
PROFIELSCHETS VOOR EEN TE BEROEPEN PREDIKANT 
 
 
De gemeente Brandwijk/Molenaarsgraaf telt ongeveer 319 leden, waarvan er 168 
belijdend lidmaat zijn, 368 met mee-geregistreerden en niet gedoopten. De 
gemeente is opgedeeld in drie secties, te weten: Bleskensgraaf, Brandwijk en 
Molenaarsgraaf met het buitengebied. De missie van waaruit wij als gemeente in de 
samenleving staan, luidt: 
 
we geloven dat we een roeping hebben als mensen die willen leven met God, de 
Schepper van hemel en aarde. Hij is de Vader van Jezus Christus, onze Heer, door wie 
wij God onze Vader mogen noemen. Door zijn Geest leven wij en vinden we kracht en 
inspiratie om aan onze roeping gehoor te geven. 
 
Onze gemeente is een pluriforme gemeente onder het dak van de PKN, dat wil 
zeggen dat we er verschillende beelden van geloof en geloofsbeleving vinden. 
Daarom is het belangrijk dat we voortdurend luisteren naar de ander en met respect 
en waardering zoeken naar wat ons bindt. Ondanks verschillen hebben we wel 
hetzelfde doel: we willen samen onderweg zijn op de weg van Jezus richting het 
Koninkrijk van vrede en heil. Ondanks verschillen werken we aan saamhorigheid op 
basis van aanvaarding van en respect voor elkaar.  
 
In genoemde gemeente zijn uiteraard alle leeftijden vertegenwoordigd de opbouw is 
evenwichtig. De kindernevendienst is zeer actief en mag zich altijd verheugen in de 
aanwezigheid van grote of kleinere groepen kinderen. 
De jeugd van 15 tot 25 jaar zien we helaas minder in de kerkdiensten. Daarom 
worden er elk seizoen een aantal jongerenvieringen georganiseerd, waarin de 
jongeren zelf een grote inbreng hebben. Van een toekomstig predikant wordt 
verwacht dat hij of zij in staat is vanuit een warme belangstelling voor jongeren de 
band van de jongeren met de kerk te versterken. Dat behoeft zeker niet alleen tot 
uitdrukking te komen in een grotere bezoekfrequentie van de kerkdiensten, maar kan 
ook betekenen dat de kerk (en de predikant) daar is waar de jongeren zijn en waar de 
boodschap van de kerk de jongeren weet te boeien en te binden. Hij of zij zal zich 
moeten kunnen verplaatsen in de wereld en de beleving van jongeren, op een 
eigentijdse en authentieke wijze moeten kunnen communiceren.  
 
De gemeente wil gestalte geven aan haar roeping door een gastvrije gemeente te zijn 
voor iedereen, ongeacht sekse of geaardheid. De enige norm is of mensen Jezus 
willen navolgen, zich thuis voelen in onze gemeente en daar hun geloof kunnen 
beleven.  
Een toekomstig predikant moet in staat zijn: mensen tot elkaar te brengen, bruggen 
te slaan, mogelijke tegenstellingen te overwinnen en wederzijds begrip te kweken. 
Kortom, een samenbindend persoon. We verwachten van een toekomstig predikant 



ook dat hij of zij een open houding heeft ten opzichte van andere kerken en daar 
waar mogelijk en gewenst samenwerking stimuleert.  
 
Kerk zijn we met elkaar. Dat betekent dat een predikant er niet alleen voor staat. 
Integendeel, de gemeente van Brandwijk/Molenaarsgraaf is een actieve betrokken 
gemeente met veel vrijwilligers op tal van terreinen. Van een toekomstig predikant 
wordt verwacht dat hij of zij zich als een vis in het water van de vrijwilligers beweegt, 
belangstelling toont, betrokken is en daar waar nodig ondersteuning biedt en 
commissies toerust. Kortom, een samen-werker. 
 
Hoewel de zondagse kerkdienst niet de enige vorm van gemeente zijn is, is die 
bijeenkomst en de prediking van groot belang. Van een toekomstig predikant 
verwachten we dat hij of zij de gemeente in de prediking leert, zodat geloof verdiept, 
verrijkt en versterkt wordt. Aan de andere kant verwachten we dat de prediking 
aansluit bij de problemen en zorgen van alle dag. Dat vraagt om een predikant die de 
gemeente en haar leden goed kent, weet wat er aan leeft aan  vragen, zorgen, 
verdriet, maar ook hoop en blijdschap en daarop in de prediking  inspeelt en op die 
wijze pastoraal preekt. We verwachten van een predikant dat hij of zij staat voor 
verkondiging van Gods Koninkrijk van vrede en gerechtigheid, inspiratie en steun 
vindt in een persoonlijk geloof en richting en sturing geeft aan de gemeente. 
 
Van een toekomstig predikant verwachten we een ‘pastoraat op klompen’, een 
binnenlopen via de achterdeur zonder afspraak. Natuurlijk hoeft hij of zij dat niet 
alleen te doen. Integendeel, de gemeente heeft uitstekend functionerende 
sectieteams die voor continuïteit in het pastoraat zorgen. Maar we willen een 
betrokken predikant die tussen de mensen staat en een open oor en hart heeft voor 
zijn gemeenteleden. 
 
We maken geen onderscheid tussen man of vrouw. We hebben geen uitdrukkelijke 
voorkeur voor leeftijd. Wel is het belangrijk dat de uit deze schets opgesomde 
eigenschappen aanwezig zijn. Op het eerste oog lijkt het erop dat enige 
(levens)ervaring, hetzij als predikant, hetzij in andere functies opgedaan het 
gemakkelijker maakt om zelfstandig te functioneren. Maar dit is zeker geen 
voorwaarde. 
 
 
 
 
 
 
 
 


