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Ook voor dit beleidsplan geldt het Woord van Psalm 127: “Zo de HEERE het huis niet 

bouwt, te vergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan; zo de HEERE de stad niet 

bewaart, te vergeefs waakt de wachter.” In afhankelijkheid van Zijn onmisbare Zegen 

moge dit beleidsplan dienstbaar zijn aan de instandhouding en verder opbouw van Zijn 

gemeente. 
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Ten geleide 

 

Voor u ligt het beleidsplan van de Hervormde Gemeente Elspeet-Vierhouten. Het beleidsplan heeft 

niet het eerste of het laatste woord. Dat heeft de Bijbel, Gods onfeilbaar Woord. De bestaansreden en 

het bestaansrecht van onze gemeente ligt in God, Die Zijn kerk vergadert, voedt, beschermt en 

onderhoudt. De gemeente is immers geen vereniging, bedrijf of instelling, die zichzelf heeft opgericht 

en haar eigen koers bepaalt. In dit perspectief gezien kan een beleidsplan een nuttig hulpmiddel zijn 

voor het bestuur van de gemeente, ten dienste van de gemeente  

 

Ingevolge de ordinanties 4.7.1 en 4.8.6 van de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland is het 

de taak van de kerkenraad zo’n beleidsplan op te stellen ter zake van het leven en werken van de 

gemeente. In dit document worden het bestaande beleid en het voorgenomen beleid ten aanzien van 

het werk in de gemeente en het functioneren van de gemeente weergegeven. Tevens schrijft de 

kerkorde voor dat dit beleid telkens na vier jaren wordt herzien. Het verwoorden van deze zaken in 

een beleidsplan komt ook de continuïteit en de overdracht ten goede bij wisselingen binnen de 

kerkenraad.  

 

Naast het beleidsplan is er ook een plaatselijke regeling van de Hervormde Gemeente Elspeet-

Vierhouten, waarin de gemeente, als aanvulling op de landelijke kerkorde, verschillende zaken vanuit 

kerkordelijk oogpunt heeft vastgelegd. De plaatselijke regeling heeft echter een andere status dan het 

beleidsplan. De plaatselijke regeling bepaalt het gemeenteleven, maar dan gedacht en gestructureerd 

vanuit de orde van de kerk. Daarmee kan nooit worden vastgelegd hoe (de identiteit van) een 

gemeente er werkelijk uitziet; daarvoor is de diversiteit in gemeenten binnen de Protestantse Kerk te 

groot. In het beleidsplan typeert de gemeente zichzelf en geeft aan waar zij voor wil staan.  

 

De Hervormde Gemeente Elspeet-Vierhouten maakt onderdeel uit van de  Protestantse Kerk in 

Nederland. De gemeente is een Hervormde Gemeente. De gemeenten van de Protestantse Kerk in 

Nederland worden op 3 niveaus bestuurd: plaatselijk door de kerkenraad, regionaal door de classis, 

landelijk door de synode. De Hervormde Gemeente Elspeet-Vierhouten behoort tot de classis Veluwe. 

De kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Elspeet-Vierhouten, heeft in zijn vergadering van 8 

oktober 2019 besloten dit Beleidsplan voor de gemeente vast te stellen. Het plan heeft betrekking op 

de periode 2020 tot en met 2023. 
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1. De Gemeente 

  

De Hervormde Gemeente te Elspeet-Vierhouten spreekt uit Gemeente des Heeren te willen zijn op de 

grondslag van de Heilige Schrift, de oud-christelijke belijdenissen en de Drie Formulieren van Enigheid 

zoals vastgesteld op de Nationale Synode te Dordrecht in de jaren 1618-1619 (Efeze 1:21-23, Efeze 

2:20), en zich aan deze grondslag te binden. Hij verklaart tevens zich gebonden te weten aan de 

bepalingen van de voor hem geldende Kerkorde voor zover deze naar zijn overtuiging niet in strijd is 

met de Heilige Schrift en de hiervoor genoemde belijdenissen. 

Wij sluiten ons aan bij het door de Generale Synode toegestane zgn. Convenant van Alblasserdam 

(als bijlage 1 bij dit beleidsplan gevoegd) en spreken daarmee het volgende uit: 

  

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 en 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. De Leuenberger Konkordie mist het beroep op de Heilige 

Schrift en zwakt onze gereformeerde belijdenisgeschriften af. In de Barmer Thesen wordt een genade- 

en rechtvaardigingsleer beleden die niet is naar de Schrift en niet in overeenstemming met die van de 

gereformeerde belijdenisgeschriften. 

 

Wij zien het als onze roeping er zoveel mogelijk aan mee te werken de kerk terug te roepen tot haar 

Gereformeerde belijdenis en te waarschuwen tegen alles wat daarmee in strijd is.                               

 

2.  De Kerk 

 

Met de Apostolische Geloofsbelijdenis belijden wij te geloven in: één heilige, algemene christelijke 

Kerk, de gemeenschap der heiligen. Daarbij belijden wij ten opzichte van de Kerk ook de inhoud van 

de artikelen 27 tot en met 30 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. 

  

Wij verstaan daarom uitdrukkelijk: 

 

1. Dat de Kerk naar haar diepste wezen is "een heilige vergadering van ware 

Christgelovigen, al hun zaligheid verwachtende in Christus Jezus, gewassen zijnde door 

Zijn bloed, geheiligd en verzegeld door de Heilige Geest." (Art. 27 N.G.B.) 

2. Daar er in de Kerk onder de goeden, sommigen vermengd zijn, die intussen van de Kerk 

niet zijn, hoewel zij naar het lichaam in haar zijn (Art. 29 N.G.B.) Over het hart oordeelt de 

Kerk echter niet. Wel geeft dit reden om te waken tegen een optimistische verbonds- en 

gemeentebeschouwing en de opvatting van een verondersteld geloof bij ieder kerklid. 

3. Dat de Kerk niet is gelegen, gebonden of bepaald in een zekere plaats, zodat de 

plaatselijke gemeente nimmer het geheel van de Kerk uit het oog mag verliezen 

(gemeente als deel van de Kerk). (Art. 27 N.G.B.) 

4. Dat het de roeping der gelovigen is te onderhouden de enigheid der Kerk. (Art. 28 N.G.B.) 

5. Dat het dus niet naar het Woord van God is en tegen de ordinantie Gods, zich van de 

Kerk af te scheiden. (Art. 28 N.G.B.)  

6. Dat men over de Kerk uitsluitend mag oordelen naar de inhoud van haar openbare 

geloofsbelijdenissen. (Zie besluit Dordtse Leerregels) 

7. Dat het de roeping van de Kerk is: 

a. De reine predikatie van het Evangelie te oefenen.  
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b. De reine bediening van de Sacramenten te gebruiken.  

c. De kerkelijke tucht te handhaven. (Art. 29 N.G.B.)  

d. Zich door de kerkelijke ambten te laten regeren. (Art. 30 N.G.B.) 

                                                 

3.  De ambten 

 

Ten aanzien van de ambten belijden wij de artikelen 30 en 31 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. 

Op grond hiervan zien wij de drie kerkelijke ambten als de vertegenwoordiging van de drie ambten van 

Christus. Dit betekent: 

1.  

    a. Dat het ambt tegenover de gemeente gezag heeft van Christus' wege, Die Zijn Kerk regeert als 

haar Hoofd. (Efeze 1:22) 

    b. Dat het ambt tegelijk de roeping heeft de gemeente te dienen, zoals Christus niet gekomen is om 

gediend te worden maar om te dienen. (Mattheus 20:28) 

2. 

    a. De vrouw in het ambt wordt door ons principieel afgewezen als zijnde niet-Schriftuurlijk. (1 

Korinthe 14:34 en 35, 1 Tim. 2:11 t/m 14) 

    b. Wel erkennen wij ook voor de vrouw een bijzondere plaats en roeping in het midden der 

gemeente, zoals het Nieuwe Testament ons daarin voorgaat. (Romeinen 16:12 e.a.) 

    c. Hierbij valt te denken aan het werk van liefdadigheid en hulp aan zieken, ouderen, 

alleenstaanden, zondagsschoolonderwijs, de vrouwenvereniging enz. 

    d. Tot de ambten behoren uitsluitend die lidmaten te worden toegelaten, die te voren openbare 

Belijdenis des geloofs hebben afgelegd. 

    

 4.  De eredienst 

  

1. In de eredienst dient de Woordverkondiging centraal te staan. 

 

2. De liturgie dient sober en eenvoudig te zijn. 

 

3. De gemeente zingt  uitsluitend uit de Psalmen als ook de Enige Gezangen in de berijming van 

1773.  

Op de zondag na 27 april worden 2 coupletten van het Wilhelmus gezongen na de zegen. 

Op de zondag na 31 oktober worden 2 coupletten van het Lutherlied gezongen na de zegen. 

Op 1e Kerstdag wordt het Ere zij God gezongen na de zegen. 

 

4. Als liturgische formulieren gebruikt zij uitsluitend de klassieke formulieren vanwege hun 

Schriftuurlijk-Gereformeerd karakter. 

 

5. Per zondag zullen twee kerkdiensten worden gehouden, bij voorkeur 's morgens en 's middags. Op 

de bid- en dankdag worden de kerkdiensten gehouden 's middags en 's avonds. Op Goede Vrijdag 

zijn de kerkdiensten 's morgens en 's avonds. Op 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag en 2e 

Kerstdag wordt de kerkdienst 's morgens gehouden. 

Rond 31 oktober wordt een doordeweekse kerkdienst belegd in samenwerking met de andere 

plaatselijke reformatorische kerken. 

 

6. Zoveel mogelijk zal er één maal per zondag een leerdienst zijn, waarin het onderwijs van vooral de 

Heidelbergse Catechismus aan de orde wordt gesteld. 
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7. Er wordt gebruik gemaakt van de Statenvertaling. Zowel in de kerkdiensten als in de andere vormen 

van het gemeenteleven wordt uitsluitend gebruik gemaakt van de klassieke versie van de 

Statenvertaling.  

  

5. De verkondiging 

  

De gemeente staat een prediking van het Woord van God overeenkomstig de Heilige Schrift en de 

belijdenis van de Kerk der Reformatie voor, dus een Gereformeerde, Schriftuurlijk-bevindelijke 

prediking.                                                                             

                                                                                    

6.  De sacramenten 

  

1. De Sacramenten verstaan wij  zoals beleden in de artikelen 34 en 35 van de Nederlandse 

Geloofsbelijdenis. 

 

2. Aangezien de Heilige Doop een teken en zegel is van de belofte van het genadeverbond, wordt 

ernaar gestreefd de Heilige Doop zoveel mogelijk te bedienen aan de kinderen van de gemeente, die 

immers volgens het klassieke doopsformulier "als lidmaten Zijner gemeente" behoren gedoopt te 

wezen. Wij staan een zorgvuldig dooppastoraat voor. Besluiten omtrent de toelating van de Heilige 

Doop, bij problemen, worden door de kerkenraad genomen. Aan elke doopbediening gaat een 

doopzitting vooraf, waarop met de ouders het doopformulier wordt behandeld en met name wordt 

ingegaan op de beloften die zij zullen afleggen. 

 

3. In het verstrekken van doopconsenten (toestemming om in een andere gemeente te laten dopen) 

staat de kerkenraad een soepel beleid voor. 

 

4. Het Heilig Avondmaal wordt als regel vier maal per jaar bediend. Als avondmaalgangers worden 

uitsluitend toegelaten niet-gecensureerde belijdende lidmaten van de gemeente.  

Belijdende lidmaten van buiten de gemeente (gasten) kunnen alleen deelnemen na voorafgaande 

toestemming van de kerkenraad. (zie bijlage 2) 

 

5. Niet alleen vanwege de eis van voorafgaande Openbare belijdenis des Geloofs, maar ook vanwege 

de noodzakelijke zelfbeproeving bij de voorbereiding op het Heilig Avondmaal, meent de kerkenraad 

kinderen tot het Heilig Avondmaal niet te kunnen toelaten. 

  

7.  Het huwelijk 

  

Het huwelijk tussen man en vrouw wordt door ons erkend als een inzetting Gods die heilig gehouden 

moet worden. Aanvragen voor de bevestiging en inzegening van het huwelijk worden getoetst aan het 

door de kerkenraad opgestelde notitie 'Trouwen in de kerk' (zie bijlage 3). Het zegenen of inzegenen 

van andere verbintenissen dan het door God ingestelde huwelijk tussen man en vrouw, wordt door de 

kerkenraad als on - Bijbels afgewezen. 

  

8. Het pastoraat 

 

1. De taak voor de herder en leraar is ten eerste het zogenaamde crisispastoraat (zieken, stervenden, 

probleemgevallen enz.) als ook het bejaardenbezoek.  Daarnaast probeert hij zoveel mogelijk 

gemeenteleden die daarvoor in aanmerking komen te bezoeken (weduwen, weduwnaren, 

alleenstaanden, gehandicapten enz.). 
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2. De ouderlingen, ondersteund door de diakenen, streven er naar één maal per twee jaar de gehele 

gemeente, alsook de meelevenden buiten de gemeente, te bezoeken. 

 

3. Als doelen van het periodieke huisbezoek zien wij: 

Het onderhouden van het persoonlijk contact.  

Het spreken over de zaken van het geestelijke en kerkelijke leven.  

Het oefenen van opzicht over de gemeente. 

 

4. Bezoek aan bejaarden- en verzorgingstehuizen en verpleeginrichtingen geschiedt door de predikant 

en de ouderlingen. 

                                                                                  

9. De catechese 

  

1. De zogenaamde voorbereidende catechese vindt plaats op de Zondagsschool voor kinderen van 4 

tot en met 12 jaar en geschiedt door de leiders en leidsters van de zondagsschool. De kerkenraad 

draagt de eindverantwoordelijkheid voor het zondagsschoolwerk. De leidinggevenden worden door de 

kerkenraad benoemd en stemmen in met het in bijlage 5 beschreven kader voor het jeugdwerk en 

zondagsschoolwerk. Voor het onderling contact tussen het zondagsschoolwerk en de kerkenraad is 

een ambtsdrager aangewezen, bij voorkeur een ouderling. 

 

2. De gewone catechese geschiedt door de predikant in groepen naar leeftijd. De catechese omvat 

het onderwijs in bijbelkennis, in de leerstellige waarheden van Gods Woord, in de oud-christelijke en 

reformatorische Belijdenisgeschriften, in de kerkgeschiedenis en in de betekenis van Kerk en 

eredienst. 

 

3. De belijdeniscatechese is gericht op het doen van openbare Belijdenis des Geloofs, welke als 

voorwaarde wordt gesteld voor de toelating tot het Heilig Avondmaal en tot de ambten. De 

belijdenisvragen die gesteld worden bij de belijdenis staan in een bijlage. (zie bijlage 4) 

 

10. Verenigingswerk 

  

1. In de gemeente zijn een aantal verenigingen. Er is een jeugdvereniging 11-13 jaar; een 

jeugdvereniging 14-16 jaar en een +16 jeugdvereniging. Ook is er een mannen- en 

vrouwenvereniging.  

 

2. Voor het onderling contact tussen het jeugdwerk en de kerkenraad is een ambtsdrager, bij voorkeur 

een ouderling,  aangewezen. Indien financiële onafhankelijkheid van de verenigingen niet volledig kan 

worden bereikt, ondersteunt de diaconie. 

 

3. Enkele malen per winterseizoen is er een Bijbelkring en wordt er een contactmiddag voor ouderen 

gehouden. Maandelijks, op de eerste zaterdagavond, wordt er voor de ouderen en de 

kerkradioluisteraars een zanguur gehouden in de kerk. 

 

4. Bij al deze gelegenheden staat het onderzoek van Gods Woord centraal en is er ruimte voor 

onderling contact. 

 

5. De kerkenraad draagt de eindverantwoordelijkheid voor het verenigingswerk. De kerkenraad heeft 

een notitie met het kader aangaande het verenigingswerk en zondagsschoolwerk opgesteld. Deze is 

opgenomen in bijage 5. De leidinggevenden van de jeugdverenigingen worden door de kerkenraad 

benoemd en stemmen in met het genoemde kader in bijlage 5. 
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6. Voor het contact tussen de verenigingen onderling en de kerkenraad is er jaarlijks met alle 

leidinggevenden van de verenigingen, eventueel onder leiding van de predikant en in aanwezigheid 

van de jeugdambtsdrager, een gezamenlijk overleg.   

 

11. Kerk en school 

 

Het onderwijs aan de jeugd vereist bijzondere zorg. Het belang van de plaatselijk “Hervormde Boaz-

Jachin School” wordt onderstreept door het participeren van de kerkenraad in het bestuur. 

 

12. Diaconaat 

  

1. De taak van de diakenen wordt verstaan uit artikel 31 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis en het 

klassieke bevestigingsformulier voor diakenen. 

 

2. Als specifieke taken vallen te noemen, de steunverlening aan minder draagkrachtigen en aan 

vormen van maatschappelijk werk (gezins- en bejaardenzorg, ziekendienst, dienstverlening aan 

verslaafden, daklozen enz.), vanuit het Evangelie en zoveel mogelijk gepaard aan de Bijbelse 

Boodschap. 

 

3. De gemeente verleent ook steun aan binnen en buiten Nederland werkzame christelijke 

instellingen, waar mogelijk op Gereformeerde grondslag. 

  

13. Apostolaat 

  

1. De gemeente heeft haar Bijbelse zendingsroeping te verstaan (uitwendige zending, evangelisatie). 

 

2. Aan de uitwendige zendingsroeping wordt gestalte gegeven door financiële steun aan en het 

medeleven met zendingsorganisaties op Gereformeerde grondslag, waaronder de Gereformeerde 

Zendingsbond in de Protestantse Kerk in Nederland. 

 

3. Financiële steun wordt ook verleend aan evangelisaties en organisaties voor inwendige zending op 

Gereformeerde grondslag. 

 

4. Wij voelen ons verbonden met de  Verdrukte en Vervolgde Kerk om het geloof. Dit krijgt gestalte in 

regelmatige voorbede tijdens de erediensten. Alsook door informatieverstrekking, bijvoorbeeld d.m.v. 

een spreker. Middels diaconale bijdragen zal ook in de daad aandacht en hulp worden gegeven. 

 

5. Wij zien het als onze roeping om ook in alle maatschappelijke  verbanden op te roepen tot het 

houden van Gods geboden. Het contact met de overheid, ook plaatselijk, achten wij daarbij van grote 

betekenis. 

 

14. Israël 

  

Het volk Israël zien wij nog steeds als het bijzondere volk van Gods verbond. Wij geloven op grond 

van Gods beloften, zowel in het Oude als het Nieuwe Testament, dat dit volk eens zal komen tot de 

erkenning van onze Heere Jezus Christus als de Beloofde Messias. Daarom steunen wij graag de 

rechte Evangelieverkondiging onder Israël en bepleiten wij aandacht voor dit volk, ook in de prediking 

van het Woord en de kerkelijke voorbede. Wij geloven op grond van de Schriften dat Israëls 

aanneming tot zegen zal zijn voor de volken. 
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15. Oecumene 

  

1. Gestreefd wordt naar een goede verhouding met andere gemeenten van Gereformeerde belijdenis 

in onze omgeving. 

 

2. Wij zijn als Hervormde Gemeente uiterst bezwaard meegenomen in de Protestantse Kerk in 

Nederland. De fusie in 2004 heeft in onze gemeente geleid tot een scheuring. Omdat de meerderheid 

van de kerkenraad en een meerderheid van de gemeente niet is meegegaan in de Protestantse Kerk 

in Nederland. Zij hebben  inmiddels een Hersteld Hervormde Gemeente gevormd. 

 

3. Wij blijven streven naar een zo goed mogelijke verhouding en mogelijke samenwerking met dat deel 

van de gemeente wat van ons is afgescheurd. Omdat er met hen een geestelijke eenheid bestaat in 

het verstaan van Schrift en belijdenis. 

 

4. Wij blijven als Hervormde Gemeente bestaan binnen de Protestantse Kerk in Nederland.  

                                                                                 

16. Kerkrentmeesters 

  

Het beheer is kerkordelijk opgedragen aan het college van kerkrentmeesters onder 

verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Het college van kerkrentmeesters functioneert 

overeenkomstig de kerkorde. Het bestaat uit drie personen, waarvan er één geen lid is van de 

kerkenraad. 

 

Het college van kerkrentmeesters heeft tot taak: 

Het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van de 

materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente door: 

 

a. Het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening van 

de gemeente. 

b. Het zorg dragen voor de geldwerving. 

c. Het zorg dragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en de andere activiteiten 

van de gemeente. 

d. Het beheren van de goederen van de gemeente. 

e. Het fungeren als opdrachtgever van de koster. 

                                                                             

Ondertekening: 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad op 12 november 2019. 

 

 

 

 

Ds. M. van Kooten, preses     

 

 

 

 

J. Fijan, scriba   
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 Bijlage 1 

 

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 kerkeraden en classes. 

 

Convenant 

De classes 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-gereformeerede 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 SOW-

kerk, 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. 

 

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 
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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 Heidelbergse 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 verkiezig geroepen en bevestigd dienen te worden 

mannenbroeders, belijdende leden van de kerk en vervuld met 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. 

 

Staande op deze grondslag wensen wij in de kerk die God in ons vaderland geplant heeft, ons 

Nederlanse 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 
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de ambtelijke vergaderingen bewandelen, ligt de coördinatie van het convenant o.i. op de weg van de 

classes. 

 

De rol van de classis 

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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Bijlage 2 

 

Het Heilig Avondmaal 

 

Het Heilig Avondmaal wordt vier maal per jaar bediend. Op de zondagen ervoor wordt een 

voorbereidingsdienst gehouden. In de week van voorbereiding is er op woensdagavond een 

Bijbelavond waarin een bijbelgedeelte wordt behandeld die verband houdt met het Heilig Avondmaal. 

Na afloop wordt er Censura Morem gehouden. 

 

De tafel van het Avondmaal staat in het midden van de gemeente Gods en is daarmee bedoeld voor 

de belijdende leden van onze gemeente en voor anderen, die door de kerkenraad zijn toegelaten.  

Gastleden, die deel willen nemen aan het Heilig Avondmaal, moeten hiervoor tijdig toestemming 

vragen aan de kerkenraad. Ook andere kerkgangers van buiten de gemeente, die deel willen nemen 

aan het Heilig Avondmaal, moeten dit tijdig voorleggen aan de kerkenraad. Aan personen die bij hun 

eigen kerkenraad onder censuur zijn gesteld, wordt geen toestemming verleend tot deelname aan het 

Heilig Avondmaal. 

 

Het formulier om het Heilig Avondmaal te houden wordt in zijn geheel in de dienst tot het houden van 

het Heilig Avondmaal gelezen. 

 

Het Heilig Avondmaal betekent en verzegelt Gods Vaderlijke zorg aan Zijn kinderen om Christus wil. 

Dat geeft een houding van diepe ootmoed en verwondering. Deze houding mag ook tot uiting komen 

in de kleding van de avondmaalganger. Niet om daarmee onze toegang te verdienen maar uit 

dankbaarheid dat die toegang verdiend is door Jezus' offer. Dames uiten dit onder andere door hun 

hoofdbedekking, maar iedere avondmaalganger wordt geroepen om in gepaste kleding aan te komen. 

Onze doordeweekse (spijker)kleding mogen we inruilen voor kleding die past bij het mogen naderen 

tot de Koning der koningen in Christus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 3 
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Trouwen in de kerk 

 

Eén van de goede gaven, die God ons uit het paradijs gelaten heeft, is het huwelijk. De meest 

centrale huwelijkstekst uit de Bijbel laat dat duidelijk zien: 

"Daarom zal de mens zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot 

één vlees zijn." 

Verder spreekt Efeze 5 : 22 - 33 over het huwelijk. 

 

We komen op onze trouwdag in de kerk om: 

1. De HEERE te danken voor Zijn leiding van ons leven. 

2. Belijdenis te doen van ons verlangen om samen met Hem te leven. 

3. Een getuigenis te geven naar anderen toe, ook d.m.v. de verdere invulling van de trouwdag (zoals: 

opstelling trouwkaart, kleding m.n. bruidsjurk, invulling van de avond, afsluiting van de dag). 

4. Gods zegen te ontvangen (d.w.z.: Zijn Geest in vóór- en tegenspoed). 

We zijn verblijd als (jonge) mensen het verlangen hebben om voor Gods Aangezicht hun huwelijk te 

beginnen. 

 

Op grond van de Bijbel wijst de kerkenraad geslachtsgemeenschap voorafgaand aan het huwelijk af. 

In Genesis 2 : 24 en herhaald in Mattheüs 19 : 5 en Efeze 5 : 31, wordt het 'tot één vlees zijn' 

geplaatst na het 'vader en moeder verlaten en de vrouw aankleven.' Waarbij 'aankleven' ziet op een 

levenslange, niet te scheiden, verbintenis. In Deuteronomium 22 : 13 - 15 en 20 - 21 wordt duidelijk 

gemaakt dat geslachtsgemeenschap voorafgaand aan het huwelijk zonde is in Gods oog: de vrouw 

moest als maagd het huwelijk ingaan. Dit vinden we terug in het Nieuwe Testament bij Jozef en Maria 

(Mattheüs1 : 18 en Lukas 1 : 34). In 1 Corinthe 7 : 9 ziet Paulus slechts twee mogelijkheden: óf van 

begeerte branden óf trouwen, waarmee hij aangeeft dat de sexuele verlangens van 

geslachtsgemeenschap alleen binnen het huwelijk tot uiting gebracht mogen worden. Daarom wijst de 

kerkenraad samenwonen voorafgaand aan het huwelijk af. Ook samen op vakantie gaan raadt en 

wijst de kerkenraad af. Ondanks goede voornemens zijn en blijven wij zwak van kracht en daarom 

mogen wij ons niet in verzoeking brengen. Bovendien wordt dan naar de buitenwacht toe in elk geval 

de indruk gewekt dat al voor het huwelijk het bed gedeeld wordt. Uiteraard is elk a.s. bruidspaar er zelf 

ook verantwoordelijk voor hoe de verkeringstijd verder wordt doorgebracht. In het huwelijksgesprek 

wordt daar ook op gewezen. Tevens wordt er dan op gewezen dat na vallen in zonde ook in dit 

opzicht alleen door schuldbelijdenis voor de Heere de weg naar het huwelijk onder Zijn zegen weer 

opengaat. Want: "Wie zijn zonde belijdt en laat, die zal barmhartigheid verkrijgen." Het is ook helder 

uit Gods Woord dat er alleen maar sprake van een huwelijk kan zijn tussen een man en vrouw die op 

een Bijbelse wijze met elkaar getrouwd zijn. Samenwonen zonder te trouwen en verbintenissen tussen 

mensen van hetzelfde geslacht zijn een gruwel in Gods oog. Daarom zal de kerkenraad nooit enige 

medewerking geven aan zulke verbintenissen. Het behoort tot onze roeping en onze pastorale zorg in 

alle liefde en ernst hier tegen te waarschuwen. De kerkenraad weet zich geroepen tot pastorale zorg 

aan hen die homoseksueel geaard zijn en aan hen die ongehuwd blijven. Dit uiteraard met 

inachtneming van de verschuldigde geheimhouding en respect voor het vertrouwelijk karakter.  

 

Degenen die in de kerk willen trouwen worden verzocht tijdig een afspraak te maken met onze 

predikant of onze consulent voor een huwelijksgesprek en voor de huwelijksbevestiging. Zij ontvangen 

dan ter voorbereiding de door de kerkenraad opgestelde huwelijksgids. Het huwelijksgesprek vindt 

plaats in de pastorie. Samen wordt dan het huwelijksformulier besproken en alle vragen rondom het 

huwelijk. Er is ook ruimte voor vragen die het bruidspaar heeft.  

Aan de huwelijksbevestiging in de kerk verbindt de kerkenraad enkele Bijbels gefundeerde 

voorwaarden en praktische richtlijnen: 
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1. De wijze waarop de bruiloft gevierd wordt moet in overeenstemming zijn met het Woord van God en 

de belofte die door het bruidspaar is afgelegd. Als er bijvoorbeeld wereldse muziek en of dans zal zijn 

kan het huwelijk niet kerkelijk bevestigd worden. 

2. Van de bruid wordt gevraagd dat haar uiterlijk in overeenstemming is met Gods Woord. Dat 

betekent dat zij een hoofddeksel (sluier of hoed) draagt. Voor bruid en bruidegom geldt dat zij beide 

netjes en eenvoudig, dus "niet uitdagend" gekleed zijn. 

3. Tijdens de dienst, (vanaf binnenkomst uit de consistorie tot en met het terugkeren in de consistorie), 

mag er niet gefilmd of gefotografeerd worden. 

4. Ook mag men tijdens de dienst geen ander muziekinstrument gebruiken dan alleen het kerkorgel. 

Tijdens, vóór en na de dienst worden alleen de onder ons gebruikelijke Psalmen en Enige Gezangen 

gezongen. Ter muzikale begeleiding vóór en na trouwdiensten in de kerk wordt in elk geval geen 

gebruik gemaakt van piano, drumstel of gitaar. 

 

Als mensen gescheiden zijn, om een andere reden dan de Bijbel toelaat, is kerkelijke bevestiging van 

een volgend huwelijk niet mogelijk. Ter toelichting hierbij het navolgende: 

 

Echtscheiding - hertrouwen 

 

Er is een grond om echtscheiding te bewerken: (Mattheüs 5). 

Als de ander overspel heeft gedaan, is de achterblijvende vrij om te hertrouwen. 

Vraag is wel: wat is overspel? Alleen reëel of ook met beelden en of films. 

Twee kanttekeningen: echtscheiding is dan niet verplicht maar geoorloofd. Iemand kan zijn vrouw/haar 

man ook verzoeken tot overspel. 

 

Er is een grond om in echtscheiding te berusten: (1 Corinthe 7). 

Als de ander heeft verlaten om redenen van godsdienst (kwaadwillige verlating). 

Volgens de meeste Schriftuitleggers is de achterblijvende dan ook vrij om te hertrouwen. 

Kanttekening: er is ook kwaadwillige verlating om andere redenen dan godsdienst denkbaar. 

(Bijvoorbeeld omdat de één ziek is geworden). De meeste Schriftuitleggers achten ook dan een 

hertrouwen geoorloofd. 

 

Als een situatie onhoudbaar is geworden zonder dat er van echtbreuk sprake is dan kan het de minst 

slechte weg zijn om apart van elkaar te gaan wonen. (Scheiding van tafel en bed). Dan mag 

verwacht/gevraagd worden dat er huwelijkstherapie is of wordt gevolgd. Dan is er geen mogelijkheid 

van een geoorloofd hertrouwen. Daarom mag dan gevraagd worden dat beiden beloven om niet met 

een derde contacten te leggen en zo mogelijk ernaar toe te werken dat men na verloop van tijd weer 

bij elkaar kan gaan wonen. 
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Bijlage 4   

 

Belijdenisvragen 

 

De navolgende vragen worden bij het doen van belijdenis aan de catechisanten gesteld: 

 

1.  Verklaart gij dat gij de leer van onze kerk, welke gij geleerd, gehoord en beleden hebt, houdt voor 

de ware en zaligmakende leer overeenkomende met de Heilige Schriften? 

 

2. Belooft gij dat gij door Gods genade in de belijdenis van deze zaligmakende leer standvastig zult 

blijven en in haar zult leven en sterven? 

 

3. Belooft gij dat gij overeenkomstig deze heilige leer uw leven altijd godvruchtig, eerbaar en 

onberispelijk zult inrichten, en dat gij uw belijdenis met goede werken zult versieren? 

 

4. Belooft gij dat gij u aan de vermaning, terechtwijzing en kerkelijke tucht wilt onderwerpen en 

onderworpen zult zijn, indien (wat God verhoede) het mocht gebeuren dat gij u in leer of in leven 

kwaamt te misgaan? 
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Bijlage 5  

 

Jeugdwerk en zondagsschoolwerk 

 

Doel: 

Jongeren nemen in hun jonge leven al levensbelangrijke beslissingen. Uit onderzoek is gebleken dat 

jongeren die uiteindelijk afhaken, deze keus al in hun tienerjaren hebben gemaakt. Door middel van 

het jeugdwerk proberen we voor deze jongeren een soort vangnet te zijn. Het is ons bekend dat juist 

jongeren vaak diepe levensvragen hebben. Op deze vragen proberen we op onze 

verenigingsavonden in een ontspannen sfeer op grond van Gods Woord een antwoord te zoeken. 

Hierbij zijn we ons er van bewust dat het niet van onze inspanningen afhangt maar dat het alleen de 

Heere is Die wekt tot leven en dat alleen de Heilige Geest harten aanraakt. Dat maakt het 

verenigingswerk ook direct ontspannen, we mogen bidden en werken; in de wetenschap dat de Heere 

Zelf in staat voor Zijn werk.  

 

Uitgangspunten 

Voor het jeugdwerk heeft de kerkenraad de volgende uitgangspunten geformuleerd: 

 

1. Onze gemeente kent het volgende jeugdwerk: 

        * Zondagsschool voor de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar, verdeeld in 3  klassen 

       * Jeugdvereniging voor de leeftijd van 12 tot ongeveer 20 jaar, verdeeld in 3 

verenigingen 

2. Leidinggevenden worden benoemd door de kerkenraad en staan van harte achter de 

gereformeerde leer en zijn zich bewust van de noodzaak van een persoonlijke relatie met de 

Heere. Leer en leven zijn in harmonie, tevens zijn de leidinggevenden zich bewust van hun 

voorbeeldfunctie voor wat betreft kerkgang e.d. 

3. De contactpersoon tussen de kerkenraad en het jeugdwerk is de jeugdambtsdrager. Minimaal 

één keer per seizoen bezoekt de jeugdambtsdrager, of een ander kerkenraadslid, de 

zondagsschool of vereniging. Dit bezoek is vanuit het oogpunt van belangstelling van de 

kerkenraad. 

4. Het jeugdwerk is pedagogisch (opvoedend) en agogisch (begeleidend) van aard. Bij de 

overdracht van de Bijbelse boodschap is Bijbelkennis en kennis van de belijdenisgeschriften 

van groot belang. Naast verstandelijke kennis, gaat het ook om de bevindelijke kennis van 

God, die voortvloeit uit de persoonlijke relatie met Hem. Gods Woord is de norm. Het is 

belangrijk zoveel mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van de jeugd en betrokken te 

zijn op hen. 

5. In het jeugdwerk wordt de Statenvertaling gebruikt, het jeugdwerk is bij uitstek een 

gelegenheid om moeilijke begrippen uit te leggen. Voor het zingen kan naast de Psalmen 

gekozen worden voor het zingen van gezangen. Hiervoor is besloten dat wij uitsluitend 

gebruik maken van de door de kerkenraad ter beschikking gestelde bundel. Dit geldt ook voor 

het zingen tijdens de kerstviering e.d. 

6.  Het kadermateriaal voor de leidinggevenden en het te gebruiken materiaal voor het 

jeugdwerk dient Bijbels verantwoord en richtinggevend te zijn. Het hart van het Evangelie: het 

verzoenend lijden en sterven van de Heere Jezus Christus voor schuldige zondaren dient 

volop aan de orde te komen, evenals thema's als zonden en genade, wedergeboorte en 

bekering. Ook de levensstijl die wordt uitgestraald in het materiaal dient het 'gij geheel anders' 

te ondersteunen. De kerkenraad heeft besloten dat we uitsluitend gebruik maken van het 

materiaal van de Hervormde zondagsscholen bond voor de zondagsschool en van de 

materialen van LCJ/HJW voor de jeugdverenigingen. 
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7. In het jeugdwerk vertonen we geen films/dvd's ter ontspanning. Hiernaar kijken heeft geen 

samenbindende functie. Bovendien is het moeilijk om de inhoud hiervan te bewaken. Ook 

films/dvd's waarin Bijbelse verhalen worden uitgebeeld of nagespeeld worden niet 

vertoond,omdat we dit in strijd achten met de intentie van en de eerbied voor de Bijbel. 

Vanwege de voorgaande reden passen drama en toneel ook niet in onze visie op het 

jeugdwerk. het vertonen van een film/dvd met een educatief karakter of ter ondersteuning van 

een inleiding of thema is toegestaan indien hiervoor vooraf toestemming is verkregen van de 

kerkenraad. 

8. Naast de traditionele verenigingsavonden kan er behoefte zijn om een avond op alternatieve 

wijze in te vullen. Hierbij kan gedacht worden aan een dropping, een bbq of bijvoorbeeld 

bowlen. Indien er een activiteit ondernamen wenst te worden waarmee één of meer nachten 

zijn gemoeid dan is hiervoor vooraf toestemming nodig van de kerkenraad. De 

verantwoordelijkheid  voor alle hier genoemde 'uitjes' berust bij de leiding van de vereniging 

die hierbij de onder ons bekende (kleding)regels in acht nemen. 

9.  Voor de activiteiten van het verenigingswerk wordt een bijdrage van de leden gevraagd. 

10. Eén keer per jaar wordt er een vergadering belegd vanuit de kerkenraad met alle jeugdleiders. 

Op deze vergadering wordt het afgelopen seizoen geëvalueerd en wordt vooruit gekeken naar 

het komende seizoen. 

 

 

 


