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Loven, leren, leven.
Inleiding
Wijkgemeente Elim is één van de drie hervormde wijkgemeenten van de Protestantse Kerk in
Nederland in Hendrik-Ido-Ambacht. Krachtens de kerkorde van de Protestantse Kerk is iedere
gemeente gehouden haar identiteit en de uitdrukking daarvan te verwoorden in een beleidsplan, dat
telkens voor 4 jaar geldig is. De bedoeling hiervan is dat er consequent en op een inzichtelijke wijze
leiding gegeven wordt aan de gemeente. Tegelijk bedoelt een beleidsplan niet het leven van de
gemeente vast te leggen binnen een onwrikbaar kader.
De wijkgemeente positioneert zich binnen het geheel van de kerk als verwant aan de Gereformeerde
Bond. Met het motto “Loven, leren, leven” geeft de kerkenraad uitdrukking aan enkele kernnoties
van het leven van de gemeente, om vandaaruit haar plannen voor de komende jaren te doordenken.
In de samenkomst van de gemeente loven we de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de
gemeente wordt onderwezen in het geheimenis van Gods weg met mensen en toegerust om als
mensen van God te leven (Psalm 26 : 12: “..in de samenkomsten zal ik de HEERE loven”; Psalm 25: 4:
“HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden”).
1. Loven
De christelijke gemeente is een gemeenschap van Woord en sacrament. Daarin is zij het Lichaam van
Christus (Efeze 1: 23), die zelf het vleesgeworden Woord is (Joh. 1: 14), die ons in de Heilige Doop
verzekert van onze aanneming tot kinderen (vgl. dankgebed van het doopformulier1) en in het Heilig
Avondmaal van zijn volkomen genoegdoening ons ten goede.
In de samenkomst van de gemeente komt God zelf naar ons toe in de verkondiging van het
Evangelie. In haar samenkomst verkondigt de gemeente de lof van God, zowel in haar lied (Psalm
22:4), als in haar belijden (Jesaja 43: 21), in haar verootmoediging (Psalm 32: 5), in haar bidden
(1Kon. 8: 30) en onder de verkondiging in haar horen (1 Samuel 3: 9). Deze roeping van de gemeente
vereist een zorgvuldige liturgie, die in onze wijkgemeente als volgt wordt gekenmerkt:
- De eredienst wordt ingericht volgens de klassiek gereformeerde liturgie.
- Voor de prediking geldt dat daarvoor de Bijbel zowel bron als norm is.
- De kern van de Bijbelse boodschap wordt verwoord in de oecumenische
belijdenisgeschriften (Apostolische geloofsbelijdenis, geloofsbelijdenis van Nicea en
geloofsbelijdenis van Athanasius) en we herkennen die in de woorden van de
reformatorische belijdenisgeschriften (Heidelbergse catechismus, Nederlandse
geloofsbelijdenis en Dordtse leerregels).
- De betekenis van Heilige Doop en Heilig Avondmaal wordt verwoord in de betreffende
formulieren2.
- In de gemeente worden, behalve volwassenen na openbare belijdenis van het geloof,
kinderen van gelovige ouders gedoopt in het vaste vertrouwen dat daarin God zichzelf aan
ons verbindt als de God van het verbond. Het ten doop houden van hun kinderen geldt niet
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tegelijk als openbare belijdenis van het geloof voor die ouders die dat nog niet hebben
gedaan.
Toegang tot het Heilig Avondmaal hebben belijdende leden van de hervormde gemeente;
gelovigen die geen lid zijn van de gemeente zijn welkom aan het Heilig Avondmaal nadat de
kerkenraad daarin is gekend en heeft toegestemd.
In de gemeente belijden we een organische samenhang tussen Heilige Doop, openbare
belijdenis en Heilig Avondmaal.
De gangbare bijbelvertaling in de eredienst is de Herziene Statenvertaling
De lofzang van de gemeente is een wezenlijk onderdeel van de eredienst en vereist een
kwalitatief goede muzikale begeleiding. Tijdens de eredienst wordt gezongen uit de
psalmberijming van 1773 en de daarbij gevoegde Enige Gezangen. Als introïtuslied worden
ook andere Bijbelgetrouwe liederen gebruikt.

Beleidsvoornemens voor de komende periode
- De kerkenraad bezint zich met de gemeente op vorm en betekenis van de liturgie.
- De kerkenraad bezint zich op de frequentie van de viering van het Heilig Avondmaal.
- De kerkenraad bezint zich met de gemeente op de keuze van psalmberijming en te zingen
liederen in de eredienst.
2. Leren
Om te delen in het heil en om daaruit te kunnen leven, is het nodig dat de gelovigen voldoende
kennis hebben van de inhoud van de Bijbel en de belofte van het Evangelie (Rom. 10: 14) en die
kennis voortdurend verdiepen. De eerste verantwoordelijkheid voor de geloofsopvoeding van de
kinderen berust bij de ouders in het gezin. Het bestuderen van de Bijbel en de verdieping in de
kennis over Gods weg met mensen wordt voortgezet in het geloofsonderwijs op catechese en in
jeugdwerk, in de samenkomst van de gemeente in de leerdiensten en op de bijbelkringen.
- De zondagse samenkomst van de kinderen bij ElimKits heeft als doel bij te dragen aan de
geloofsopvoeding.
- De verantwoordelijkheid voor de catechese berust bij de kerkenraad en wordt bij voorkeur
uitgevoerd door de predikant.
- Gedurende de periode dat jongeren catechisatie volgen wordt systematisch de geloofsleer
behandeld zoals verwoord in de Bijbel en de belijdenisgeschriften.
- De belangrijkste doelstelling van het jeugdwerk is om de kinderen en jongeren van de
gemeente te bereiken met het Woord van onze Heere Jezus Christus. Het clubwerk van de
drie hervormde wijkgemeentes in Hendrik-Ido-Ambacht is georganiseerd binnen de
Hervormde Jeugd Federatie. Vanuit de verantwoordelijkheid van de kerkenraad voor ons
jeugdwerk heeft de jeugdouderling zitting in de jeugdwerkcommissie en streeft hij ernaar dat
leden van de wijkgemeente actief bij het jeugdwerk betrokken zijn als leidinggevenden van
de clubs.
- De diensten op zondagmiddag waarin de eigen predikant voorgaat, hebben het karakter van
een leerdienst, gericht op het doorgaande onderwijs in de geloofsleer. De behandeling van
de Heidelberger Catechismus is hierin de klassieke leidraad, maar evenzo kan naar aanleiding
van specifieke vragen worden gekozen voor een systematische doordenking van een
onderwerp dat leer en leven van de gemeente betreft.

-

-

De bestudering van de Bijbel gaat voort in de verschillende bijbelkringen. De kerkenraad kiest
per seizoen een bijbelboek ter bestudering, waarbij ernaar wordt gestreefd dat het
betreffende bijbelboek synchroon met het programma van de kringen in de eredienst wordt
behandeld.
Het Emmaüsproject richt zich met het de bestudering van de inhoud van de bijbel en de
geloofsleer in de eerste plaats op de specifieke doelgroep van rand- en onkerkelijken.

Beleidsvoornemens voor de komende periode :
- De kerkenraad onderzoekt op welke wijze de motivatie van de gemeente tot het bezoeken
van de zondagse middagdiensten kan worden bevorderd.
- De kerkenraad bezint zich op de vraag hoe de dienst op zondagmiddag structureel het
karakter van leerdienst kan krijgen.
- De kerkenraad onderzoekt in welke mate er binnen de gemeente behoefte bestaat aan een
vorm van volwassencatechese.
3. Leven
De dienst van de kerkenraad behelst het op geestelijke wijze leidinggeven aan de gemeente,
opdat het leven van de gemeente in goede orde kan verlopen. Volgens de orde van de kerk
onderhouden we de ambten van predikant, ouderling (-kerkrentmeester) en diaken.
Ambtsdragers worden gekozen door de gemeente; voor verkiezing komen in aanmerking
broeders die belijdend lid zijn van de gemeente en deelnemen aan het Heilig Avondmaal.
Voor een beschrijving van de inhoud van de onderscheiden ambten verwijzen we naar de
betreffende bevestigingsformulieren3. Hier volstaat als belangrijkste taak van de kerkenraad te
benoemen: zijn verantwoordelijkheid met betrekking tot de voortgang van eredienst, het leven
van de gemeente in haar veelkleurigheid en de zorg voor haar leden.
- In huwelijk en gezin verwerkelijkt God de zegen van zijn verbond, als Hij zijn belofte
waarmaakt dat Hij van kind tot kind zijn Naam voortplant en zo zijn gemeente in stand
houdt. Juist in huwelijk en gezin vindt onze trouw aan elkaar een weerspiegeling van Gods
trouw aan zijn mensen. Daarom wordt het huwelijk tussen man en vrouw als een instelling
van God in het midden van de gemeente ingezegend (zie bijlage: document huwelijk).
- Uitgaande van deze unieke betekenis van het huwelijk tussen man en vrouw, zullen binnen
de gemeente homoseksuele relaties niet worden gezegend. Met deze beleidskeuze voelt de
gemeente eens te meer haar verantwoordelijkheid om in een hartelijke verbondenheid zorg
te dragen voor homoseksuele broeders en zusters en hun plaats in de gemeente.
- De gemeente bestaat niet voor zichzelf, maar voor God van wie de wereld is. Daarom draagt
zij een roeping voor de wereld. De gelovigen worden in de samenkomsten van de gemeente
op zondag, maar ook in de verschillende activiteiten in de week, toegerust voor het leven als
christenen in de wereld.
- In het pastoraat gaat het allereerst om de roeping van alle leden van de gemeente om in
Christus naam naar elkaar om te zien. Kerkenraad en predikant hebben daarin een
bijzondere verantwoordelijkheid, die mede bestaat uit het houden van opzicht over het
leven van de gemeente en haar leden. Daarin zijn zij de gelovigen in hun specifieke
omstandigheden met het Woord van God nabij.
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In gehoorzaamheid aan het apostolisch vermaan (Gal. 6: 10) erkent de gemeente haar
verantwoordelijkheid tot daadwerkelijke zorg voor hen die daarvan afhankelijk zijn, zowel
dichtbij als veraf.
In verwondering en vreugde over het heil van God zoals dat in Jezus Christus naar ons
toegekomen is, voelt de gemeente zich gedrongen om van dit heil getuigenis af te leggen. Dit
bepaalt haar betrokkenheid bij en activiteit in zending en evangelisatie.

Beleidsvoornemens voor de komende periode
- De kerkenraad bezint zich op de wijze waarop de gemeente haar plaats in ons dorp inneemt
en daarin haar roeping voor de wereld verstaat en vervult.
- De kerkenraad acht het van belang dat de gelovigen actief deelnemen aan het
gemeenteleven en bezint zich erop hoe hij dit kan faciliteren.
- De kerkenraad bezint zich op zijn houding ten opzichte van het thema homoseksualiteit.
- De kerkenraad bezint zich op de betekenis van begraven als de christelijke vorm van
lijkbezorging.

