
 

 

GEDRAGSCODE 

voor Voorgangers & Leiders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze gedragscode is ontwikkeld ten behoeve van de opbouw van het Lichaam van Christus. 

We bidden dat alle leiders en voorgangers van de kerk deze informatie van harte zullen 

aannemen – of zij nu verantwoordelijk zijn voor een gemeente of een bestuurlijke taak 

hebben. Deze code is een document dat in ontwikkeling zal blijven en zal groeien als wij zelf 

geestelijk groeien in genade en kennis. De code helpt ons bij de vorming van ons karakter 

terwijl we ernaar streven steeds meer te voldoen aan de wil van Christus voor de leiders van 

zijn kerk.  

 

Deze regels bieden een raamwerk waaraan we onze besluiten en handelingen behoren te 

toetsen. De beslissingen die wij als christenen nemen, behoren stevig geworteld te zijn in 

Gods Woord en moeten zijn ontstaan door de inspiratie van de Heilige Geest; alleen dat biedt 

ons de juiste basis voor het begrijpen van de wil van God.  

 

Als kerkleiders en voorgangers moeten we ons onderwerpen aan het Woord van God en 

behoren we de Heilige Geest toe te staan ons te leiden in het toepassen van ethische principes 

die de Bijbel ons leert. Ons christelijk gedrag moet gebaseerd zijn op het leven en de leer van 

Jezus, op het onderwijs van de schrijvers van de Bijbel en op de leiding van de Heilige Geest. 

Het Nieuwe Testament roept op tot de hoogste standaard voor ons gedrag en handelen.  

 

Als christelijke leiders erkennen we dat Jezus Christus door de Heilige Geest in ons leeft. We 

vragen Hem ons zo te veranderen dat de realiteit van zijn opgestane leven steeds duidelijker 

wordt in onze gedachten en daden. De ethische richtlijnen en principes uit deze Gedragscode 

zijn voor dat doel ontwikkeld: ze helpen ons om onze werkzaamheden als voorganger en 

leider meer en meer overeen te laten stemmen met de geestelijke werkelijkheid van het 

christelijk leven.  

 

Daarom behoren wij niet alleen te streven naar het puur navolgen van deze richtlijnen, maar is 

het vooral de geest van deze richtlijnen die in ons leven tot uitdrukking behoort te komen. 

 

Verantwoording naar God 

Ik weet dat Jezus Christus het Levend Hoofd van deze kerk is en zal er daarom naar streven 

me op een manier te gedragen die Hem waardig is en Hem verheerlijkt. Dit betekent dat ik 

ernaar zal streven: 

 

 Een verantwoordelijke dienstknecht van God te zijn; 

 Een getrouw rentmeester te zijn in de manier waarop ik God aanbid en dien. Dit uit 

zich in de manier waarop ik tijd vrij maak voor gebed en Bijbelstudie. Ook komt het 



tot uitdrukking in de manier waarop ik omga met mijn gaven en talenten en me 

dienstbaar betoon aan anderen; 

 Getrouw rentmeesterschap te beoefenen als het gaat om mijn financiën, mijn 

gezondheid en mijn intelligentie; 

 Aansprakelijkheid te aanvaarden voor al mijn daden en situaties te vermijden die een 
negatief effect kunnen hebben op de naam van Jezus; 

 Een kuis seksueel leven te leiden; 

 Net als Christus een dienende leider te zijn. 
 

Verantwoording naar de leiders onder mij 

Omdat we allen broeders in Christus zijn en zorg voor elkaar behoren te dragen, zijn de 

regionale leiders verantwoordelijk voor het bieden van hulp en advies aan hun plaatselijke 

leiders. Ook dienen zij hen altijd eerlijk en rechtvaardig te behandelen. Dat betekent dat ik, als 

ik aangesteld ben over andere leiders, ernaar zal streven om: 

 

 Makkelijk benaderbaar te zijn en direct te reageren op verzoeken van de plaatselijke 

leiders; 

 Te zorgen voor duidelijk en helder leiderschap op het gebied van geestelijke zaken, 
kerkzaken en bestuurlijke aangelegenheden; 

 Plaatselijke leiders tegen wie een serieuze klacht is ingediend open en met respect 
daarover te onderhouden; 

 Regelmatig tijd vrij te maken om in te kunnen gaan op verzoeken om informatie van 

de plaatselijke leiders; 

 Op een verantwoordelijke manier om te gaan met gevoelige en vertrouwelijke 
informatie over een plaatselijk leider; 

 Open te staan voor de persoonlijke behoeften van de plaatselijke leider en zijn gezin; 
 

Verantwoording naar de kerkelijke organisatie en het hoofdkantoor 

Als een leider of dienaar binnen de kerk heb ik de verantwoordelijkheid om trouw te zijn aan 

het hoofdkantoor en degenen die bestuurlijk gezien boven mij staan. Dit betekent dat ik ernaar 

zal streven om: 

 

 Al het doctrinaire materiaal dat door het hoofdkantoor is opgesteld zorgvuldig en in 
gebed te bestuderen; 

 Alle bestuurlijke besluiten en alle richtlijnen van het hoofdkantoor zal steunen en zo 

goed mogelijk zal uitvoeren. Als ik hiertegen gewetensbezwaren heb, zal ik mijn 

supervisors daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen; 

 Samen te werken met, en ondersteuning te vragen van, de mensen die boven mij staan, 
mijn collega’s en de leden van mijn gemeente(n) om informatie te verkrijgen en 

training te ontvangen die relevant is voor mijn taak als leider; 

 Mijn kerkgenootschap te respecteren en mij verantwoordelijk en respectvol uit te laten 
over mijn vroegere en huidige leiders; 

 Het wereldwijde werk van de kerk te steunen en te bevorderen. 

 

Verantwoording naar mijn gezin 

De verantwoordelijkheid voor mijn gezin staat hoog boven aan mijn prioriteitenlijstje: alleen 

mijn relatie met God is belangrijker. Dit betekent dat ik ernaar zal streven om: 

 

 Mijn gezin geestelijk, emotioneel en fysiek te ondersteunen; 



 Trouw te zijn aan mijn echtgenote; 

 Een verantwoordelijke en toegewijde ouder voor mijn kinderen te zijn. 
 

De relatie met de gemeente 

Ik zal leiding geven met gerechtigheid en genade en zal er naar streven onder alle 

omstandigheden de juiste balans te vinden tussen kracht en zachtmoedigheid. Dit betekent dat 

ik ernaar zal streven om: 

 

 Te voorzien in gezond en duidelijk pastoraal en geestelijk leiderschap; 

 Leden te helpen bij het ontwikkelen van hun geestelijke gaven en dat ik de geestelijke 
leiders van de gemeenten naar beste vermogen zal helpen en ondersteunen; 

 Preken te geven die gebaseerd zijn op de Bijbel, die theologisch overeenstemmen met 

de kerk en die relevant zijn voor het leven van de gemeente en haar leden; 

 Verzoening tot stand te brengen als zich tussen mijzelf en leden of tussen leden 
onderling conflicten voordoen. Ik erken dat ik zowel moedig als tactvol zal moeten 

zijn om oppositie het hoofd te kunnen bieden. Ik zal leden van mijn gemeente 

aanmoedigen om, indien nodig, hulp te zoeken bij andere voorgangers of mijn 

supervisors. 

 De vertrouwensrelatie die ik met mensen heb niet te verbreken, maar mijn zwijgplicht 
in ere te houden, tenzij ik wettelijk gezien tot openheid gedwongen word. Ik zal het 

vertrouwen van een gemeentelid niet beschamen door persoonlijke informatie aan 

anderen door te geven als ik daarvoor niet zijn uitdrukkelijke toestemming heb; 

 Eerlijk en consequent te zijn in de manier waarop ik al mijn leden behandel; 

 Alle culturen, geslachten en rassen op eervolle en respectvolle wijze te behandelen. 
 

Verantwoording naar medevoorgangers 

Als een leider of voorganger van de GCI heb ik de verantwoordelijkheid mijn collega’s te 

respecteren en eer te betuigen. Ik zal er naar streven met hen samen te werken en hen te 

steunen terwijl we zij aan zij bezig zijn met het werk van Christus in de kerk. Dit betekent dat 

ik ernaar zal streven om: 

 

 Mijn medevoorgangers te respecteren en me in het openbaar of privé niet tegen hen 
zal keren, maar hen zal zien als partners in het werk van God; 

 De bestuurlijke grenzen te respecteren van het gebied waar een andere voorganger of 
leider verantwoordelijk voor is; 

 Geen concurrentie aan te gaan met andere voorgangers om als beste uit de bus te 

komen of mijn eigen status of positie te verbeteren; 

 Mijn collega’s te dienen met advies, hulp en persoonlijke ondersteuning. 
 

Verantwoordelijkheid naar het hele Lichaam van Christus 

Voorgangers en leden van de GCI maken, samen met alle andere christenen en kerken, deel 

uit van het gehele Lichaam van Christus. Dit betekent dat ik ernaar zal streven om: 

 

 Geen leden te werven uit andere kerkelijke organisaties; 

 Te werken in harmonie met andere christelijke leiders en programma’s om zo het 

Lichaam van Christus sterker te maken en Gods koninkrijk te verbreiden; 

 De theologie en leer van de GCI in ere te houden, zonder christenen met een ander 
standpunt te belasteren. 

 



Verantwoording naar de maatschappij 

De plaatselijke kerk maakt deel uit van de samenleving waarin het zich bevindt. Een actieve, 

gepaste rol in de regio dient als een christelijk voorbeeld van liefde en getuigt van het 

evangelie van Jezus Christus. Dit betekent dat ik ernaar zal streven om: 

 

 Een verantwoordelijk lid te zijn van de plaats waarin ik woon; 

 Me in te zetten voor de samenleving en de taken te aanvaarden die daarbij horen 
omdat ik inzie dat dit deel uit maakt van mijn publieke werk; 

 Mijn gemeenteleden aan te moedigen betrokken te zijn bij het gebied waarin we 
samenkomen en/of de plaats waarin zijn zelf wonen en mee te doen aan evenementen 

die door de samenleving georganiseerd worden; 

 Me te houden aan de regels van de overheden in mijn land zolang hun voorschriften 
niet ingaan tegen de wetten van God; 

 Ervoor te zorgen dat politieke kwesties geen scheiding onder de leden veroorzaken, of 

de focus krijgen in preken, Bijbelstudies of andere kerkaangelegenheden.  

 

 

 


