haar omgeving
Als gemeente staan we niet op onszelf, we zijn onderdeel van de Kerk van alle tijden en plaatsen. We
maken deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland.
4.1. Kerk van alle tijden en plaatsen
De Kerk van alle tijden en plaatsen is vrucht van de bediening van Gods Woord en Geest. Het Woord
van God is en blijft haar bron en norm. De Heere of Kurios van de Kerk is Jezus Christus. Hij woont door
Zijn Geest in allen, die in Hem geloven. De Kerk behoort Hem toe. Ze is gewassen in Zijn bloed en
wordt geleid door Zijn Geest. Daarom is de kerk fundamenteel een eenheid, ze is de ‘Una Sancta’. De
saamhorigheid van de kerk bestaat uit het samen horen naar Jezus Christus en het samen
gehoorzamen van Jezus Christus. Zo alleen wandelt de kerk in de waarheid. Als dit gestalte krijgt zal de
wereld (h)erkennen dat God Zijn Zoon als Zaligmaker gezonden heeft.
4.2. PKN Landelijk
De naam van de landelijk protestantse kerk hier is de Protestantse Kerk in Nederland (voortaan PKN
genoemd). Zij is sinds 1 mei 2004 de wettige voortzetting van de Nederlands Hervormde Kerk, de
Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch–Lutherse Kerk in het Koninkrijk der
Nederlanden. De PKN wil in de samenleving een getuigende kerk zijn vanuit de reformatorische
traditie. Voorts weet ze zich geroepen zich steeds opnieuw te reformeren. De PKN is deel van de kerk
van alle tijden en plaatsen, de katholieke of algemene christelijke kerk. De PKN erkent dat haar
afkomst en wortels liggen in Israël zoals we dat lezen in de Heilige Schrift. De PKN deelt in de aan Israël
geschonken verwachting van de toekomst van het Koninkrijk van God. Zie verder: www.pkn.nl.
In 2004 is door de kerkenraad van onze gemeente ook het ‘Convenant van Alblasserdam’ ondertekend.
In Bijlage D is dit convenant opgenomen.
4.3. Gereformeerde Bond in de PKN
De Gereformeerde Bond is formeel gesproken een vereniging binnen de Protestantse Kerk in
Nederland. Haar volle naam is Gereformeerde Bond tot verbreiding en verdediging van de waarheid.
De vereniging stelt zich al sinds 1909 tot taak binnen de Nederlands Hervormde Kerk (thans:
Protestantse Kerk in Nederland) de gereformeerde waarheid te verbreiden en te verdedigen. Deze
taakstelling moet gezien worden vanuit de noodzaak om op te komen voor de leer van de Reformatie,
zoals die in de belijdenisgeschriften (Drie Formulieren van Eenheid) is verwoord.
De erediensten in de gemeenten waaronder onze gemeente zich schaart, die zich rekenen tot de
Gereformeerde Bond, worden gekenmerkt door een sobere, eenvoudige liturgie, waarin de prediking
van het Woord centraal staat, met gebruik van de psalmen. Wat dit laatste betreft is het motief dat
graag rechtstreeks uit de Schrift gezongen wordt. Voor meer informatie verwijzen we naar
www.gereformeerdebond.nl
4.4. Verbondenheid met Israël
Als gemeente weten we ons op een bijzondere manier verbonden met het Joodse volk en de staat
Israël. Het Evangelie van Gods reddende genade in Zijn Zoon Jezus Christus ontvingen wij via het
Joodse volk. Onze Heiland was Zijn Joodse broeders in alles gelijk. Door het geloof in Hem zijn wij
mede-erfgenamen en mededeelgenoten van Zijn beloften in Christus, door het Evangelie (Efeze 3:6).
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Zo is Abraham, de vader der gelovigen ook onze vader (Romeinen 4; Galaten 3:29). Door Jezus Christus
zijn wij verbonden met Israël (Handelingen 2:39; Efeze 2:13). Wij zijn als gelovigen uit de heidenen
ingelijfd in het lichaam van Christus, maar ook ingeënt in de goede olijfboom van het gelovige Israël
(Romeinen 11). Dit alles schept verplichtingen naar onze Joodse broeders en zusters.
4.5. Taak in de wereld
Kerkenraad en gemeente mogen zich in hun zorg niet alleen beperken tot de eigen gemeente. Zij is
niet alleen een Christus belijdende gemeente, maar ook een van Christus getuigende gemeente. Naast
een taak ten opzichte van geloofsgenoten hebben we als gemeente ook de opdracht, in de meest
brede zin van het woord, de verspreiding van het Evangelie te bevorderen (apostolaat) en christelijke
handreiking te doen (diaconaat). Gods Woord moet niet alleen ons eigen leven veranderen, maar door
onze wijze van leven moeten we ‘die van deze Weg nog niet zijn’ jaloers maken om te gaan tot Hem
die van zichzelf heeft gezegd: ‘Ik ben de Weg, en de Waarheid en het Leven’ (Johannes 14:6).

5. Eredienst
De gemeente komt tweemaal per zondag rondom de geopende Bijbel samen. In de morgendiensten
vindt de verkondiging vanuit het Oude en Nieuwe Testament plaats. De verschillende heilsfeiten
worden in de volgorde van het kerkelijke jaar verkondigd. De avonddiensten zijn gewoonlijk
leerdiensten, waarin het Woord vanuit de belijdenisgeschriften wordt bepreekt. In beide erediensten
ligt het accent op de uitleg van het Woord. In de prediking legt de voorganger (predikant of kandidaat
met preekbevoegdheid) het door hem bestudeerde Woord vanuit de gekozen tekst aan de gemeente
uit. Dit alles in afhankelijkheid van God en de leiding van de Heilige Geest.
Sinds de Reformatie hebben we het Woord van God in onze eigen taal. Om onnodige drempels te
voorkomen zal gebruik worden gemaakt van de vertaling die én het dichtst bij de grondtaal blijft én zo
dicht mogelijk bij de hedendaagse taal [zie 5.1.4]. Belangrijk is dat de voorganger hedendaagse taal
spreekt. Zoveel mogelijk begrijpelijk voor ouderen én jongeren, voor geleerde en minder geleerde
mensen zonder de kern van de boodschap uit het oog te verliezen. Er vindt een wisselwerking plaats
tussen de zondagse prediking en de zondagschool, jeugdwerk en toerustingswerk. Zaken die spelen bij
jonge mensen dienen met regelmaat te worden aangehaald in de verkondiging van het Woord. Zo zal
tijdens de zondagschool, de catechese de ruimte moeten zijn voor het gesprek naar aanleiding van de
prediking. Zo mag de gemeente samen groeien in het geloof en de christelijke levenswandel.
Naast de oproep tot geloof en eerste bekering dient in de prediking de mens die de ‘smalle’ weg
bewandelt opgeroepen te worden tot dagelijkse bekering en levensheiliging, getuigenis en dienstbaar
zijn aan elkaar. Daarom verdienen naast de rechtvaardiging ook de heiliging en vorming, c.q. toerusting
aandacht in de prediking.
Iedere eredienst moet toegankelijk zijn voor de gehele gemeente van jong tot oud, omdat God
iedereen op het oog heeft. Hij wil dat iedereen behouden wordt en daarom wordt tijdens de
erediensten het Evangelie ruim aangeboden.
5.1. Liturgie
5.1.1 Opbouw eredienst
De morgen- en avonddienst hebben de volgende opbouw:
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1. afkondigingen door de ouderling van dienst
2. voorzang
3. stil gebed
4. votum en groet
5. samenzang
6. morgendienst: lezen van de Tien geboden en samenvatting; avonddienst: geloofsbelijdenis
7. samenzang
8. gebed om de opening van het Woord en het licht van de Heilige Geest
9. Schriftlezing
10. collecten
11. samenzang
12. preek
13. samenzang
14. dankgebed en voorbeden
15. samenzang
16. ontvangen van de zegen
Na het zingen van de voorzang voor de dienst en na het ontvangen van de zegen na de dienst geeft de
ouderling van dienst de voorganger de hand. Deze handdruk benadrukt de medeverantwoordelijk van
de kerkenraad voor de inhoud van de dienst.
5.1.2 Bijbelvertaling
De kerkenraad acht het van belang dat het Woord van God vanuit de grondtaal zo dicht mogelijk bij de
lezers en luisteraars wordt gebracht, zonder onnodige taalbarrières. Daarom is er voor gekozen om in
de eredienst en andere samenkomsten in de kerk te lezen uit de Herziene Statenvertaling uitgegeven
in 2010 (herziening van de Statenvertaling van 1618-1619).
5.1.3 Liturgische formulieren
Tijdens bijzondere erediensten zoals de voorbereiding op en de viering van het Heilig Avondmaal,
doop- en belijdenisdienst, bevestigingsdienst van predikant, ouderling(-kerkrentmeester) en/of diaken
wordt gebruik gemaakt van de liturgische formulieren uit de gereformeerde traditie in de hertaalde
versie in 2004 uitgegeven door de PKN.
5.1.4 Kinderen
(Jonge) kinderen zijn als gemeentelid hartelijk welkom in de dienst, ook zij moeten groeien in het
geloof. Daarom worden ze verwacht in de erediensten, de eredienst is immers een samenkomst voor
de gehele gemeente. Vanuit dit oogpunt wordt er geen kindernevendienst gehouden. Om hen er nog
meer bij te betrekken wordt van de predikant of kandidaat verwacht dat hij ook hen aanspreekt tijdens
de uitleg van het Woord. De ouders hebben de verantwoordelijkheid naar hun kinderen om het
gehoorde Woord en de inhoud van de eredienst verder uit te leggen. Tijdens de morgendienst is er
indien nodig oppasdienst in de pastorie.
5.2. Heilige Doop
Nadat een echtpaar een doopverzoek heeft ingediend voor hun kind(eren) wordt er, voorafgaand aan
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Beleidsplan Hervormde Gemeente De Vuursche 2021 - 2025
de bediening van de Heilige Doop, door de predikant en een ouderling in de consistorie of thuis
‘doopzitting’ gehouden. Hierin wordt onderwijs gegeven over de betekenis van het genadeverbond en
de Heilige Doop als teken en zegel daarvan. Tevens wordt er in het gesprek ruimte gegeven aan de
vragen die bij de ouders leven over de doop.
Van de ouders wordt verwacht, dat zij als belijdend lid of dooplid kerkelijk meeleven met de gemeente.
Als één van de ouders zelf niet gedoopt is, mag deze wel het kind mede ten doop houden, maar kan
geen jawoord geven. Wanneer één van de ouders niet (meer) kerkelijk meelevend is, is er vooraf een
gesprek met de predikant en (sectie)ouderling. Wanneer na dat gesprek door de ouders duidelijk is
aangegeven waarom zij het kind willen laten dopen, wordt er doopcatechese gegeven door de
predikant en (sectie)ouderling. Na afloop van de doopcatechese is er een afsluitend gesprek over het
wel of toch niet laten dopen van het kind.
Als regel dienen ouders die hun kind willen laten dopen, getrouwd te zijn en het kind dient hun
natuurlijk kind, geadopteerd kind of langdurig toegewezen pleegkind te zijn. Er wordt geen kind
gedoopt van een ‘paar’ van gelijk geslacht. Het kind van een buitenechtelijke relatie of van een
gescheiden ouder kan alleen gedoopt worden, nadat predikant en kerkenraad met deze ouder
gesproken heeft over het ongehuwde ouderschap of over de echtscheiding. Naast de ouder van het
kind kunnen eventueel ook de grootouders of een peetouder worden betrokken in de doopcatechese.
De kerkenraad ziet het als haar taak om er op toe te zien dat de kinderen van de gemeente gedoopt
worden, zo mogelijk niet al te lang na de geboorte. In gesprekken met de ouder(s) zal vanuit de Bijbel
en aan hand van de belijdenisgeschriften het belang van de kinderdoop worden besproken.
Indien iemand als kind niet gedoopt is, kan hij of zij als (jong)volwassene gedoopt worden na het doen
van belijdenis. De persoon die gedoopt wenst te worden zal in de regel eerst (belijdenis)catechese
volgen. In de eredienst waarin gedoopt zal worden, zal de predikant door middel van de prediking
en/of toespraak bij de doop, aandacht geven aan een aspect wat in relatie staat met de Heilige Doop.
Na de doopdienst wordt de gemeente in de gelegenheid gesteld om de doopouders Gods zegen toe te
wensen. Als de bediening van de doop is uitgevoerd wordt doopcatechese gegeven. De predikant en
een ouderling geven in een breder pastoraal gesprek nader onderricht m.b.t. de doop en christelijke
opvoeding.
5.3. Belijdenis van het geloof
Aan de openbare geloofsbelijdenis gaan gewoonlijk enkele jaren basiscatechese en een seizoen
belijdeniscatechese vooraf. Een deel van de kerkenraad zal op de zogenaamde ‘aannemingsavond’ in
een gesprek met betrokkene(n) spreken over zijn of haar geloof in Jezus Christus als persoonlijk
Verlosser, en (de) kennis van de Bijbelse waarheden. De kerkenraad informeert de nieuwe lidmaten op
deze avond ook over de ambten in de gemeente. Daarnaast worden ze gewezen op hun
verantwoordelijkheid ten opzichte van de gemeente voor wat betreft hun inzet van tijd en talenten,
maar ook de financiële bijdrage.
De belijdeniscatechisanten leggen in de belijdenisdienst belijdenis van hun geloof af. Zij die nog niet
gedoopt zijn, worden alsnog gedoopt, nadat zij belijdenis hebben gedaan. Na het belijden van het
14

Beleidsplan Hervormde Gemeente De Vuursche 2021 - 2025
geloof heeft men als belijdende leden toegang tot de tafel van het Heilig Avondmaal en is men tevens
stemgerechtigd. Daarnaast zijn de leden medeverantwoordelijk voor de opbouw en het welzijn van de
gemeente. De reguliere belijdenisdienst vindt één keer per jaar plaats in de morgendienst op de
Palmzondag. In bijzondere omstandigheden kan er ook belijdenis worden gedaan op een andere
zondag. De nieuwe leden worden gestimuleerd om deel te nemen aan de jonge lidmatenkring.
5.4. Heilig Avondmaal
Vier keer per jaar worden de belijdende leden van de gemeente uitgenodigd om het Heilig Avondmaal
te vieren. De Heere Jezus heeft het Heilig Avondmaal ingesteld om Zijn dood te gedenken en te
verkondigen. Aan de tafel mogen de zielen van de gelovigen gevoed worden. In prediking, catechese
en pastoraat zal regelmatig aan de orde gesteld worden wat de betekenis is van het Heilig Avondmaal.
Ter voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal is op de zondag voor de viering in de
morgendienst de preek gericht op de komende viering en wordt het eerste deel van het formulier
gelezen. Dit deel roept op tot zelfonderzoek in de week van voorbereiding. In de week van
voorbereiding kan in het kader van censura morum contact worden opgenomen met de predikant.
Het Heilig Avondmaal wordt gevierd in de morgendienst. In de avonddienst wordt de viering met
dankzegging gehouden. Iedereen die openbare belijdenis van het geloof heeft afgelegd, heeft daarmee
volgens het kerkelijke recht toegang tot het Heilig Avondmaal. Van de avondmaalsgangers wordt
verwacht, dat zij trouw meeleven met de gemeente. Voor de gasten geldt dat zij ook uitgenodigd
worden deel te nemen aan de viering wanneer zij belijdenis hebben gedaan en gerechtigd zijn in hun
eigen gemeente deel te nemen.
Hoewel de kerkdiensten waarin voorbereiding op, bediening van en ‘nabetrachting en dankzegging’ op
het Heilig Avondmaal plaats vinden, gericht zijn op dit sacrament, worden alle gemeenteleden in deze
diensten verwacht en dient in de prediking ook heel de gemeente in het oog gehouden te worden. De
viering van het Heilig Avondmaal is voor Gods aangezicht en een voorsmaak van de grote Bruiloft van
het Lam. Het is een heilige viering die op eerbiedige wijze dient plaats te vinden.
Naast de viering op zondag in de eredienst is het ook mogelijk dat het Heilig Avondmaal wordt gevierd
in het verzorgingshuis of bij het gemeentelid thuis wanneer hij/zij door ziekte of ouderdom aan huis is
gebonden. Bij een gemeentelid thuis zal het Heilig Avondmaal worden bediend door de predikant,
waarbij ook een ouderling en diaken deelnemen aan de viering.
5.5. Huwelijksbevestiging
Omdat een kerkelijke bevestiging van het huwelijk van grote waarde wordt geacht, is het belangrijk dat
het a.s. bruidspaar bij de voorbereidingen op de huwelijksdag zich zo spoedig mogelijk in verbinding
stelt met de predikant. De predikant heeft één of meerdere gesprekken met het aanstaande echtpaar.
Hierin wordt de zogenaamde huwelijkscatechese gegeven en wordt de trouwdienst voorbereid (zie
Bijlage B). Het a.s. bruidspaar moet ruim van tevoren met de predikant de trouwdatum afstemmen.
Men moet zich ervan bewust zijn dat een predikant niet altijd beschikbaar is. Tevens is het bruidspaar
zelf verantwoordelijk voor het reserveren van het kerkgebouw, het inlichten van de koster en de
organist. In een trouwdienst zal een zegen worden gevraagd over het door de overheid gesloten
huwelijk van het getrouwde echtpaar.
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In de trouwdienst doen naast de predikant ook een ouderling en een diaken dienst. Mocht het
bruidspaar een andere predikant wensen, dan wordt deze wens zo spoedig mogelijk aan de predikant
en de kerkenraad kenbaar gemaakt. Een eventuele gastpredikant moet wat betreft inhoud en
liturgische vormgeving het credo en beleid van de hervormde gemeente kunnen onderschrijven en
uitvoeren.
Het bruidspaar vraagt als getrouwd echtpaar Gods zegen over het huwelijk. Omdat bij ons het huwelijk
reeds is gesloten bij binnenkomst van de kerk, heeft het de voorkeur dat het echtpaar samen met de
predikant de kerk in komt. De ouderling en diaken van dienst wachten het bruidspaar voorin de kerk
op. De trouwring is het teken van verbondenheid en trouw aan de ander. Dit wordt beloofd tijdens de
huwelijkssluiting door de ambtenaar van de burgerlijke stand. Daarom zullen de trouwringen in
principe niet worden gegeven tijdens de huwelijksdienst.
Door de kerkenraad wordt een Trouwbijbel gegeven in de Herziene Statenvertaling. De TrouwBijbel
wordt overhandigd door een lid van de kerkenraad. Daarna is er eventueel de gelegenheid dat een
vertegenwoordiger van een andere gemeente of kerk (waar bruidegom of bruid uit afkomstig zijn) een
korte toespraak houdt. In verband met het bijzondere karakter van een trouwdienst is er tevens
ruimte voor een muzikaal intermezzo.
Omdat de trouwdienst een eredienst is voor Gods aangezicht moet er eerbied zijn. Daarom is er een
terughoudend beleid ten aanzien van het maken van foto’s of video tijdens de dienst. Van de fotograaf
wordt verwacht dat hij/zij terughoudend en discreet werkt en de dienst niet verstoort (lopen tijdens
het gebed en de preek is zeer storend). Daarom mag er alleen tijdens het musiceren worden
gefotografeerd. Van het bruidspaar wordt verwacht dat zij de fotograaf hebben geïnformeerd over
deze regels en de fotograaf zich daaraan houdt.
5.6. Rouwdienst
De rouwdienst voorafgaand aan een begrafenis zal door de predikant met de nabestaanden worden
voorbereid. Indien het mogelijk is, heeft het de voorkeur dat de predikant de rouwdienst voorbereidt
met de stervende en naaste familie of betrokkenen. Vanwege de principiële bezwaren tegen het
cremeren (hoofdstuk 2.5.3) zal de kerkenraad tijdens de crematieplechtigheid geen rol vervullen. Na
terugkomst van de begraafplaats zal de predikant of ouderling indien mogelijk eindigen met
Schriftlezing en gebed. In de eerstvolgende eredienst na het overlijden zal de overledene worden
herdacht.
5.7. Bevestiging ambtsdrager(s)
Nadat een ouderling, ouderling-kerkrentmeester of diaken het ambt (opnieuw) heeft aanvaard, wordt
hij (her)bevestigd in het ambt voor een termijn conform de kerkorde. Eens per 6 jaar moet er door de
gemeente worden gestemd over de te volgen procedure met betrekking tot de verkiezing van
ambtsdragers.
5.8. Herdenken overleden
Op oudejaarsavond worden alle in dat jaar overleden gemeenteleden herdacht. Alle overledenen met
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hun leeftijd en overlijdensdatum worden voorgelezen door de predikant, aansluitend wordt er een
minuut stilte gehouden en een psalmvers gezongen. De nabestaanden worden voor die dienst
uitgenodigd via de correspondentiepersoon zoals vermeld op de rouwkaart.
5.9. Bijzondere erediensten
5.9.1 Bid- en dankdag
Het is een goede gewoonte op de vastgestelde tijden bid- en dankdiensten voor gewas en arbeid te
houden. Met name in de technologische wereld waarin wij leven, is het noodzakelijk bepaald te worden
bij onze afhankelijkheid van Gods goedheid en trouw. We vinden het vaak vanzelfsprekend dat de Heere
ons aardse goederen schenkt. Het ‘van genade te moeten leven’ betrekken we vaak te veel op het
geestelijk geloofsleven. Het is daarom nodig ons dagelijks bezig zijn regelmatig te toetsen aan Gods
Woord.
5.9.2 Oudejaarsdag
Op oudejaarsdag is er ’s avonds een eredienst. Als oudejaarsdag op zondag valt zijn er de reguliere
erediensten.
5.10. Paaszangdienst en Kerstzangdienst
Op tweede Paasdag/tweede Kerstdag wordt een zangdienst gehouden met een meditatie door de
predikant. In deze zangdiensten is ruimte voor muzikale bijdragen van orgel, trompet en/of dwarsfluit.
De Heere schenkt ons vele mogelijkheden om in lofprijzing en dankzegging Gods naam groot te maken.

6. Pastoraat
Een eigenschap van de gemeente is het omzien naar, en zorg dragen voor elkaar. Gemeenteleden zijn
geroepen naar elkaar om te zien teneinde elkaar binnen de gemeente vast te houden rondom het
Woord van God. Daarnaast wordt de eenheid van de gemeente zichtbaar in het elkaar bijstaan, helpen
en bemoedigen. Binnen de gemeente hebben de predikant en de ouderlingen-pastoraat een bijzondere
pastorale taak. Het woord pastoraat - oftewel herderlijk - heeft de warme klank van nabijheid en
persoonlijke aandacht. De herderlijke zorg, ontleend aan het Woord van God, is gericht op de gehele
gemeente. Hiervoor dragen alle ambtsdragers gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. De predikant
mag een afspiegeling zijn van de Goede Herder die omziet naar Zijn schapen. De ambtsdragers gaan
leidinggevend voor in het omzien naar elkaar en de opbouw van de gemeente als Lichaam van Christus
in geloof, hoop en liefde.
6.1. Aard van het pastoraat
Het pastoraat in de gemeente is geestelijk van aard. Elke gemeente vormt zowel maatschappelijk als
geestelijk een rijkgeschakeerd geheel. Toch gaat het voor een ieder persoonlijk om de grote
levensvraag, waarmee ook Luther worstelde, namelijk: Hoe krijg ik een genadig God? Elk mens zal het
antwoord op deze vraag op verschillende manieren verwoorden. In de Evangelieprediking wordt elke
zondag met vreugde en verwondering benadrukt dat ons behoud ligt in de vergeving van onze zonden
om Jezus Christus' wil. Het pastoraal gesprek is per definitie een gesprek naar aanleiding van de
prediking van de gekruisigde Christus. Het heeft een spits naar ons persoonlijk antwoord op de
prediking van de enige troost in leven en sterven. Wij hebben vrede met God door het geloof in onze
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Heere Jezus Christus en zijn alleen door dat geloof rechtvaardig voor God. Het pastoraat gaat ook in op
de praktische vraag: Hoe leef ik als christen? Hoe kan ik in mijn gezin/werk een goede getuige zijn van
Jezus Christus? Als regel zal elk pastoraal gesprek besloten worden met Schriftlezing en dankgebed. Elk
goed pastoraal gesprek is geen dialoog, maar een trialoog: een gesprek tussen de ambtsdrager/pastor,
het gemeentelid en de Heere God. Naast de geestelijke zaken wordt er ook aandacht besteed aan de
dagelijkse zaken zoals: gezondheid, huwelijk, opvoeding, werk, etc.
6.2. Doel van het pastoraat
Persoonlijke gesprekken met leden van de gemeente hebben tot doel:
o het bevorderen van elkaars geloofsleven (vrucht op de prediking en opbouw van de gemeente)
o het meeleven met elkaar (als één lid lijdt, lijden alle leden)
o het steunen van elkaar in dienstbetoon (diaconaat)
o het bemoedigen van elkaar in het getuigen van Jezus Christus
o het vermanen van elkaar in belijdenis en wandel
o het aantrekken van hen die afdwalen
6.3. Gelegenheden voor het pastoraat
Het pastorale werk in de gemeente wordt verricht door de predikant verricht en ouderlingen. Als leden
een pastoraal gesprek wensen, dan kunnen zij zich wenden tot hun ouderling of rechtstreeks tot de
predikant. Een ouderling die geconfronteerd wordt met een bepaalde nood kan desgewenst
ondersteuning vragen aan de predikant en mede-ouderling.
Het pastoraat gebeurt gevraagd of ongevraagd bij leden in het kader van:
o regulier huisbezoek (van de pastorale eenheid)
o hoge ouderdom (thuis/verzorgingshuis)
o aan-huis-gebondene
o huwelijk
o jubileum
o geboorte
o Heilige Doop
o openbare belijdenis van het geloof
o verkiezing in een ambt
o ziekte (thuis/ziekenhuis)
o overlijden
o nieuwe leden / vertrek van leden
o crises
6.3.1 regulier huisbezoek
De ouderlingen van de gemeente verrichten het reguliere huisbezoeken.
6.3.2 ouderdom
De ouderdom kan vereenzaming met zich meebrengen. Echt-, buurt-, en leeftijdgenoten worden hen
door de dood ontnomen. Ouderen worden door hun leeftijd gedwongen de vraag onder ogen te zien:
‘Hoe krijg ik een genadig God’? Verder kampt menig oudere met gezondheidsproblemen omdat
lichaamsfuncties uitvallen. Het pastoraat houdt rekening met deze en andere factoren en zal er altijd
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naar streven deze en andere problemen te adresseren. Een hogere frequentie van de bezoeken wordt
in overleg met de betreffende ouderlingen per geval beoordeeld. Mocht een ambtsdrager niet in staat
zijn noodzakelijke bezoeken af te leggen dan kan hij de hulp inroepen van medeambtsdragers.
6.3.3 Aan-huis-gebondene
Vanwege lichamelijke of psychische klachten zijn sommige gemeenteleden aan huis gebonden.
Zij kunnen zich gemakkelijk alleen en in de steek gelaten voelen, mede omdat zij de zondagse
erediensten niet kunnen bijwonen. Zowel ouderling als predikant bezoekt de aan huis-gebondene
minimaal eenmaal per jaar.
6.3.4 Huwelijkspastoraat
Als een aanstaand bruidspaar nadenkt over een huwelijksdatum zullen zij alvorens deze datum vast te
leggen contact zoeken met de predikant. Samen met de predikant wordt een datum en tijd
afgesproken voor minimaal één huwelijksgesprek. De predikant bespreekt met het bruidspaar het
huwelijksformulier en de huwelijksliturgie (zie ook bijlage B).
6.3.5 Jubileumpastoraat
Het gedenken van bepaalde mijlpalen in ons leven is een uitermate Bijbels gegeven. Daarom zullen
ouderling en predikant ruime aandacht geven aan personen en/of gezinnen die een jubileum mogen
vieren. Het pastoraal bezoek zal in het teken staan van de dankbaarheid voor Gods zegeningen en de
gaven die Hij ons verleend heeft.
6.3.6 Geboortepastoraat
De geboorte van een kind is altijd een wonder. In de gemeente is het een dubbel wonder, omdat daar
het kind geboren wordt binnen het genadeverbond. De predikant zal na gemaakte afspraak, zo
mogelijk met zijn echtgenote het echtpaar bezoeken na de geboorte van het kind. Het bezoek heeft als
spits de dankzegging en verwondering voor het nieuwe leven dat de Heere gaf.
6.3.7 Dooppastoraat
Doorgaans vindt in de week voorafgaande aan de doopbediening een doopgesprek plaats. Het
doopgesprek is catechetisch-pastoraal van aard. Behalve de predikant neemt ook de ouderling deel
aan het doopgesprek. Uitgangspunt van gesprek vormt het doopformulier. Na de doopbediening
vindt er een aantal malen doopcatechese plaats (zie 5.2).
6.3.8 Belijdenispastoraat
Voordat de belijdeniscatechisatie begint, vindt er een pastoraal gesprek plaats tussen predikant en
catechisant. Soms wordt al duidelijk dat de persoon in kwestie openbare belijdenis van het geloof
wil afleggen. In andere gevallen geven catechisanten gaande de catechisatieseizoen te kennen dat
zij tot lidmaat willen worden aangenomen. Zowel belijdenispastoraat als belijdeniscatechisatie
monden uit in een gezamenlijke aannemingsavond. Na de belijdenisdienst brengt de ouderling het
nieuwe belijdend lid een bezoek.
6.3.9 Verkiezing in een ambt
In de week na de verkiezing wordt de broeder bezocht door de predikant/ouderling en een
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broeder uit het college waarin hij is verkozen.
6.3.10 Pastoraat bij ziekte
Het ziekenhuispastoraat is pastoraat in een omgeving met uitsluitend lichamelijk- of psychisch
zieke mensen. Dit pastoraat wordt uitgevoerd door de predikant en ouderling. Vandaag kennen
ziekenhuizen vaak kortdurende opnames en een daaruit voortvloeiende intensieve behandeling
van de zieke in een verzorgingstehuis of thuis. De zieke wordt afhankelijk van omstandigheden
regelmatig bezocht.
6.3.11 Overlijden
Na het overlijden van een familielid zal de ouderling/predikant de familie of de nabestaande(n)
begeleiden in het rouwproces.
6.3.12 Nieuwe leden, vertrek leden
Zodra men te kennen heeft gegeven lid te willen worden van de gemeente, wordt hij/zij/het gezin
verwelkomd in het kerkblad. Daarnaast worden zij op korte termijn bezocht door de
ouderling/predikant voor kennismakinggesprek.
Leden die vertrekken uit onze gemeente krijgen van de ouderling/predikant een afscheidsbezoek.
Mocht het gemeentelid, om andere reden dan verhuizing, overwegen te vertrekken uit de
gemeente , wordt verwacht dat hij/zij contact opneemt met de ouderling. In een pastoraal gesprek
kan worden gesproken over het waarom van de overweging van vertrek. Het streven is om vanuit
de ontvangen liefde van Christus het gemeentelid te behouden als gemeentelid. Mocht het niet
mogelijk zijn, dan is het doel om op een goede wijze afscheid te nemen.
6.3.13 Crisispastoraat
In voorkomende crisis-gevallen wordt op verzoek en/of op basis van persoonlijke inschatting van
predikant of ouderlingen pastoraat verleend. Afhankelijk van het probleem zal ouderling/predikant
adviseren deskundige hulp in te roepen (politie/psychische zorg/arts).
In geval van verstoorde relaties tussen leden onderling wordt er gezocht naar wegen van
verzoening. Crisispastoraat dient op een integere manier te worden verleend, daarom is het
raadzaam om het protocol als beschreven in bijlage B te volgen.

7. Diaconie
7.1. Diaconie Hervormde Gemeente De Vuursche
‘En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders.’ Jacobus 1: 22
Bij de diakenen van de Hervormde gemeente Vuursche leeft de wens om niet alleen zelf diaconaal
bezig te zijn, maar breder, namelijk een diaconale gemeente te zijn met een dienende taak zowel
plaatselijk, regionaal als wereldwijd. In onze opinie is het diaconaat niet een zaak van alleen de
diakenen. Integendeel, in wezen heeft ieder gemeentelid een diaconale taak: het elkaar tot hand
en voet zijn in de brede zin van het woord. Vanuit het Evangelie (dat Christus voor onze zonden is
gestorven) mogen we uit dankbaarheid de ‘vertaalslag’ maken naar het leven van iedere dag. Zoals
Christus naar ons heeft omgezien, zelfs Zijn leven voor ons heeft gegeven, hebben ook wij als leden
van één lichaam om te zien naar elkaar en elkaar bij te staan in materiële en geestelijke noden. Uit
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liefde tot Christus en liefde tot de naaste. Op de diakenen rust de taak om structuur in het
diaconale werk te creëren en leiding te geven: enerzijds is dat het in ‘kaart’ brengen van de noden
(materieel/financieel, maar ook geestelijk) en anderzijds het (laten) ontdekken van talenten en
gaven van gemeenteleden om deze vervolgens op elkaar ‘af te stemmen’.
7.2.1 Inkomsten levend geld
De inkomsten van de diaconie, aangeduid met ‘levend geld’ bestaan uit:
1. collecten
a. diaconale collecten
b. doelcollecten
2. opbrengst uit pachtgronden
3. giften
Door de Hervormde Gemeente Vuursche wordt circa 12 maal per jaar gecollecteerd voor de
diaconie. Voor wat betreft de doelcollecten geldt dat in het collecterooster van een jaar dat in
overleg met de kerkenraad verschillende gemeenschappelijke doelen zijn opgenomen.
De diaconie is verantwoordelijk voor de kerkcontactcommissie (KCC). De leden van de KCC brengen
bezoeken aan eenzame en alleenstaande leden van de gemeente. Door de KCC worden jaarlijks
diverse activiteiten ontplooid; gemeentemiddagen, Paasgemeentemiddag, Kerstgemeentemiddag.
De diaconie is ook verantwoordelijk voor de zendingscommissie. De financiële middelen van deze
commissie zijn ondergebracht bij de diaconie.

8. College van kerkrentmeesters
Het college van kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Vuursche stelt zich als onderdeel
van de kerkenraad ten doel te voorzien in de stoffelijke zaken ten behoeve van de verkondiging
van het Woord in de erediensten en ten behoeve van andere gemeentelijke activiteiten. Hiertoe
stelt zij de pastorie ter bewoning ter beschikking aan de predikant, ook is zij verantwoordelijk voor
het kerkgebouw, voor het houden van de erediensten en andere gemeentelijke bijeenkomsten.
Tevens verzorgt zij de bezoldiging van de predikant, de koster en de organist(en). Ook draagt zij
zorg voor het beheer van de inventaris en de ledenadministratie. Met het oog op de
verwezenlijking van bovengenoemde taken, beheert het college op volstrekt risicomijdende basis
de middelen die haar zijn toevertrouwd.
8.1. Functies
De taken in het college van kerkrentmeesters zijn:
1. Voorzitterschap
2. Scribaat
3. Penningmeesterschap
4. Beheer ledenadministratie
5. Begraafplaats
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8.2. Financiële verantwoording
Het college geeft de kerkenraad en de gemeente inzicht in het financieel reilen en zeilen door
jaarlijks een begroting te maken (voor aanvang van het nieuwe jaar) en een financieel jaarverslag
op te stellen (na afloop van het jaar). Dit jaarverslag wordt gecontroleerd door het Centraal College
voor de Behandeling van Beheerszaken in Utrecht.
De controlecommissie bestaat uit twee leden. Jaarlijks doet de commissie verslag van haar
bevindingen aan de kerkenraad en het college van kerkrentmeesters in een gezamenlijke
vergadering van beide organen. Na vaststelling door de kerkenraad worden begroting en
jaarverslag ter inzage aangeboden aan de gemeente.
Mochten tussentijds grote wijzigingen optreden, dan wordt de kerkenraad hiervan tijdig op de
hoogte gesteld.
8.3. Ledenadministratie
Leden van de gemeente dienen correcte persoonsgegevens door te geven aan de beheerder.
Wijzigingen dienen direct doorgegeven te worden zodat de administratie actueel blijft. Het is
mogelijk om een (selectie van) de gegevens te gebruiken voor gemeente activiteiten (dit ter
beoordeling door de beheerder). Een verzoek hiertoe dient tijdig voorgelegd te worden.
8.4. Algemeen nut beogende instelling
De Hervormde Gemeente De Vuursche is binnen de Protestantse Kerk in Nederland gerangschikt
als ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI), zodat giften fiscaal aftrekbaar zijn.

9. Vorming & Toerusting
Onder ‘Vorming en Toerusting’ worden in het algemeen alle activiteiten begrepen die direct of
indirect tot doel hebben het geestelijk welzijn van de gemeente te bevorderen. Gezien het belang
van deze toerusting zal blijvende bezinning op structuur en inhoud nodig zijn. Als gemeente-onderhet-Woord is het deelnemen aan verenigingswerk van grote betekenis. Het van elkaar leren door
gerichte onderlinge groepsgesprekken over Bijbel en geloofsleven heeft een grote toegevoegde
waarde. Alle werk dat onder ‘Vorming en Toerusting’ plaats vindt, valt onder de
verantwoordelijkheid en het toezicht van de kerkenraad.
9.1. catechese
Als het goed is vindt de catechese zowel in het gezin als in de gemeente plaats. In het Oude Testament
lezen we over de taak van de ouders o.a. in Deuteronomium 6:7: ‘U moet ze uw kinderen inprenten en
erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat’. Ouders
hebben immers beloofd: te doen en te helpen onderwijzen. Behalve onderwijs door de ouders wordt
in de gemeente door de predikant, ouderling of gemeentelid catechese gegeven. Het geven van
(belijdenis)catechese is een ambtelijke taak van de predikant, in overleg met de kerkenraad.
Vanwege het belang staat de catechese altijd als agendapunt op de vergaderingen van de kerkenraad.
Voor het seizoen begint worden alle jongeren persoonlijk uitgenodigd. Als bij verhindering geen
contact met de predikant wordt gezocht, nemen deze zelf contact op met de betreffende jongeren.
Ten derde beschikken beide organisaties over effectief beleid en faciliteiten om onze gemeente te
dienen met adequate adviezen voor elk zendings- of evangelisatie-initiatief. Wederkerig steunt
onze gemeente het werk van beide genoemde bonden regelmatig met haar gebed en gaven. De
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basis- en belijdeniscatechese worden gegeven door de predikant.
Catechese 12+
In het winterseizoen, de periode van oktober tot maart, is er iedere donderdagavond catechisatie.
Deze wordt gehouden in de pastorie. Aan de hand van een thema gaan we bij een open Bijbel in
gesprek. De catechese wordt gegeven door de predikant.
Catechese 18+
In de periode van oktober tot maart is er voor de jongeren vanaf 18 jaar iedere donderdagavond
catechese. Deze wordt gehouden in de pastorie. We luisteren naar wat de Bijbel ons te zeggen
heeft of bespreken andere relevante thema's. De catechese wordt gegeven door de predikant.
Belijdeniscatechese
Voor hen die door het doen van belijdenis lid willen worden van de gemeente, is er de
belijdeniscatechisatie. Belangstellenden, die willen deelnemen aan de belijdeniscatechisatie
kunnen contact opnemen met de predikant.
9.1.2 Jeugdwerk
Het jeugdwerk valt onder de directe verantwoordelijkheid van de desbetreffende leiding en van de
kerkenraad. Een keer per drie weken is er op zondagmiddag zondagsschool in de pastorie. We
luisteren naar een Bijbelverhaal, zingen en bidden samen en maken een knutselwerkje. Alle
kinderen van 4-8 jaar zijn welkom.

10. Zending en Evangelisatie
10.1. Inleiding
Zending betekent dat God verloren mensen redt, vernieuwt en hen samenbrengt in de gemeente
van Zijn Zoon Jezus Christus om het licht van de wereld te zijn. Er bestaat geen wezenlijk verschil
tussen zending en evangelisatie. Zoals God Zijn Zoon in de wereld heeft gezonden, zo zendt Hij ook
Zijn gemeente. Wij brengen in dit hoofdstuk onder woorden hoe wij als gemeente vorm en inhoud
willen geven aan het missionair gemeente-zijn.
10.2. Opdracht
Als gemeente van Jezus Christus in deze wereld willen wij een getuigende gemeente te zijn. Onze
missie ligt dan ook in het verlengde van de opdracht van de Heere Jezus aan Zijn discipelen in
Mattheüs 28 vers 16 - 20: ‘En de elf discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus
hen ontboden had. En toen zij Hem zagen, aanbaden zij Hem, maar sommigen twijfelden. En Jezus
kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan
heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de
Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de
dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen’.
Deze opdracht geldt vandaag nog voor de gemeente van Jezus Christus en voor iedere gelovige. In
de drie gelijkenissen van Lukas 15 maakt de Heere Jezus ons duidelijk dat een mens die verloren
dreigt te gaan kostbaar is in Zijn ogen. Hij is de Goede Herder Die verloren schapen zoekt en bij Zijn
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kudde brengt (Johannes 10:16). Hierbij gaat het zowel om wie het Evangelie niet kennen als om
wie ervan vervreemd zijn geraakt.
Uit deze beschrijving van de zendingsopdracht volgt dat ieder die in Jezus Christus gelooft ook een
levende getuige wil zijn. De Heilige Geest en de liefde van Christus dringen ons hiertoe. Dit getuige
van Christus zijn zal in al onze directe persoonlijke relaties tot uitdrukking komen. Daarnaast zal
ook de gemeente in haar geheel alles in het werk moeten stellen om te fungeren als een stad op
een berg of een licht op een kandelaar, zodat zij door de wereld gezien en jaloers gemaakt wordt.
Hoe kan dit gerealiseerd worden? Door te bidden en te werken. Door te bidden om de krachtige
werking van de Heilige Geest in ons en door onder de leiding van die Geest aan de slag te gaan.
10.3. Uitvoering
Onze gemeente c.q. kerkenraad ziet de Gereformeerde Zendingsbond als het primaire kanaal voor
alle zendingswerk over de Nederlandse grenzen. Incidenteel kan de gemeente c.q. kerkenraad na
overleg met de G.Z.B. samenwerking aangaan met andere gespecialiseerde zendingsorganisaties.
Voor het missionaire werk binnen Nederland gaat onze gemeente c.q. kerkenraad te rade bij de
Hervormde Bond voor Inwendige Zending. De generale synode van de Protestantse Kerk in
Nederland draagt kerkrechtelijke medeverantwoordelijkheid van de arbeid van de G.Z.B en de
I.Z.B. (zie Overgangsbepaling 295 bij de Kerkorde van de PKN). Ten tweede hebben deze beide
kerkelijke organisaties een schat van jarenlange ervaring, kennis en kunde opgebouwd; de I.Z.B.
bestaat meer dan 75 jaar en de G.Z.B. langer dan een eeuw.
De zendingscommissie valt onder verantwoordelijk van de kerkenraad en houdt zich bezig met
verschillende activiteiten o.a.:
o Collecten voor de G.Z.B. en I.Z.B.
o Organiseren van zendingsavonden
o Actie schoenendoos
o Jaarlijkse skelterrace
o PR-activiteiten
o Missionaire activiteiten voor het dorp
o Ondersteuning jeugdwerk
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Bijlage A. Protocol pastoraat
Bij crisis pastoraat of bij bezwaren tijdens het censura morum is het van belang dat de kerkenraad een
Bijbelse weg volgt:
• Alvorens de kerkenraad tot de behandeling van deze bezwaren overgaat, moet degene die
bezwaar heeft, eerst met het betrokken gemeentelid hebben gesproken.
• Mocht het bezwaar niet zijn weggenomen, zal de bezwaarde met een kerkenraadslid
(bijvoorbeeld een ouderling) een tweede gesprek hebben met de betrokkene. Hierbij geldt dat
wanneer bezwaren al langer leven niet moet worden gewacht tot de week van voorbereiding.
• Het censura morum is bedoeld voor het komen tot het wegnemen van bezwaren om zo
ongehinderd aan het Heilig Avondmaal te kunnen deelnemen. Mocht het toch niet lukken om
de bezwaren weg te nemen, dan wordt beide partijen geadviseerd deze keer niet deel te
nemen aan de viering van het Heilig Avondmaal.
• Na de viering zullen de betrokkenen zonder tijdsdruk moeten streven naar een oplossing.
• Zij die in leer en/of leven afwijken van de Bijbelse leer, zoals beschreven in het formulier voor
de viering, worden geweerd van het Heilig Avondmaal. Hiervoor is de kerkelijke rechtspraak
van toepassing en gelden de procedures zoals beschreven in de kerkorde.
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Bijlage B. Protocol huwelijksdienst
Lage Vuursche,
Geacht a.s. bruidspaar,
Van harte gefeliciteerd met het voorgenomen huwelijk. Om de huwelijksdag voor wat betreft de
trouwdienst zo goed mogelijk te laten verlopen, zijn er onderstaande zaken die we als kerkenraad van
de wijkgemeente onder jullie aandacht brengen:
1. Vooraf:
A. Afstemmen huwelijksdatum met predikant
Het is belangrijk dat jullie bij de voorbereidingen op de huwelijksdag zo spoedig mogelijk contact
opnemen met de predikant voor het afstemmen van de huwelijksdatum. De predikant heeft soms ook
op langere termijn al afspraken staan die soms moeilijk of zelfs niet zijn te verzetten. Naast de
predikant zijn er ook altijd een ouderling en een diaken die dienst hebben tijdens de huwelijksdienst.
De predikant zal met de kerkenraad zelf afstemmen welke ouderling en diaken er dienst heeft.
B. Reserveren kerk, inlichten koster en organist
Nadat met de predikant de huwelijksdatum is afgesproken, zullen jullie via dhr. J. Kuijt, of diens
vervanger, de kerk moeten reserveren. Tevens zullen jullie zelf de huwelijksdatum en tijd van de
huwelijksdienst moeten doorgeven aan de organist.
C. Keuze predikant
Mochten jullie een andere predikant wensen, dan moeten jullie dat ook zo spoedig mogelijk bespreken
met de predikant en de kerkenraad. Voor de eventuele gastpredikant geldt dat hij bevoegd predikant
moet zijn in de PKN. Daarnaast moet de eventuele gastpredikant wat betreft inhoud en liturgische
vormgeving het credo en beleid van de Hervormde Gemeente Vuursche kunnen onderschrijven.
D. Voorbereidende gesprekken met predikant
De predikant zal meerdere gesprekken hebben met jullie. In die gesprekken (ook wel
huwelijkscatechese genoemd) komen de praktische zaken van de huwelijksdag aan de orde, maar
zeker ook de inhoudelijke, geestelijke aspecten van het huwelijk.
E. Samenstellen en druk liturgie
Samen met de predikant wordt tijdens de voorbereidende gesprekken ook de liturgie
samengesteld. Voor de te zingen liederen en muzikale begeleiding geldt:
• Naast het zingen van de psalmen is er ruimte voor andere liederen, mits gebaseerd op het
Woord van God.
• Het moet een lied zijn wat door de gemeente en genodigden kan worden gezongen.
• Begeleiding: bij voorkeur orgel en eventueel aangevuld met andere muziekinstrumenten.
• Tevens is er desgewenst ruimte voor een muzikaal intermezzo.
• Het drukken van de liturgie kunnen jullie zelf geheel verzorgen in overleg met de predikant. Het
gedrukte concept moet tenminste een maand van tevoren gereed zijn. Indien gewenst kan onze
gemeente jullie met de druk van de liturgie assisteren.
2. Trouwdienst:
A. Binnenkomen van het bruidspaar
Jullie vragen als getrouwd echtpaar Gods zegen over het huwelijk. Omdat bij ons het huwelijk reeds is
gesloten bij binnenkomst van de kerk, heeft het de voorkeur dat het echtpaar samen met de predikant
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de kerk in komt. De ouderling en diaken van dienst, wachten het bruidspaar voorin de kerk op.
B. Bestemming collecte
Tijdens de huwelijksdienst is er één collecte. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het
college van kerkrentmeesters ter bestrijding van de onkosten.
C. Geven van de ringen
De trouwring is het teken van verbondenheid en trouw aan de ander. Dit wordt al beloofd tijdens de
huwelijkssluiting door de ambtenaar van de burgerlijke stand. Daarom zullen de trouwringen in
principe niet worden gegeven tijdens de huwelijksdienst.
D. Maken van foto’s en video
Omdat de trouwdienst een eredienst is voor Gods aangezicht moet er eerbied zijn. Daarom is er een
terughoudend beleid ten aanzien van het maken van foto’s of video tijdens de dienst. Van de fotograaf
wordt verwacht dat hij/zij terughoudend en discreet werkt en de dienst niet verstoort (lopen tijdens
het gebed en de preek is zeer storend). Wij verwachten uiteraard van jullie dat jullie dit zelf met de
fotograaf vooraf bespreken.
Het nemen van foto’s of video-opnames is uitsluitend toegestaan:
1. tijdens het musiceren, met of zonder gemeentezang
2. tijdens het uitreiken van de huwelijks-Bijbel door de ouderling van dienst
Hierbij dient de fotograaf zo onopvallend mogelijk te werk gaan.
Graag ook NIET fotograferen tijdens het knielen op de knielbank en het uitspreken van de
huwelijkszegen. Er wordt aansluitend een lied gezongen zodat de fotograaf tijdens het zingen van dat
lied jullie in alle rust kan fotograferen.
Als (aanstaande) gemeenteleden van de Hervormde gemeente Vuursche wensen we jullie Gods zegen
toe in de voorbereiding, de huwelijksdag en het huwelijk.

Namens de kerkenraad,

Predikant

Scriba

……………………………………

……………………………….
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Bijlage C. Convenant van Alblasserdam
Uitgangspunt
In het voorjaar van 2002 heeft het moderamen van de triosynode aangegeven dat op 12 december
2003 het fusiebesluit in de hervormde synode in stemming wordt gebracht en bij aanvaarding per 1
mei 2004 de kerkorde van de verenigde kerk van kracht zal zijn. Inmiddels wordt er door velen
gesproken over de vraag welke positie er ten aan zien van de kerkfusie moet worden ingenomen. De
kerkenraden zullen zich in dit jaar moeten uitspreken welke weg voor Gods Aangezicht begaanbaar is.
Allerwegen wordt gesproken over breuken en scheuren, die dwars door de gemeenten heen dreigen te
gaan lopen. Kerkenraden voelen zich verantwoordelijk voor de gehele gemeente(n), die krachtens hun
ambtelijke ja-woord aan hun zorg is toevertrouwd. Vanwege deze verantwoordelijkheid en grote zorg
willen we al het mogelijke in het werk stellen om in de kerkelijke verwarring van onze tijd de eenheid
te bewaren in de gemeenten. We willen met dit voorstel de kerkelijke weg gaan, dat wil zeggen de weg
van de ambtelijke vergaderingen van kerkenraden en classes.
Convenant
De classis is geroepen geestelijk leiding te geven aan de gemeenten binnen haar ressort.
Bovengenoemde zorg noopt ons tot het coördineren van een convenant waarin gemeenten, die in de
klassiek-gereformeerde zin hervormd zijn, zich kunnen verenigen. Aan het convenant ligt in iedere
afzonderlijke gemeente een beleidsplan ten grondslag. In dit beleidsplan spreekt de kerkenraad
namens de gemeente uit dat zij zich gebonden weet aan de Heilige Schrift als het geopenbaarde
Woord van God, aan de oecumenische symbolen van de Kerk en aan de gereformeerde
belijdenisgeschriften van de Kerk, conform artikel X van de hervormde kerkorde. Hiermee geven de
gemeenten aan dat de binding aan de Heilige Schrift en de gereformeerde belijdenisgeschriften voor
hen de enige deugdelijke basis is voor hun kerk-zijn. Met Gods hulp zullen zij weerspreken en weren
alles wat in strijd is met dit belijden. Als gemeenten, ontstaan uit de gereformeerde reformatie
aanvaarden zij niet zondermeer de Augsburgse Confessie en de Catechismus van Luther en aanvaarden
zij niet de Konkordie van Leuenberg en de Barmer Thesen.
Het bewaren van de eenheid
De gemeenten die het convenant aangaan, zoeken allereerst binnen de gemeente de eenheid te
bewaren. Nieuwe scheuring(en) binnen de gemeenten zijn immers voor het Aangezicht Gods niet te
verantwoorden (Efeze 4:1-6). Wanneer zij zich als gemeenten zomaar laten meevoeren in de SOWkerk, zal dit – onzes inziens – onvermijdelijk leiden tot breuken en scheuren in en tussen gemeenten.
Daarom zoeken zij als gemeenten ook elkaar vast te houden op basis van Schrift en belijdenis. Het
convenant is daarom een verband waardoor gemeenten elkaar in de kerkelijke verwarring vasthouden.
Het convenant wil geen kerkpolitieke factor zijn, maar wil een bundeling van gemeenten zijn die door
de synode in de onmogelijke positie van ‘wij kunnen niet weg en wij kunnen niet mee’ terecht zijn
gekomen. Wanneer de Kerk onverhoopt besluit tot kerkfusie, zullen gemeenten, die het convenant
gesloten hebben, zelf geen actie ondernemen om los te raken van het kerkverband. Deze keuze zou
immers onherroepelijk leiden tot scheuringen binnen gemeenten. Aan de andere kant laten zij de
synode weten dat de SOW-kerk niet kan rekenen op hun instemming met het geheel van de nieuwe
kerkorde, zoals die op dit moment voorligt.
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Onze Hervormde Gemeente staat op gereformeerde grondslag binnen de Nederlandse Hervormde Kerk.
Dat houdt onder meer in dat binnen het gemeenteleven een centrale plaats wordt toegekend aan een
Schriftuurlijke en appellerende prediking in de beide zondagse erediensten en op de christelijke
gedenkdagen. Daarbij geldt de Bijbel als het onfeilbaar Woord van God, gezaghebbend voor leer en
leven. In de beide sacramenten, t.w. de viering van het heilig avondmaal en de bediening van de heilige
doop belijdt en ervaart de gemeente de gemeenschap met Christus en met elkaar en de verbondstrouw
van God. De gemeente belijdt het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, zoals neergelegd in de drie
algemene belijdenisgeschriften van de kerk, nl. de Apostolische Geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis
van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius. De gemeente wil staan in de traditie van de
Reformatie en trouw zijn aan de belijdenis van het voorgeslacht. Zij acht zich dan ook gebonden aan de
drie bijzondere belijdenisgeschriften van de kerk, de drie Formulieren van Enigheid, nl. de Heidelber gse
Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. De grondslag van onze
gemeente kan onder geen beding worden gewijzigd door besluiten van meerdere ambtelijke
vergaderingen van de kerk of de overheid. De kerkenraad en de gemeente hebben deze grondslag en
enkele concretiseringen daarvan verwoord en geven daarmee aan waarop zij de synode aanspreken en
waarop zij door haar aangesproken willen en mogen worden.
1. Als kerkenraad en gemeente belijden wij, met Gods hulp acht te geven op en vast te houden aan de
zuivere prediking van het Evangelie, de zuivere bediening van de sacramenten, het bestraffen van de
zonden, ons in alle dingen te richten naar het onfeilbaar Woord van God, waarbij wij alles wat hiermee
in strijd is, verwerpen. Als kerk, geboren uit de gereformeerde tak van de Reformatie, aanvaarden wij
daarom niet zonder meer de Augsburgse Confessie, noch de Catechismus van Luther. Verder verwerpen
wij de Konkordie van Leuenberg en de Barmer Thesen.
2. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat de heilige doop een instelling is van Jezus Christus om
ons en onze kinderen Zijn verbond te verzegelen. Daarom behoren de kleine kinderen van de gemeente
als erfgenamen van het Rijk Gods gedoopt te wezen.
3. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat het heilig avondmaal een instelling is van Jezus Christus,
die Hij alleen heeft ingesteld voor Zijn gelovigen die in het midden van de gemeente belijdenis des
geloofs hebben afgelegd. Wij vermanen alle ongelovigen en hen die zich met ergerlijke zonden besmet
weten, zich van de tafel des Heeren te onthouden, zolang zij zich niet bekeren. Met Gods hulp zullen wij
tegenstaan en weren allen die de heilige sacramenten misbruiken of verachten.
4. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat tot ambtsdragers van de gemeente – zowel ouderlingen
als diakenen – door wettige verkiezing geroepen en bevestigd dienen te worden mannenbroeders,
belijdende leden van de kerk en vervuld m et de Heilige Geest.
5. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat het huwelijk tussen man en vrouw een instelling van God
is en als zodanig heilig gehouden dient te worden. Alternatieve samenlevingsvormen zijn onbijbels en
daarom censurabel. Daarom zal de kerkenraad op Bijbelse wijze tucht oefenen over hen die deze
instelling van God ontkrachten.
6. Als kerkenraad en gemeente spreken wij uit dat zodanige mannen als kandidaat tot de heilige dienst
toegelaten en bevestigd dienen te worden, die, staande op de hierboven vermelde en verantwoorde
grondslag, de kerk wensen te dienen met het Evangelie van Jezus Christus.
Het is ons verlangen, dat geheel de kerk waarlijk belijdende kerk is, levend overeenkomstig Gods Woord
en getuigenis, zodat aan haar geestelijk karakter geen afbreuk wordt gedaan door verwereldlijking.
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Staande op deze grondslag wensen wij in de kerk die God in ons vaderland geplant heeft, ons
Nederlandse volk te dienen met het heilig Evangelie der genade Gods.
Wat betekent dit in de praktijk?
De gemeenten die het convenant sluiten, spreken uit dat ze kerk blijven op de huidige basis van Schrift
en belijdenis, waarbij het hun verlangen is dat heel de kerk waarachtig belijdende kerk zal zijn, levend
overeenkomstig het Woord van God. Omdat wij met dit voorstel de kerkelijke weg, de weg van de
ambtelijke vergaderingen bewandelen, ligt de coördinatie van het convenant o.i. op de weg van de
classes. Vanuit haar verantwoordelijkheid leiding te geven aan de gemeenten binnen haar ressort ziet
de classis het als haar taak dit convenant te coördineren.
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