
Hoofdstuk 1: Visie, Missie en Uitwerking  

 

1. Visie 

Wij erkennen God als de Schepper van de Hemel en de Aarde. Dat wij mensen allen uniek zijn en van 

waarde. We worden geroepen om Hem te kennen en als volgelingen van Jezus tot Zijn eer te leven. 

We weten dat God redding heeft gebracht in de dood en Opstanding van Jezus. Die redding is er voor 

alle mensen die Jezus erkennen als hun Heer.  

God heeft zijn Heilige Geest gezonden om met Hem een relatie aan te gaan. We zijn als volgelingen 

van Jezus Zijn getuigen in deze gebroken wereld en vormen samen Zijn gemeente. 

We weten dat Christus terug zal komen en er een nieuwe Hemel en een nieuwe aarde zal komen 

waarin Gerechtigheid woont. Daar kijken we met verlangen naar uit. 

2. Missie van de Hervormde gemeente te Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland  

We willen als gemeente Jezus volgen en in de kracht van de Heilige Geest groeien in geloof, gebed, 

gemeenschap, getuigenis en dienstvaardigheid. Dit alles tot eer van God. 

We zijn gemeente van Christus in Giessenburg waar mensen: Jezus Vinden, Jezus Volgen, Jezus 

Verwachten en Jezus Verkondigen.  

Vinden  

We willen als gemeente open, gastvrij en wervend zijn zodat mensen ons kennen en opzoeken. 

Iedereen mag zichzelf zijn en zich welkom, opgenomen en gekend weten. We willen een 

gemeenschap zijn waar mensen met Jezus in contact komen en Hem zullen vinden.   

‘God houdt immers zo veel van je dat Hij je neemt zoals je bent’. 

Volgen  

God roept ons persoonlijk en als gemeente op om ons leven  in alle aspecten te heiligen. Elkaar hierin 

toerusten en bemoedigen is daarbij belangrijk.  

‘God houdt te veel van je om je te laten zoals je bent’. 

 

Verwachten 

Het is onze overtuiging dat Christus terug komt zoals Hij beloofd heeft. In die verwachting leven we. 

Ons perspectief is een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar God zelf woont. Waar wij met Hem 

mogen leven.  

 

Verkondigen 

 

Ons verlangen is een levende getuige te zijn van Jezus in deze wereld. De blijde boodschap van de 

redding door Jezus in woord en daad te verkondigen. Dit getuigen gebeurt dichtbij en ver weg door 

evangelisatie en daadwerkelijke hulp aan de naaste.  

 

 

 



3. Kenmerken en bedoeling van de gemeente  

De bedoeling is dat de christelijke gemeente in Giessenburg één is in geloof in Jezus Christus en leeft 

zoals Jezus ons dat leert in het evangelie. We weten ons wereldwijd verbonden met allen die Jezus 

Christus liefhebben. De gemeente wordt ‘het lichaam’ van Christus genoemd met Christus aan het 

hoofd. Een bijbelgetrouwe gemeente die zich laat leiden door Zijn Woord en Zijn Geest.  

In Handelingen 2:42 staat als kenmerk van de gemeente dat zij volhardt in gemeenschap, leer, 

gebeden en breken van het brood. Ook in Giessenburg streven we dat na en geven dat vorm met de 

volgende punten. 

A Het ‘gemeente-zijn’.  

Traditiegetrouw is de zondagse kerkdienst de plaats waar wij als gemeente onze gezamenlijke viering 

houden waarin we God ontmoeten en waar de sacramenten, doop en avondmaal, bediend worden. 

In de eredienst luisteren we naar wat God ons door Zijn Woord en Geest te zeggen heeft en 

bemoedigen we elkaar door te vertellen wat Christus in ons leven gedaan heeft. We brengen God de 

Lof en de Eer in lofprijzing.  

Naast de eredienst kunnen er ook periodiek andere samenkomsten georganiseerd worden.  Daarin 

kan de inhoud en de vorm anders ingevuld worden, bijvoorbeeld door actuele thema’s en lofprijzing 

centraal te stellen. Ook dat is ‘gemeente zijn’. 

Daarnaast zijn alle activiteiten die binnen de kerkelijke gemeente plaats vinden onderdelen van 

‘gemeente zijn’. 

‘Gemeente zijn’ betekent ook het doorvertellen van de grote daden van God aan elkaar. Van ouderen 

aan jongeren en omgekeerd. Van betekenis zijn voor elkaar in een vertrouwensband tussen 

gelovigen. 

B In de gemeente van Christus zijn we aan elkaar gegeven.  

We vormen samen het lichaam van Christus (1 Kor. 12) en maken als broeders en zusters in Christus 

deel uit van het huisgezin van God. Wij hebben elkaar niet uitgekozen maar Christus heeft ons 

samengebracht. We aanvaarden elkaar dan ook, wie we ook zijn, als broeder en zuster in Christus.  

Als leden van de gemeente van Christus zien we naar elkaar om en willen we elkaar bemoedigen, 

opbouwen en vertroosten. Binnen de Christelijke gemeente is er een verscheidenheid aan gaven 

waarmee we God en de ander zullen dienen. Alleen met alle christenen samen gaan we zelf steeds 

meer zien en laten we anderen steeds meer zien van Gods enorme liefde. We verlangen er naar dat 

de verdeeldheid tussen kerken wordt opgeheven. 

Het doet pijn om vast te stellen dat leden om verschillende redenen de gemeente verlaten. Als 

gemeente willen we ons inzetten hen bij de gemeente en bij Christus te blijven betrekken. 

C De gemeente volhardt in de gebeden, omdat we als gemeente onze weg gaan in voortdurend 

contact met en in afhankelijkheid van God.  

Bidden sticht gemeenschap met God en elkaar; ons geloofs- en gemeenteleven wordt gedragen door 

bidden zonder ophouden (1 Thes. 5:1) voor elkaar en voor een opwekking in Giessenburg en de 

wereld. 

D De gemeente is heilig, apart gezet voor Gods plan om pastoraal, diaconaal en missionair in de 

wereld te staan.  



Als gemeente zijn we een levende brief van Christus in onze omgeving. Het omzien naar elkaar, de 

dienst aan elkaar en anderen en het getuigen van het evangelie horen bij het wezen van de 

gemeente. Daarvoor willen we graag van betekenis zijn voor Giessenburg door: 

Een plek te zijn waar mensen ontmoeten. Een plek waar je mag zijn wie je bent, welkom geheten 

zonder enige bijbedoeling. Waar levensvragen aan de orde kunnen komen. Luisteren staat centraal in 

plaats van spreken.  

We zijn een praktische gemeente. We willen een hand en een voet zijn voor Giessenburgers in geval 

van nood rondom de problemen van deze tijd door een praktische oplossing voor schulden, niet rond 

kunnen komen, burn-out, eenzaamheid, ontheemd zijn enz.  

E Betreffende de structuur van de gemeente en de rol van de kerkenraad  

‘Uit genade ontvangt iedere gelovige één of meer geestelijke gaven’ (1 Kor. 12) die we tot dienst aan 

de ander en zo tot opbouw van de gemeente mogen gebruiken. Dat houdt in dat er in de gemeente 

ruimte blijft om alle leden van de gemeente, de aan hen gegeven gaven, te laten ontplooien. 

Daarnaast zijn ambten gegeven om het werk in de gemeente te coördineren en te stimuleren. De 

ambtsdragers gezamenlijk vormen de kerkenraad die leiding geeft aan de gemeente en waakt voor 

haar missie.  

In het Nieuwe Testament wordt het woord ‘diaconia’ gebruikt om het ambt aan te duiden. ‘Diaconia’ 

betekent ‘dienst’. Het ambt zelf is dus niet bedoeld om te overheersen, maar juist om te dienen met 

als doel dat alle gemeenteleden komen tot dienstbetoon (Efeze 4:12), ieder naar de gaven die hem of 

haar gegeven zijn. De rol van de kerkenraad is derhalve een dienende en faciliterende rol en moet 

gericht zijn op het ruimte scheppen om gaven dienstbaar te maken. 

Dat maakt de rol van de kerkenraad er een die ruimte biedt aan initiatieven die bijdragen aan de 

missie en deze faciliteert om vervolgens periodiek te evalueren. 

4. Uitdagingen voor de kerk van vandaag  

We leven in een post-christelijke samenleving waarin de meerderheid niet meer gelooft in het 

bestaan van God, geen besef van zonde heeft en niet op zoek is naar God. Mensen zijn wel op zoek 

naar invulling en treffen een ‘markt aan mogelijkheden’. Mensen zoeken het antwoord hierin niet in 

eerste instantie meer bij de kerk….bij ons als christenen. 

We onderkennen dat, ook in Giessenburg, mensen van de gemeente en van Christus vervreemd 

raken. We willen ons als gemeente inzetten om contact te houden en voor hen van betekenis te 

blijven als getuigen van Christus. 

We leven in een digitale, consumerende samenleving waarin de spanningsboog steeds korter is en er 

onmiddellijke bevrediging gewenst is aangezien alles 24/7 beschikbaar is met een druk op de knop.  

Tegelijk levert deze wereld zo veel prikkels dat veel mensen op het randje van hun kunnen 

balanceren. Steeds meer, ook jonge, mensen moeten afhaken en raken teleurgesteld in zichzelf en 

hun omgeving.  

We leven in een samenleving waarin vrijheid en ontplooiing van het individu bovenaan staat. (‘Jij 

hebt jouw geloof en mening en ik het mijne, prima toch?’) De betekenis van gemeenschappelijke 

waarden in ons leven neemt af wat versterkt wordt door de ‘ik-gerichtheid’.  

De samenleving polariseert. Het vertrouwen in bestaande instituties is sterk afgenomen. ‘Waarheid’ 

is een diffuus  begrip geworden. We zoeken naar bevestiging van onze eigen ‘waarheid’ in onze 



veilige bubbel waarin je elkaar bevestigd in je mening. Ook de verschillende kerken worden gezien als 

een vorm van verschillende bubbels waaruit je kiest wat bij je past. 

We zullen in Giessenburg de ‘eenheid in het geloof’ proberen vorm te geven door veel meer samen 

met de Gereformeerde kerk op te trekken in activiteiten in en voor het dorp. We mogen erop 

vertrouwen dat de Heilige Geest tegen de verdrukking in krachtig zal werken.  

We onderkennen dat ook binnen de gemeente (soms grote) verschillen bestaan tussen volgelingen 

van Jezus. Daarvoor willen we ruimte bieden aan de vele vormen van gemeente-zijn zodat iedereen 

er mag zijn en zijn/haar plek in de gemeente zal vinden. 

 

5. Beleidsvoornemens  

Mede vanuit vorige beleidsvoornemens komen we tot de volgende belangrijke aandachtspunten:  

a. Verdieping van het geloof van de hele gemeente.  

b. Vasthouden van de jeugd en alle leden.  

c. De eenheid in de gemeente en versterking van de onderlinge gemeenschap.  

d. Het worden van een gemeente die meer missionair is, in woord en daad.  

 

Ad a. Verdieping van het geloof en (praktische) toerusting van de hele gemeente.  

Gezien de bovengenoemde uitdagingen (4) is vorming en toerusting steeds nodig. Allereerst vanuit 

de verkondiging, het gebed en de toewijding. Maar ook om goed om te gaan met de actuele vragen 

en de geest van deze tijd. De aandachtspunten gelden echter gemeente breed en voor alle leeftijden.  

Toch willen we extra aandacht geven aan jongeren. Zij staan in de frontlinie als het gaat om de geest 

van deze tijd. Hun leefwereld veranderd is snel tempo. We willen aan jongeren ruimte bieden hun 

geloof in hun leefwereld te beleven. Initiatieven die daaraan bijdragen willen we steunen en 

faciliteren. 

Dus zowel in opzet (ruimte voor initiatief) als in aanbod (moeilijke actuele thema’s bespreekbaar 

maken) willen we hier zo breed mogelijk op inspelen. De dialoog en het geloofsgesprek tussen 

gemeenteleden, jong en oud, is daarbij van grote betekenis. Bij het gezamenlijk zoeken, met de Bijbel 

als leidraad, naar antwoorden op actuele vragen is de leiding van de Heilige Geest onontbeerlijk.   

Ad b. Vasthouden van de jeugd en alle leden.  

De basis van het geloof wordt al gelegd in de opvoeding in de gezinnen. Ondersteuning van jonge 

gezinnen bij de geloofsopvoeding en het onderwijzen van de jeugd in kennis van het evangelie draagt 

daarin bij.  

Zoals al gezegd, om de jeugd in deze snel veranderende wereld met het evangelie toe te rusten en 

weerbaar te maken, vast te houden en bij de gemeente te betrekken, is een forse uitdaging. De 

hoeveelheid indrukken en visies op het leven die zij te verwerken krijgen en de dynamiek (en drukte) 

in deze tijd is groot.  



Een eerlijke boodschap, geloofs-ervaringen en -belevingen, voorbeelden en identificatie en 

betrokkenheid spelen hierbij een rol. Dat vraagt wijsheid en toewijding in de begeleiding van 

jongeren.  

Ook andere (groepen) gemeenteleden willen we hierbij niet uit het oog verliezen. Wat zou het mooi 

zijn als ouderen hun godservaring kunnen delen met jongeren en jongeren hun liefde voor Jezus 

delen met ouderen. In het geheel van het gemeentewerk is het goed om daar structureel aandacht 

te hebben voor de verbinding tussen alle groepen in de gemeente. 

We onderkennen ook dat in de loop der jaren gemeenteleden zijn afgehaakt van de gemeente en 

van het geloof in Christus. Ook voor hen voelen we een speciale verantwoordelijkheid met hen in 

contact en van betekenis te zijn.  

Ad c. De eenheid in de gemeente en versterking van de onderlinge gemeenschap  

De gemeente mag het gezin van God zijn. In de gemeente gaat het om toewijding, liefde, 

betrokkenheid, eenheid. In Handelingen lezen we van de eendracht en het getuigenis wat daar 

vanuit ging.  

We zien dat samen activiteiten doen, samen dingen beleven heel sterk de gemeenschap in groepen 

binnen de gemeente bevordert. Denk aan fietsgroepen, wandelgroepen, jongerenkampen enz.  

Daarnaast zoeken we naar gelegenheden waarin de hele gemeente elkaar kan ontmoeten en 

bemoedigen. Centraal punt is daarbij de eredienst maar ook de ontmoeting na de dienst met koffie 

en koek en de gemeente-start-dag past daar heel goed in.  

Ad d. Het worden van een gemeente die meer missionair is, in woord en daad.  

De afstand tussen kerkmensen en buitenstaanders lijkt groter te worden. De leefwerelden nog meer 

verschillend. Steeds meer mensen hebben nauwelijks of geen kennis meer aan een Christelijke 

achtergrond of ervaring. Als gemeente voelen we ons geroepen om actief en breder toenadering te 

zoeken tot de gehele lokale samenleving. We hebben immers een evangelieboodschap die iedereen 

moet weten en die het leven zin en inhoud geeft.  

We willen als christelijke gemeente van betekenis zijn voor Giessenburg. In het focus-traject worden 

we toegerust om ons opener naar Giessenburg op te stellen. We willen ‘ontmoetingsplaats’ zijn voor 

mensen met levensvragen of levensproblemen en daarin een helper zijn. Daarbij zoeken we 

samenwerking met bestaande verenigingen in het dorp om  samen op te trekken. 

Tot slot 

We zijn ons bewust van onze beperkingen en tekortkomingen maar vertrouwen op de kracht van 

God en de werking van Zijn Geest.  


