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Vooraf
Deze gedragscode is in de eerste plaats gedacht voor predikanten.
Vervolgens ook voor de andere ambtsdragers.
Uiteindelijk mag iedereen die een taak heeft in de kerk zich eraan spiegelen.
Het is de verantwoordelijkheid van de kerkenraad om erop toe te zien dat de ambtsdragers en overige
werkers in de kerk deze gedragscode kennen en ernaar handelen.
Het staat een kerkenraad vrij om de code aan te vullen of toe te spitsen voor een bepaalde categorie van
deze werkers, of om deze te vertalen in concrete werkafspraken.
Het is verder ieders eigen verantwoordelijkheid om kennis te nemen van de verplichtingen die de
Nederlandse wet stelt, en deze te respecteren.
Gezag
Als werker in de kerk, en zeker als ambtsdrager, geniet je het vertrouwen van gemeenteleden. Ze
aanvaarden je leiding. Je hebt een bepaalde mate van gezag.
1.
Onderwerp je aan God als Koning en aan Christus als Heer. Laat je leiden door de Heilige Geest,
zodat God door jou kan regeren.
2.
Gebruik je gezag niet voor je eigen belang, los van de gemeente. Gebruik je positie om de gemeente
op te bouwen. Dan ben ook jij gelukkig.
3.
Zet niemand onder druk om iets voor jou te doen of jou iets te vertellen. Bied hem met jouw
mogelijkheden de veiligheid waarin hij het zelf aandurft om dingen te delen.
4.
Aanvaard dat God ook anderen inzet om in de kerk leiding te geven. Bied hen daarvoor de ruimte.
Respecteer wettig genomen besluiten, ook als ze anders luiden dan jij had gewenst.
Voorbeeld
Als werker in de kerk, en zeker als ambtsdrager, ben je een voorbeeld voor anderen. Je mag laten zien wat
een voorrecht het is om van Gods goedheid te leven.
1.
Vecht niet voor je positie of voor je inkomen. Heb vertrouwen in je hemelse Vader die weet wat je
nodig hebt.
2.
Heb je zorgen, heb je verdriet? Verberg het niet achter een masker van vrolijkheid, maar deel het
met God en mensen. Want in Christus is er altijd troost.
3.
Bewaar je lichaam en geest als kostbare geschenken. Vergiftig ze niet met roken, alcohol of andere
schadelijke middelen. Eet verstandig en blijf in beweging. Leef!
4.
Wanneer jij hard en hoogmoedig bent, wordt Gods naam geschaad. Wanneer jij bescheiden blijft,
maak je ruimte voor de eer van God.
Verzoening
Als werker in de kerk, en zeker als ambtsdrager, mag je vertellen over de verzoening met God door
Christus Jezus, en je mag anderen laten ervaren welke vrede dat geeft. Dat komt pas echt goed over
wanneer jijzelf ook uit die verzoening leeft.
1.
Heb je gezondigd? Belijd het aan God en aanvaard zijn genade.
2.
Lukt het je niet om je leven te beteren? Belijd het aan betrouwbare mensen die jou kunnen steunen
in heiligheid.
3.
Heb je iemand schade gedaan? Belijd het hem en vraag wat je kunt doen om de schade te herstellen.
4.
Heeft iemand jou schade gedaan? Neem geen wraak, maar geef hem gelegenheid om de schade te
herstellen. En laat het verder over aan God die recht zal doen op zijn tijd.

Toezicht
Binnen de kerk zijn we aan elkaar gegeven, om elkaar te bemoedigen en zo nodig te corrigeren. Zo helpen
we elkaar om in het spoor van Christus te blijven.
1.
Sta open voor het commentaar van anderen op jouw leven of jouw werk. Misschien vind je hun
opmerkingen niet terecht, maar je leert er altijd van.
2.
Volg adviezen van anderen niet blind op, maar denk erover na. Maak gebruik van de wijsheid van
anderen om zelf wijzer te worden.
3.
Geef behoedzaam commentaar op anderen. Breng het op zo’n manier dat zij het als verrijking
kunnen ervaren.
4.
Geef niet direct een oordeel. Luister eerst goed om te begrijpen wat de ander beweegt.
Meeleven
In de kerk horen en zien we veel van elkaar. En als werker in de kerk hoor of lees je veel over anderen.
Logisch dat je op jouw beurt dat met nog anderen wilt delen. Zo leven we met elkaar mee, als leden van
één lichaam.
1.
Wees terughoudend met kritisch over iemand te spreken. Voorkom dat de informatie die je over
hem deelt, hem juist vervreemdt van dat lichaam.
2.
Als iemand je iets in vertrouwen vertelt, laat hij jou iets kostbaars zien. Wees er zuinig op; het blijft
van hem, jij mag er niet mee strooien.
3.
Als informatie je in verwarring brengt, bespreek het dan met iemand die betrouwbaar is en jou
goede raad kan geven.
4.
Soms hoor je iets waarvan je denkt: daar moet ik iets mee. Als je weet dat God dat van je vraagt, doe
het dan vooral.
5.
Het helpt om iemand te zeggen wat je met zijn informatie gaat doen of hebt gedaan. Dan weet je
meteen of dat ook past bij zijn bedoeling.
6.
Sommige informatie moet je meenemen in je graf. Laat het dus niet achter in je archief of op je
computer.
Liefde
Hoe meer we elkaar in Christus leren kennen, hoe meer we van elkaar gaan houden. Je voelt vriendschap,
en soms meer dan dat. Houd het zuiver, dan kunnen zowel jij als die ander er oprecht van genieten.
1.
Dring jezelf niet aan iemand op; die ander heeft het recht om een zekere afstand te bewaren.
2.
Wees eerlijk over je bedoelingen. Onthoud je van woorden, gebaren of daden die de ander in
verwarring achterlaten.
3.
Weet hoe kwetsbaar mensen zijn. Een ongewenste aanraking, hoe goedbedoeld ook, kan een leven
verwoesten.
4.
Onze goede God bedacht de seksualiteit en bestemde die voor de één-op-één relatie van man en
vrouw. Ga daar niet tussen zitten, en laat die ander niet komen tussen jou en je partner.
5.
Schuif de verantwoordelijkheid voor zuivere verhoudingen niet af op de ander. Ook al zou de ander
jou uitnodigen om grenzen te overschrijden, blijf jij zorgen voor veiligheid waar God met behagen
naar kijkt.
Geschenken
In de gemeente delen we onze bezittingen met elkaar. Je vindt het fijn als je iemand ergens mee kunt
helpen. Je geniet van wat God jou door die ander geeft.
1.
Het blijft mooi als je niet neemt, maar ontvangt. Niet jij bepaalt wat de ander jou geeft, maar hij
bepaalt dat zelf. Zo kan hij zijn liefde tonen.
2.
Aanvaard geen geschenken die jou verleiden om ontrouw te worden aan de opdracht die God je gaf.
Ontvang wel geschenken die jou stimuleren om trouw Gods weg te blijven volgen.
3.
Deel geen cadeautjes uit om anderen voor jou te winnen. Deel geschenken uit waarvoor zij God
kunnen danken.
4.
Verwonder je over de welvaart die we onverdiend ontvangen. Doe er iets moois mee voor de Heer
die het gaf, zodat je er ook later met dankbaarheid op terug kunt zien.

