
Profielschets dominee voor de 
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt 
te Den Haag Zuid/Rijswijk 
De Morgensterkerk 

Inleiding 
De Morgensterkerk is een veelkleurige gemeente. 

Letterlijk kleurrijk, want we hebben veel leden van wie de wieg in Nederland stond en ook 

heel wat mensen die geboren zijn in Afrika of het Midden-Oosten. 

Figuurlijk kleurrijk, want er is plek voor jong en oud, gezinnen, alleengaanden en stellen, 

mantelzorgers en carrièretijgers, diepgelovigen en zoekers, traditiegetrouwen en 

vernieuwers. 

We zijn een stadskerk die midden in een multiculturele wijk staat, met als motto: 

De Morgensterkerk. Gods liefde delen in Den Haag. 

De gemeente is bezig zich te ontwikkelen en we werken toe naar het breder inzetten van 

(wijk)kringen. 

De profielschets is gebaseerd op bovenstaande beschrijving van onze gemeente, onze 

missie en visie (zie bijlage) en de input die vanuit de gemeente naar voren is gekomen. 

Profiel toekomstige dominee: 
De functie van dominee is een roeping, maar ook gewoon een beroep, uitgeoefend door 

een mens van vlees en bloed die sterke en zwakke punten heeft. De profielschets is geen 

eisenpakket, maar een middel om de zoektocht naar een nieuwe dominee richting te 

geven. 

De dominee is afhankelijk van de leiding van God de Vader, de verlossing door Jezus 

Christus, en de toerusting door de Heilige Geest. Hij/zij heeft het vertrouwen dat God 

hem/haar bijstaat in het uitoefenen van deze bijzondere functie, om samen met de 

overige ambtsdragers de gemeente te hoeden. 

De eredienst kent zijn vaste onderdelen. Voor de invulling hoeft de dominee niet zelf alles 

te bedenken of uit te werken, maar kan gebruik maken van ondersteuning vanuit de 

gemeente. Het is niet erg als hier van gebaande wegen afgeweken wordt, hoewel dat 

geen doel op zich moet zijn. Wel behoudt hij/zij de uiteindelijke regie over de uitvoering. 

In de preek weet hij/zij de gemeenteleden te inspireren en is in staat de lessen die in Gods 

Woord te vinden zijn op een heldere manier uit te leggen. Waar mogelijk wordt op 

pragmatische wijze uiteengezet hoe we in de praktijk om kunnen gaan met Gods 

verwachtingen van ons. 

Moeilijkheden in de gemeente mogen absoluut benoemd worden. Daarnaast wordt een 

stukje humor gewaardeerd, ook tijdens de dienst. 



De dominee is vaardig in het opbouwen van contacten. Binnen de gemeente is er een 

grote verscheidenheid aan leden, het is van belang dat hij/zij een goed empathisch 

vermogen heeft. Met name richting de kinderen en jongeren in onze gemeente weet de 

dominee een connectie te maken. 

De dominee werkt actief mee om verbindingen te leggen binnen de gemeente, tussen de 

‘groepjes’, maar ook buiten onze kerkmuren. Dit omvat de samenwerking met de GKV’s in 

Bodegraven, Scheveningen en Voorburg (‘Groot Den Haag’), met het orthodox- 

evangelische netwerk ‘Den Haag in Beweging voor Jezus Christus’ alsook het missionaire 

karakter van onze kerk binnen Den Haag, waaronder project H’echt Leidschenveen / 

Ypenburg en Leven in Zuidwest. 

Het pastoraat is een van de taken van de dominee. Daarin wordt hij/zij ondersteund door 

een team van pastoraal en kerkelijk werkers en de kerkenraad. 

Onze ideale dominee 
• Heeft een persoonlijke relatie met God; 

• is empathisch; 

• weet te verbinden; 

• kan inspireren; 

• heeft oog voor eenzaamheid; 

• heeft affiniteit met grootstedelijke uitdagingen; 

• zoekt connectie met kinderen en jongeren; 

• heeft affiniteit met missionair werk; 

• heeft ervaring in minstens één gemeente; 

• laat de liefde van God zien. 


