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Wij zijn op zoek naar een parttime- of fulltimevoorganger.  Onder Gods leiding, en samen met de raad van 
oudsten, is de voorganger verantwoordelijk voor het leiden van de plaatselijke  gemeente.  Je levend 
geloof in de Here Jezus Christus is de basis waaruit je leeft en werkt.  
 
Wij zijn op zoek naar een man Gods die in voldoende mate in onderstaand profiel past.  
 
TAKEN  

● Leiden van- en voorgaan in de zondagse samenkomsten; 
● Herder zijn voor de gemeente. Je bezoekt mensen thuis, houdt pastorale gesprekken;  
● Geven van Bijbels onderwijs aan diverse groepen; 
● Deelname aan raadsvergaderingen, je bent lid van de raad van oudsten; 
● Onderhouden van contacten met andere gemeenten in de regio; 
● Leiden van bijzondere diensten zoals huwelijk en begrafenis; 
● Je bent op de hoogte van de “kerkelijke kaart” van Nederland. 

 
WAT BIEDEN WIJ 
Nog in te vullen met arbeidsrechtelijke aspecten. Denk aan beloning, arbeidvoorwaarden maar ook aan 
ondersteuning vanuit raad, coördinatoren, groepen en commissies. Daarmee aangevend dat de 
voorganger niet alles alleen kan dragen.  

 
FUNCTIE-EISEN  

● Je hebt, bij voorkeur, ervaring als voorganger;  
● Je beschikt over gedegen theologische kennis en gedegen Bijbelkennis; 
● Je bent door onderdompeling gedoopt op grond van je persoonlijk geloof; 
● Je hebt een levend geloof in de Here Jezus Christus; 
● Je kunt de theologische standpunten van de gemeente onderschrijven.  
 

 
COMPETENTIES 

● Openheid: je bent laagdrempelig in het delen van je persoonlijke ervaringen zowel positieve 
aspecten als aspecten waar je mee worstelt; 

● Leiderschap: je stelt je dienend op en geeft Geestelijk leiding. 
● Onderwijzen: je hebt het vermogen om de Bijbelse boodschap praktisch te vertalen naar de huidige 

leefwereld; 
● Herderschap: je hebt oog voor de kudde; 
● Empathie: je kunt je inleven in gevoelens en emoties van de gemeente; 
● Coachen: je helpt gaven en talenten te ontwikkelen in de gemeente; 
● Verbinden: je weet mensen met elkaar te verbinden; 
● Netwerken: je onderhoudt contacten met andere gemeenten in de regio; 
● Lankmoedigheid: liefdevolle en ook kritische aandacht voor gemeenteleden die verschillen in 

opvattingen en geloofsbelevingen. 
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THEOLOGISCHE STANDPUNTEN 
 
Visie op de bijbel 
De Bijbel is het geïnspireerde enige onfeilbare Woord van God.  
 
Wedergeboorte, doop met de Heilige Geest 
Bij de wedergeboorte ontvangen we de Heilige Geest in volheid. 
 
Geestesgaven 
Geestesgaven zijn werkingen van de Heilige Geest om iemand bekwaam te doen zijn voor de bediening 
die de Heer aan de gelovige geeft. Het is ook de Geest Die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals Hij wil tot 
opbouw van de gemeente. 
 
Doop 
Doop door onderdompeling op grond van het persoonlijk geloof.  
 
De schepping 
God heeft de hemel en de aarde geschapen in zes dagen.  
 
Het evangelie 
We zijn door genade behouden en niet uit werken. 

 
Visie op Israël 
Israël heeft een eigen plaats in Gods Heilsplan. De gemeente is niet in de plaats van Israël gekomen.  

 
Wederkomst/Eindtijd/eeuwigheid 
Bij de wederkomst komt Christus eerst terug om de gemeente op te nemen voor de grote verdrukking. Na 
de verdrukking zal Hij duizend jaar over deze aarde regeren. Na het oordeel zal er een nieuwe hemel en 
een nieuwe aarde komen, waar gerechtigheid woont. 
 
De bediening van de man en de vrouw 
In onze gemeente staat de bediening van oudste alleen open voor broeders. De voorganger van de 
gemeente is ook oudste en moet daarom ook een man zijn. We geloven dat gezagsvol onderwijs, in de 
vorm van prediking en Bijbelstudie, voorbehouden is aan oudsten of gekwalificeerde broeders. 
 
Het huwelijk 
Het huwelijk in de Bijbel is een officiële verbintenis tussen een man en een vrouw, dat in het bijzijn van 
getuigen wordt gesloten. Alleen binnen dit huwelijk mag de seksuele gemeenschap plaatsvinden. 


