
Hervormde gemeente Lexmond (PKN)

Profielschets predikant

De Hervormde Gemeente Lexmond is een dorpsgemeente, die bestaat uit mensen die samen één
willen zijn in Christus. Zij zijn van verschillende kleuren, voorkeuren en generaties. Het dorp
Lexmond bevindt zich tussen het landelijke gebied van de Albasserwaard-Vijfheerenlanden en de
stedelijke regio Utrecht. Ons dorp kenmerkt zich door invloeden van beide. De Hervormde
Gemeente Lexmond zoekt haar weg hierin. De Bijbel is daarbij het uitgangspunt. De gemeente wil
een thuis zijn voor alle generaties, maar is daar ook zoekende in. Verbondenheid met elkaar,
ruimte voor elkaar en ruimte voor traditie en vernieuwing zijn elementen van onze zoektocht als
gemeente. We willen Kerk van Jezus Christus zijn, midden in het dorp. Een plek voor inspiratie,
groei en verbondenheid voor iedereen.

We zoeken een predikant
Wij zijn op zoek naar een predikant die, vanuit zijn persoonlijk geloof in de Vader, de Zoon en de
Heilige Geest de gemeente wil toerusten, verbinden en bouwen, met waardering voor het
verleden, actief in het heden en met het oog op de toekomst.

Prioriteiten voor de predikant
Dit verwachten wij van de predikant:

- Een eigentijdse verkondiging. Preken op Bijbelse basis voor mensen van nu, in de taal van
nu, met liefde én urgentie.

- Pastorale aandacht voor actieve en betrokken leden -oud en jong-, maar ook warme
belangstelling voor leden die niet, of niet meer zo actief zijn.

- De predikant daagt ons uit en leert ons christen te zijn, buiten de muren van de kerk, in het
dagelijks leven.

- Belangstelling, betrokkenheid en aansluiting bij de jongere groep in de gemeente (30-50
jaar) met hun gezinnen en de jeugd; de toekomstige generatie.

Kenmerken van de predikant
De predikant die wij zoeken is een verbinder. Hij zoekt zelf verbinding met mensen en hij verbindt
mensen aan elkaar. Door groepen en generaties heen. Hij werkt actief aan samenhang en
saamhorigheid in de gemeente. Wij waarderen het wanneer de predikant zichzelf laat zien en laat
kennen; authentiek en benaderbaar is. In de predikant zien we compassie, passie en bevlogenheid
voor het mooie werk dat hij doet. Hij investeert tijd in mensen en wil hun leven en belevingswereld
leren kennen. Hij bidt voor de gemeente en het dorp.

Aandachtspunten in de gemeente
De gemeente heeft behoefte aan een predikant die er is voor iedereen en met nadruk voor de
jongere groep in de gemeente. Echte aandacht voor mensen, aansluiten bij de belevingswereld en
een stuk relativeringsvermogen zijn belangrijk. In kerkdiensten en specifiek in preken is er behoefte
aan een prettige presentatie die aanspreekt en aanspoort.
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Niet altijd loopt het leven zoals mensen hadden gedacht. De Bijbel heeft een boodschap van
levensbelang voor iedereen, maar we zoeken in de contacten daarover naar mildheid en
betrokkenheid. De predikant brengt het goede nieuws met Liefde én urgentie.

De predikant is sociaal betrokken bij de gemeente en bij het dorp. Hij heeft waardering voor
kerkelijke tradities, maar kan daar met een zekere soepelheid zijn eigentijdse weg in gaan. Hij heeft
aandacht voor de rol en plaats van Israël, in het verleden en zéker ook in het heden.

Wat biedt Lexmond aan de predikant
Lexmond is een dorp waar veel mensen onderweg zijn op hun levensweg met Christus. De
Hervormde gemeente is een plaats met veelzijdige mensen, die samen optrekken, waarbij er
ruimte is voor meer onderlinge verbondenheid.

In onze gemeente én in het dorp zijn er ook mensen die wel geloven, maar niet verbonden zijn of
geen verbondenheid ervaren met de gemeente. Wij geloven dat geloof sterker, dieper en rijker
wordt, wanneer je onderdeel bent van een gemeenschap. En de gemeente wordt ook kleurrijker
doordat mensen zich aansluiten. Wij zien ruimte voor groei in geloof en verbondenheid voor deze
mensen én voor de gemeente.

Er zijn daarnaast veel mensen in Lexmond die hun weg nog zonder Christus gaan. Er is ruimte voor
groei, ruimte voor de Geest in het dorp. Er is dus groeipotentie.

De predikantsplaats is in principe 1 fte. Wanneer er redenen zijn om de vacature in te vullen met
minder uren, dan willen we daar flexibel in zijn. We denken daarbij bijvoorbeeld aan
nevenfuncties, gezinssituatie, studie of anderszins.

Lexmond biedt een interessante plek voor een predikant die deze uitdagingen, geleid door de
Geest, wil en kan aangaan.
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Onderdeel Belangrijkste elementen
Kerntaken De kerkenraad vindt het belangrijk dat de predikant zich toewijdt aan de

kerntaken van zijn ambt: het verspreiden van de boodschap van redding
door het Woord van God (prediking), de herderlijke zorg (pastoraat) en het
leren van de Bijbelse boodschap (catechese). De predikant geeft geestelijk
leiding aan de gemeente, vanuit het Woord van God. Als voorganger voedt
hij de gemeente en de kerkenraad.

De prediking De prediking is de verspreiding van Gods Liefde voor gewone mensen, door
het offer van Jezus Christus. Iedereen mag en moet dit horen. Het is een
oproep tot geloof en bekering. Dit Woord is Liefde. De predikant bestudeert
het Woord en brengt dit over door de kracht van de Heilige Geest. Gods
Liefde gaat vooraf, het offer van Jezus Christus is tot ons behoud en de
Heilige Geest wil dit vastmaken in ons hart.

Erediensten Jaarlijks zijn er ongeveer 110 kerkdiensten. Daar kunnen trouw- en
rouwdiensten bijkomen. Er zijn vakanties en vrije zondagen voor de
predikant (20 preekbeurten). De predikant kan ongeveer 15x per jaar ruilen
met een collega.

Pastoraat De herderlijke zorg begint bij de eredienst en krijgt een vervolg in de
pastorale zorg. Het gaat om pastorale bezoeken aan ouderen, zieken en bij
hen die hun weg gaan naar het levenseinde.
Gemeenteleden van 80+ worden jaarlijks bezocht, afgewisseld met een
wijkouderling. Doopbezoeken worden gedaan samen met een wijkouderling.
De predikant stelt zich open voor pastorale zorg op verzoek.

Overige taken De predikant verzorgt samen met een team de catechese. Hij verzorgt
wekelijks de communicatie via de kerkbode en geeft invulling aan een
moment van bezinning in de week voor het Heilig Avondmaal. Daarnaast
bezoekt de predikant regelmatig de ouderenmiddagen en verzorgt daar een
korte meditatie.

Betrokkenheid Het wordt op prijs gesteld als de predikant aandacht heeft voor de
verschillende kringen, verenigingen en andere samenkomsten.
Betrokkenheid bij de gebedskring, de jeugdraad en diverse commissies
wordt gewaardeerd. Zichtbaarheid, betrokkenheid en een warm hart voor
het hele dorp wordt bijzonder op prijs gesteld.
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