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1. Voorwoord
In januari 2009 heeft de kerkenraad opdracht gegeven om een nieuw
beleidsplan te maken.
Dit beleidsplan was destijds gericht op de periode 2010 - 2014. In 2014 is
aan alle leden van de kerk en aan alle commissies in onze gemeente
gevraagd eventuele gewenste wijzigingen kenbaar te maken. Op basis van
deze input is het beleidsplan geactualiseerd voor de periode 2014 - 2018.
De eerste opzet is in 2009 gemaakt door twee gemeenteleden, die dit ter
goedkeuring aan de kerkenraad hebben voorgelegd. We hebben samen
gekozen voor een duidelijke structuur en streven ernaar om gericht te zijn op
de praktijk. Bijna maandelijks heeft er overleg plaatsgevonden tussen de
twee schrijvers, predikant en kerkenraad. Wij zijn ons er goed van bewust
dat de kerkenraad uiteindelijk verantwoordelijk is voor het beleidsplan en
voor de uitvoering van de in dit plan genoemde doelen en speerpunten.
Zorgvuldig is hoofdstuk na hoofdstuk geschreven. In de zomer van 2009 is
een gemeenteavond georganiseerd om input van gemeenteleden te krijgen
en deze vervolgens in het plan te verwerken.
Zo geeft dit beleidsplan inzicht in wie wij als Gereformeerde Kerk van Andel,
behorend tot de Protestantse Kerk in Nederland, zijn, wat ons fundament is
en welke richting wij op willen. Daarbij hebben we in dit nieuwe beleidsplan
geprobeerd om met elkaar een visie te ontwikkelen die richtinggevend kan
zijn voor onze gemeente. Bij dit alles is de bijbel als Woord van God telkens
de basis geweest bij de keuzes die wij moesten maken.
In het beleidsplan zit een duidelijke structuur. Telkens weer zult u de
drieslag: ‘boven, binnen, buiten’ tegenkomen. Met ‘boven’ bedoelen we onze
gerichtheid op de Here God, met ‘binnen’ doelen we op onze gemeente en
met ‘buiten’ geven wij onze relatie en betrokkenheid op de wereld aan.
In hoofdstuk 11 leest u welke doelen wij ons stellen binnen deze drie
aandachtsgebieden: boven, binnen en buiten. De invulling van dit beleid kan
op verschillende manieren plaatsvinden.
Speerpunten uit het plan kunnen terugkomen op gemeente- of wijkavonden.
Verder zal de kerkenraad de voortgang en de gewenste ontwikkeling moeten
toetsen en aansturen. Ook verdient het aanbeveling om jaarlijks een thema
uit het beleidsplan te kiezen om hier als gemeente mee aan de slag te gaan.
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Ik hoop dat u het beleidsplan met vreugde zal lezen en dat u zich zult
herkennen in de beschrijving van onze gemeente en in de doelen die we ons
als gemeente van Christus stellen.
Namens de Kerkenraad,
S. van Noorloos-Schep
voorzitter
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1.1 Leeswijzer
Het beleidsplan beschrijft het fundament van onze gemeente, geeft inzicht in
onze identiteit en onze waarden en geeft aan welke richting wij als gemeente
op willen.
Hoofdstuk 2 beschrijft onze gemeente. Hoe is de gemeente in Andel
ontstaan, welke ontwikkelingen heeft de kerk in grote lijnen meegemaakt en
hoe is momenteel de samenstelling van onze gemeente.
Hoofdstuk 3 beschrijft het fundament van ons gemeente-zijn, waarbij de
Bijbelse opdracht als vertrekpunt is genomen.
Hoofdstuk 4 verwoord onze missie, die beschrijft wat deze Bijbelse opdracht
specifiek voor onze gemeente betekent.
Hoofdstuk 5 is een verdieping op ons gemeente-zijn, waarbij belangrijke
waarden uit onze gemeente worden beschreven. Deze waarden geven aan
wat wij belangrijk vinden en welke keuzes wij daarom maken. Samen met
hoofdstuk 2 geeft dit een totaalbeeld van onze identiteit als gemeente in
Andel.
Het geheel van hoofdstuk 3 tot en met 5 vormt een beschrijving van ons
Bijbels fundament en onze opdracht, wie wij als gemeente zijn en wat wij
belangrijk vinden.
Hoofdstuk 6 geeft hierbij aansluitend aan waar wij verder in willen groeien.
De inhoud van dit hoofdstuk is een samenvatting van het resultaat van een
gemeentebijeenkomst, die op 29 juni 2009 is georganiseerd om met elkaar
onze groeirichting te bespreken.
Hoofdstuk 7 tot en met 10 beschrijven de visie, taken en activiteiten van het
Bestuur (Kerkenraad, Jeugdraad en College van Kerkrentmeesters), de
Commissie Gemeenteopbouw, Pastoraat en Diaconaat. Deze (sub)visies zijn
in 2014 herzien, waarbij de visie en de missie uit hoofdstuk 3 en 4 als
uitgangspunt zijn genomen. Hierdoor is duidelijk de aansluiting zichtbaar
geworden tussen de visie en missie van de gemeente en de (sub)visies en
taken van de verschillende commissies.
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Hoofdstuk 11 beschrijft de speerpunten voor 2014-2018 en zijn met name
gebaseerd op de uitkomsten van de gemeentebijeenkomst die zijn
beschreven in hoofdstuk 6.
Deze speerpunten zijn opgenomen om de gewenste groei van onze
gemeente verder inhoud en richting te geven.
In de bijlagen worden de geraadpleegde bronnen genoemd en is een
samenvatting opgenomen van de resultaten van de gemeentebijeenkomst
van 29 juni 2009. Tevens zijn in de bijlagen de Bijbelteksten uit De Nieuwe
Bijbelvertaling (NBV) weergegeven waaraan in het plan wordt gerefereerd.
1.2 Werkwijze beleidscyclus
Het beleidsplan beschrijft een periode van 4 jaar. Elke 4 jaar wordt het
beleidsplan bijgesteld in opdracht van de kerkenraad. Daarbij wordt o.a.
gebruik gemaakt van input van de Gemeente door middel van een
gemeenteavond.
De kerkenraad toetst jaarlijks Hoofdstuk 11 op basis van de ontwikkelingen
van dat moment en stelt de speerpunten eventueel bij. Het is handig jaarlijks
het actualiseren van het beleidsplan te agenderen, bijvoorbeeld in een
rustige periode.
Het verder invullen van concrete activiteiten wordt tastbaar in een
activiteitenplan. Dit activiteitenplan wordt verder vormgegeven door
bestaande commissies, aangestuurd vanuit de kerkenraad.
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2. Onze gemeente
2.1 Het dorp Andel
Het dorp Andel, in de dorpsmond ook wel ‘Ael’ genoemd, is gelegen in het
Land van Heusden en Altena. Het dorp heeft ongeveer 2.500 inwoners
(2.459 per 31-12-2007). Dit aantal is de afgelopen jaren stabiel gebleven.
Het dorp is ontstaan op de oeverwal van de rivier de Alm, maar ligt door
veranderingen van de rivierenloop tegenwoordig aan de Afgedamde Maas.
Andel is een dorp in de gemeente Woudrichem. Deze gemeente, als
onderdeel van de provincie Noord-Brabant, grenst aan de Zuid-Hollandse
Alblasserwaard en de Gelderse Bommelerwaard. Het Land van Heusden en
Altena is een aantrekkelijk woongebied en een goede uitvalsbasis naar
steden zoals Breda, Waalwijk, Tilburg, ‘s-Hertogenbosch, Gorinchem en
Utrecht.
Het dorp is schitterend gelegen aan de rivier en heeft vele mooie
vergezichten en karakteristieke oude huizen en straten. De bekendste
bouwwerken zijn ongetwijfeld de sfeervolle Andelse Sluis, het oude veerhuis
’t Zwaantje en uiteraard de 14e-eeuwse Romboutstoren met zijn
karakteristieke bakstenen spits.
Er is in Andel een grote diversiteit aan inwoners. Het laatste decennium zijn
er veel mensen komen wonen die oorspronkelijk niet uit de regio komen.
Al deze verschillende mensen, met evenzoveel verschillen in geloof,
opleiding en afkomst, leidt niet tot de vorming van sterke afzonderlijke
groepen.
De veelal gedeelde moraal is om vooral met twee voeten in de klei te blijven
staan: “doe maar gewoon, dan doen we al gek genoeg”. Deze nuchtere en
pragmatische houding zorgt ervoor dat er initieel soms een wat bescheiden
en afwachtende houding wordt aangenomen. Maar vooral zorgt deze
houding voor een hoge mate van eerlijkheid, betrouwbaarheid en
daadkracht. De dorpse sfeer van ‘ons kent ons’ is misschien een tikje
nieuwsgierig, maar bovenal warm en betrokken.
2.2 Historie
Dankzij de verhalen van Bart Kraai die in1906 werden opgetekend door dhr.
D. de Fijter Sr., is er meer bekend over de historie van onze kerkelijke
gemeente in Andel. Zo zou ene ds. Scholte al in 1834 ten huize van visser
Cornelis Verbeek hebben gepreekt. Vooral ds. Gezelle Meerburg begeleidde
de gemeente tijdens de eerste jaren.
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Uit een brief van burgemeester G. den Dekker blijkt dat ds. Meerburg op 3
mei 1836 ten huize van karreman Jan de Waal een godsdienstoefening hield
en er kinderen doopte. Op 25 januari 1837 preekt hij bij gemeenteraadslid
Jakob
van Andel in Rijswijk en doopt diens kind. Een dag later, op 26 januari
1837, gaat ds. Meerburg naar Op-Andel en vergadert met acht mensen bij
Cornelis Verbeek, aldus de burgemeester en bevestigt er ’s avonds een
kerkenraad.
Op 30 juli 1839 preekt de predikant bij Cornelis Verbeek voor een gehoor
van wel 200 mensen. Drie marechaussees uit Heusden bevelen de menigte
om ‘de onwettige vergadering ‘ te ontbinden en de predikant krijgt een boete
van 100 gulden! Voorzanger Verbeek moet acht gulden betalen. Als in 1838
P.J. de Bruin met zijn moeder naar Andel komt –hij heeft een tijdje theologie
gestudeerd in Leiden- groeit de gemeente.
De Bruin was ondermeester en is waarschijnlijk door ds. Gezelle Meerburg
opgeleid. Zonder beroepen te zijn wordt hij predikant in Andel, zonder
traktement, want hij is niet onbemiddeld.
De afgescheidenen komen eerst bijeen in het huis van Jan Crielaard in
het Steegje [Beatrixstraat] en later in huis De Rib en in een huis aan
de Voorstraat (Julianastraat op de locatie waar nu het huidige notariskantoor
staat) afgestaan door de familie van burgemeester Den Dekker en als kerk
ingericht. In 1850 wordt ds. De Bruin ook predikant van Giessen en Rijswijk.
Deze combinatie blijft bestaan tot 1895. Na verloop van tijd veroudert het
gebouw sterk en vooral ’s winters is het er koud en tochtig. In 1858 sloeg
tijdens zwaar weer de bliksem in bij de pastorie en brandde de pastorie tot
de grond toe af. De kerk bleef als door een wonder gespaard, hoewel deze
slechts op 1 el afstand stond van de pastorie.
In die jaren werd het buitenhuis “Het Hoff” op grootse wijze gerestaureerd
door de eigenaar, dhr C.J. van Andel. Deze luxe was ds. De Bruyn een
doorn in het oog: “De mensch in een paleis en de Heere in een schuur, dat
heeft geen pas”, zo zei hij. Op een zondag preekte hij uit Haggai 1:4. “Is het
voor ulieden wel de tijd, dat gij woont in uw gewelfde huizen en zal dit huis
woest zijn?”
C.J. van Andel trok zich deze preek zo aan, dat hij besloot een nieuw
onderkomen voor de gemeente en een nieuwe pastorie voor de predikant te
laten bouwen.
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Dit pand verrees aan de andere zijde van de Voorstraat. In 1885 werd het
nieuwe kerkgebouw in gebruik genomen. Het gebouw was voor die tijd ruim
genoeg en voldeed aan de wensen van die tijd.
In de dertiger jaren van de vorige eeuw was het voor de Kerkenraad moeilijk
de jaarbegroting rond te krijgen. Er werd om mogelijk ook financiële redenen
toenadering gezocht tot Giessen - Rijswijk. Het waren moeilijke tijden.
Zo maande de Classis de Kerkenraad om aan haar afdracht aan de classis
te voldoen. In de tweede helft van de dertiger jaren verbeterde de
economische omstandigheden in het Land van Heusden en Altena en ook in
Andel.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het kerkgebouw tijdelijk door de
Duitse bezetters gesloten en kon gebruik gemaakt worden van het
kerkgebouw van de Nederland Hervormde Gemeente. De Gereformeerde
Kerk liep helaas oorlogsschade op en werd met de beperkt voorhanden
zijnde middelen gerepareerd. In 1951 werd besloten een consistorie te
bouwen;
In 1959 besloot men de kerk uitgebreid te restaureren. Deze restauratie werd
begroot op een bedrag van fl. 30.000,--, exclusief orgel.
In 1966 werd de huidige pastorie aan de Neerandelseweg gebouwd. In de
zeventiger jaren werd de Schutskooi in 2 fasen gebouwd. Daarbij werd de
oude pastorie gesloopt.
Het kerkgebouw begon bouwkundige mankementen te vertonen en de
kerkzaal kon het groeiende aantal bezoekers niet meer verwerken.
In 1982 ontstond ruimte om de kerk te kunnen verbouwen door aankoop van
een perceel grond, direct aansluitend aan het bestaande kerkgebouw. Na
een periode van planvorming werd op 2 mei 1989 unaniem door de honderd
aanwezige gemeenteleden besloten in te stemmen met het voorstel tot
nieuwbouw. Met behulp van een drietal gereformeerde aannemers en talloze
vrijwilligers werd de klus geklaard en kon het nieuwe kerkgebouw in gebruik
genomen worden.
De naam “De Voorhof” werd gekozen als naam voor het nieuwe
kerkgebouw, verwijzend naar de plaats waar vroeger het volk van Israel
samenkwam om God te ontmoeten. Ook verwijst de naam naar de hiervoor
genoemde straat waaraan de kerk staat.
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2.3 De Gereformeerde kerk in Andel
Vanaf 1980 is de gemeente bijna onafgebroken gegroeid. De enige (relatief)
grote afname was in 1994 met 20 leden. Een mogelijke verklaring hiervoor is
dat onze gemeente toen vacant was. Daardoor hebben er in dat jaar wellicht
minder mensen belijdenis gedaan, minder mensen zich laten overschrijven
en zijn minder mensen voor het eerst lid geworden.
Vergeleken met 30 jaar geleden is het aantal leden met maar liefst 250
personen toegenomen. Een opmerkelijk gegeven, zeker gezien de landelijke
neerwaartse trend. Als oorzaken van de groei van de afgelopen tien jaar
worden door gemeenteleden van De Voorhof genoemd(¹): de goede sfeer in
de gemeente, de voormalige predikant, de Alpha-cursus en de aandacht
voor kinderen en tieners in de gemeente.
Sinds begin 2012 is er een daling te zien van het aantal leden. Op 1 januari
2011 telde onze gemeente 846 leden en per 1 januari per 2014 zijn dit er
792. Er is met name een afname van het aantal mannelijke doopleden, van
411 begin 2010 naar 382 in 2014.

(per 01-01-2014)

¹)

Een conclusie uit de doctoraalscriptie “Groei in de Gereformeerde kerk De
Voorhof in Andel” door Agnes Gooijer-Snel (2006)
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Opvallend is ook het grote aantal gemeenteleden uit omliggende dorpen
(22,5%). Ook bij de maandelijkse jeugddiensten zijn er veel bezoekers uit de
regio. Hieruit blijkt dat de Gereformeerde Kerk in Andel een groeiende
regionale functie vervult. Noemenswaardig is ook zeker de evenwichtige
verdeling van leeftijdscategorieën. Vooral de grote groepen jongeren en
jongvolwassenen zijn bijzonder tegen de achtergrond van veel vergrijzende
kerken in Nederland.

(per 01-01-2014)
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2.4 Kengetallen
Ledenaantal (per 01-01-2014)
Geboorteleden
Doopleden
Belijdende leden
Totaal(*)

52
335
405
792

6,6%
42,3%
51,1%
100%

Verdeling mannen/vrouwen (per 01-01-2014)
Mannen
382
Vrouwen
410
Totaal
792

48,2%
51,8%
100%

Verdeling geografisch (per 01-01-2014)
Andel
594
Wijk en Aalburg
53
Veen
39
Giessen
14
Rijswijk
13
Woudrichem
12
overige plaatsen
67
Totaal
792

75,0%
6,7%
4,9%
1,8%
1,6%
1,5%
8,5%
100%

*)

Onze 792 leden vormen ruim 300 zogenoemde pastorale eenheden
(als gezin of als partners)
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3. Onze visie op gemeente zijn
Wij, als christelijke gemeente in Andel, geloven dat wij een roeping en een
opdracht hebben en dat we geen doel op zichzelf zijn. We zijn geroepen om
onze Schepper en Vader te verheerlijken en elkaar lief te hebben.
3.1 Het grote gebod
Het eerste en het grote gebod, uit Matteüs, zien wij als hoofdzaak van wat
God aan ons als gemeente te zeggen heeft: Heb de Heer, uw God, lief met
heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste
en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.
(Matteüs 22: 37-39)
3.2 De grote opdracht
Voor zijn hemelvaart gaf Jezus een opdracht aan zijn discipelen. Wij geloven
dat deze opdracht uit Matteüs ook geldt voor christenen in de wereld en voor
onze gemeente in Andel: Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn
leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de
heilige Geest en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik
jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen,
tot aan de voltooiing van deze wereld. (Matteüs 28: 19-20)
3.3 Onze opdracht als gemeente
Een levende en groeiende gemeente is gericht naar boven, om Gods naam
groot te maken; een levende gemeente is ook gericht naar binnen, naar
elkaar, om elkaar op te bouwen. Dit is het grote gebod dat God ons heeft
meegegeven. Als derde is een levende gemeente gericht naar buiten, om
getuige te zijn van de levende Heer. Dat is de grote opdracht.
Vanuit deze opdracht onderscheiden we 3 hoofdfuncties van onze
gemeente:
1. Leven uit Gods genade
(boven)
2. Zorgen voor elkaar
(binnen)
3. Getuigen in de wereld
(buiten)
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3.3.1 Boven
De Bijbel, Gods woord, is ons fundament, de kern van ons belijden en
richtsnoer van ons leven. Wij belijden de drie-eenheid, God, Jezus en de
Heilige Geest. In alle werken van God zijn alle drie de goddelijke personen
betrokken, zo staat de Vader voorop bij het scheppingswerk, de Zoon bij het
verlossingswerk en de Geest bij de vernieuwing van de mens(¹).
Wij realiseren ons dat wij mogen leven door Gods genade(*) (in Latijn: Soli
Deo Gloria), zoals in Romeinen mooi is verwoord: Als God voor ons is, wie
kan dan tegen ons zijn? Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar
hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles
schenken? (Romeinen 8: 31-32)
Wij zijn vrij van onze schuld door Jezus Christus. We hebben deze genade
niet ontvangen door onze daden(²).
We vinden het belangrijk dat onze relatie met God onze Vader onderhouden
wordt, om zo geestelijke te groeien. We moeten zó dichtbij God leven dat
ons leven langzaam maar zeker één groot gebed is. Bid zonder ophouden
zegt de Bijbel niet voor niets.
¹)
*)
²)

Verwoord op basis van Johannes 1: 1-18 en 1 Korintiërs 2: 6-16
Genade = iets krijgen wat je niet verdient (onverdiende liefde van God)
Verwoord op basis van Kolossenzen 2: 13-15

3.3.2 Binnen
Wij willen een open gemeente zijn, gastvrij, betrokken en zorgzaam. Er is
ruimte om elkaar te ontmoeten, te bemoedigen, waar nodig te troosten, met
en voor elkaar te bidden en om te zien naar elkaar. We willen graag groeien
in vriendschap, naastenliefde en onderlinge gemeenschap, maar ook
waakzaam blijven voor verkeerde invloeden in een snel veranderende
wereld(¹).
De Bijbel gebruikt verschillende beelden bij het vormen van een christelijke
gemeente, onder andere: het beeld van het lichaam(²), het beeld van de
levende stenen(³) en de beschrijving van Paulus aan de gemeente in Efeze:
Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit
liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de
eenheid te bewaren die de Geest u geeft: één lichaam en één geest, zoals u
één hoop hebt op grond van uw roeping, één Heer, één geloof, één doop,
één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is.
(Efeziërs 4: 2-4)
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We willen een sterke gemeente zijn, waar binnen iedereen belangrijk is en
elkaar respecteert en er ruimte is voor pluriformiteit(*). Hiermee willen we
één zijn in waarheid, zoals in Johannes 17 geschreven staat: Laat hen allen
één zijn, maar nadrukkelijk ruimte bieden voor verschil in vormgeving en
uiting.
In Handelingen wordt gesproken over de vorming van de eerste
christengemeente, waarbij de nadruk gelegd wordt op trouw zijn aan elkaar
4
en volharden in geloof( ). Ook dit willen wij als gemeente in de praktijk
brengen.
*)
¹)
²)
³)
4
)

Pluriform= veelvormig (maar één waarheid)
Verwoord op basis van 1 Petrus 5: 8-11
Verwoord op basis van 1 Korintiërs 12: 11-13
Verwoord op basis van 1 Petrus 2: 4-5
Verwoord op basis van Handelingen 2: 46-47

3.3.3 Buiten
Wij willen als gemeente getuigen van ons geloof door een open karakter van
de eredienst en gasten te laten merken dat ze welkom zijn. We vinden het
belangrijk om de mensen buiten de gemeente te vertellen over Gods liefde
5
en het verlossend lijden van Jezus Christus( ).
Naast dit getuigen vinden we het belangrijk om vanuit Gods opdracht onze
naaste te ondersteunen in geestelijke en materiële zin. We willen met open
oor en oog in de wereld staan om te zien waar ons geloof handen en voeten
kan krijgen en het evangelie tastbaar wordt voor anderen. Vanuit de
evangelische opdracht willen we verantwoordelijkheid nemen voor onze
medemens dichtbij en ver weg.
5

)

Verwoord op basis van Matteüs 28: 19-20
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4. Onze missie
Vanuit de visie op onze gemeente en de geloofsopdracht van onze
gemeente hebben we onze missie geformuleerd.
►Boven

We willen groeien in onze relatie met God, daarin de kracht
van de Heilige Geest ervaren en vertrouwen op Gods
belofte.

►Binnen

Een trouwe en liefdevolle gemeente zijn, met elkaar delen,
omzien naar elkaar, inzetten van verschillende gaven en
elkaar enthousiasmeren in geloof.

►Buiten

We willen een open en gastvrije gemeente zijn, getuigen
van de liefde van God, het verlossende werk van Jezus en
omzien naar de ander in de wereld.
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5. Belangrijke waarden van onze gemeente
5.1 Eredienst
In de eredienst ontmoeten we de Here God en elkaar. Samen aanbidden we
blijmoedig de Here God door gebed, zang en muziek. De eredienst is ook de
plaats waar we door de kracht van de Heilige Geest worden aangeraakt. Het
is een moment aan het begin van een nieuwe week waar we vergeving,
genezing en troost mogen ontvangen. In de eredienst worden we
opgeroepen om Jezus Christus als verlosser te aanvaarden.
We vinden het van groot belang dat de erediensten een open karakter
hebben, zodat gemeenteleden en gasten zich welkom voelen. We vinden het
belangrijk dat de prediking helder, bemoedigend, appelerend is en
toepasbaar is in ons dagelijks leven. Het woord van God staat hierbij
centraal. Verkondiging hebben wij nodig om te blijven groeien in geloof.
5.2 Bijbel
De Bijbel is het fundament van ons geloof en is het vertrekpunt van ons
gemeente zijn. In 2009 is gekozen voor deelname aan de landelijke proef om
tijdens de eredienst te lezen uit de NBV. De NBV sluit goed aan bij de
hedendaagse taal en daarnaast sluit deze vertaling goed aan bij de
beeldvorming.
5.3 Zang
In onze gemeente maken we gebruik van het Liedboek voor de Kerken.
Sinds 2004 zingen we daarnaast ook uit de Evangelische Liedbundel. Vooral
de aanbidding van God krijgt hierdoor meer gestalte. In bijzondere diensten
wordt ook uit de bundel Opwekking gezongen.
5.4 Gebed
In onze eredienst richten wij ons in eerbied tot God. Tijdens het gebed
vragen wij God om vergeving van onze zonden, worden voorbeden gedaan
voor de zieken en wordt gebeden voor de nood in de wereld. Daarnaast
prijzen wij Hem en zeggen dank voor de goede gaven die we mochten
ontvangen.
5.5 Gods geboden
Tijdens de ochtenddiensten worden de tien geboden met regelmaat gelezen.
De voorganger heeft de mogelijkheid leefregels uit het nieuwe testament
voor te lezen. Wij doen dit zodat wij telkens weer bepaald worden bij de
geboden en de opdrachten van God.
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5.6 Belijden
We willen een levende en belijdende gemeente zijn en vragen daarom aan
onze leden een bewuste keuze voor God te maken. Tijdens de
avonddiensten belijden we ons geloof door de Geloofsbelijdenis te lezen of
te zingen. We vinden het ten aanzien van dit aspect belangrijk dat
gemeenteleden persoonlijk hun geloof belijden tegenover God en de
gemeente.
5.7 Doop
Vanuit Gods verbond met mensen dopen wij kinderen. Met de doop geven
ouders aan dat zij hun kind willen laten opgroeien in de traditie van de kerk
en het op de weg willen zetten van Jezus en zijn evangelie.
De Here Jezus heeft kort voor zijn Hemelvaart ons de opdracht gegeven
mensen te dopen in zijn naam: Ga er daarom opuit om alle volken tot mijn
discipelen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en
van de Heilige Geest. (Matteüs 28: 19) In opdracht van Hem dopen wij dan
ook volwassenen als teken van bekering.
Wij vinden het doen van openbare geloofsbelijdenis belangrijk in relatie tot
dopen. Deze keuze(¹) ligt in het verlengde van de Gereformeerde
fundamenten om een levende en belijdende gemeente te zijn.
¹)

De voorwaarden voor dopen zijn opgenomen in de plaatselijke regeling
van de kerk en tevens opgenomen in de bijlagen

5.8 Avondmaal
Brood en wijn staan symbool voor het lijden en sterven van Jezus Christus.
Wij kijken terug naar wat Hij voor ons heeft gedaan. De viering van het Heilig
Avondmaal versterkt ook de beleving van de gemeenschap van de gelovigen
in het heden. We vieren het als gemeente sámen.
Zo verschillend als we zijn, we zijn toch één. We krijgen van hetzelfde brood,
we drinken van dezelfde wijn. We hebben dezelfde Heer, Jezus Christus.
Door de Heilig Avondmaalsviering mogen we die onderlinge band
versterken. Het brood breken en de wijn uitschenken bepaalt ons ook bij de
opdracht om te delen. Tegelijk zien wij met blijdschap en verwachting uit
naar het moment om met Hem in het Koninkrijk van God aan te zitten aan
zijn tafel.
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We vinden deelname aan het Heilig Avondmaal een bewuste keuze van
mensen. Het doen van openbare geloofsbelijdenis vinden wij in onze
gemeente belangrijk om deel te nemen aan het Heilig avondmaal. Dit doen
we vanuit de overtuiging dat het van belang is te weten wat het Heilig
Avondmaal inhoud voordat iemand hieraan deelneemt.
5.9 Huwelijk(²)
²) De voorwaarden voor huwelijk zijn opgenomen in de plaatselijke
regeling van de kerk en tevens opgenomen in de bijlagen
5.10 Israël
Wij zijn als gemeente van Christus geroepen om vorm te geven aan onze
verbondenheid met het volk Israël(³). Voor onze gemeente betekent dit
vanuit de Bijbelse achtergrond ons te verdiepen in de weg van God met
Israël en gemeenteleden hiervoor toe te rusten.
³)

Kerkorde Artikel 1.7: De kerk is geroepen gestalte te geven aan haar
onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël. Als Christusbelijdende geloofsgemeenschap zoekt zij het gesprek met Israël
inzake het verstaan van de Heilige Schrift, in het bijzonder
betreffende de komst van het Koninkrijk van God.
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6. Gemeentetypering
De afgelopen 10 jaar heeft onze gemeente een belangrijke groei
doorgemaakt. Onze predikant is een belangrijke factor in dit groeiproces
geweest. Ook is er veel aandacht voor kinderen, tieners en jongeren.
Dit wordt door veel leden en gezinnen gewaardeerd. Met veel nieuwe
initiatieven, zoals bijvoorbeeld de zang- en jeugddiensten, Alphacursussen
en Groeigroepen, gebedsweek en thema-avonden probeert onze gemeente
te vernieuwen en aan te sluiten op veranderende belevingsvormen.
Globaal genomen kunnen we stellen dat er een traditionele stroming en een
evangelische stroming in onze gemeente zijn te onderscheiden.
Verscheidenheid aan mensen biedt ook verscheidenheid aan talenten,
waarmee ieder op zijn of haar manier bijdraagt aan de opbouw van onze
gemeente. Aandacht hebben voor deze verschillen zal onze gemeente ten
goede komen. Verschil van mening en achtergrond zien wij dus als een
verrijking van onze gemeente, mits er ruimte blijft bestaan voor elkaar.
Wat ons bindt is de grote betrokkenheid bij de kerk en bij elkaar. We zijn een
gemeente van ‘doeners’. Enorm veel mensen zijn actief binnen de gemeente
in allerlei commissies, bij allerlei activiteiten en bijeenkomsten. Wij zijn
verbonden door onze trouw en betrokkenheid.
6.1 Onze gemeente in 2009
Medio 2009 is tijdens een extra gemeentevergadering met gemeenteleden
gesproken over onze gemeente. Waar staan we anno 2009 met onze
gemeente, wat doen we goed en welke dingen willen we graag verdiepen of
beter doen? Op basis van de kernbegrippen uit de missie zijn hieronder de
belangrijkste bevindingen van de (aanwezige) leden benoemd.
6.1.1 Boven: Leven uit Gods genade
Onze gemeente ziet vertrouwen nadrukkelijk als een voorwaarde voor een
relatie met God.
Er is voldoende aanbod om te kunnen groeien, maar relatief gezien lijkt er
gemeentebreed soms weinig respons bij sommige verdiepende activiteiten,
zoals gebedsgroep of gebedsweek. Meer zichtbare betrokkenheid, buiten de
zondagse erediensten om, zal meer verdieping kunnen brengen in onze
gemeente als geheel.
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6.1.2 Binnen: Zorgen voor elkaar
Gemeenteleden reageren bescheiden en terughoudend op de vraag of we
een liefdevolle gemeente zijn. In ieder geval is er voldoende ruimte voor het
met elkaar delen in onze gemeente. Daarbij heeft een ieder ook zijn/haar
eigen verantwoordelijkheid om persoonlijke behoeften kenbaar te maken
Er wordt veel steun ervaren binnen onze gemeente als je zorgen hebt. Ook
hierbij geldt dat het moeilijk is om onuitgesproken verwachtingen te
herkennen.
Soms oordelen we snel over het wel of niet deelnemen aan activiteiten en
zijn we sterk gericht op inzet van (meer) gemeenteleden.
Verder zien wij onszelf niet als een uitgesproken enthousiaste gemeente.
Ook hier geldt dat meer zichtbaarheid (geloofsuiting in daad en woord) een
sterkere uitstraling zou geven naar elkaar en naar onze omgeving.
6.1.3 Buiten: Getuigen in de wereld
Over het algemeen heeft onze gemeente een open karakter. Ook gasten en
gastleden zijn zeer welkom in onze gemeente. Het welkom zijn en -heten
mag meer aan de oppervlakte komen en zichtbaar zijn door handelen.
Ook bij het getuigen naar elkaar en naar onze omgeving lijkt onze gemeente
te maken te hebben met schroom, wellicht vanuit onzekerheid of
bescheidenheid (“Wie ben ik om…?”).
Helaas kan de nood van anderen niet altijd herkend worden, maar als het
gaat om concreet hulp bieden aan anderen, dan staat onze gemeente graag
klaar.
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7. Bestuur
7.1 Kerkenraad
7.1.1 Visie op kerkbestuur
De Kerkenraad is het beleidsbepalende orgaan van onze gemeente. Dit
beleid is erop gericht een levende en groeiende gemeente te zijn, die
gericht is naar boven, om Gods naam groot te maken; gericht naar
binnen, om elkaar op te bouwen en om als levende gemeente gericht te
zijn naar buiten, om Gods woord aan anderen te verkondigen.
7.1.2 Taken
Sturing geven aan de invulling van de missie
Leiding geven aan de gemeente
Beheer financiële zaken
Beleid bepalen
Sturing geven en uitvoeren van het beleid
7.1.3 Activiteiten
Maandelijkse vergaderingen
Organiseren jaarlijkse gemeentevergadering
Afvaardiging naar de Classis
Beroepingswerk van nieuwe ambtsdragers

7.2 College van Kerkrentmeesters
7.2.1 Visie op rentmeesterschap
Het College van Kerkrentmeesters heeft als taak voorwaarden in materiële
zin te scheppen om de missie vorm en inhoud te geven. Uitgangspunt is
hierbij het voeren van een goede exploitatie en een goed
vermogensbeheer. Door het verantwoord inzetten van middelen (financiële,
personele en ruimtelijke) wil het college actief bijdragen aan het gemeentezijn.
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7.2.2 Taken
Verwerving van geldmiddelen
Het financiële beleid van het College is erop gericht dat er jaarlijks een
acceptabele en minimaal sluitende begroting overlegd kan worden.
Beheer van de middelen
Om de middelen zo goed mogelijk te verdelen en te zorgen dat de
gemeente aan alle drie uitgangspunten van de missie (Boven, Binnen,
Buiten) toekomt, stelt het College van Kerkrentmeesters jaarlijks een
begroting, rekening en balans op die ter goedkeuring aan de kerkenraad
wordt voorgelegd.
Beheer gebouwen
Het onderhoud en de exploitatie van de kerkgebouwen en pastorie.
Om de kerkgebouwen (inclusief inventaris) en pastorie in goede staat
van onderhoud te houden en om de uiterlijke uitstraling in de omgeving
positief te houden dient jaarlijks een substantieel bedrag geïnvesteerd te
worden. Om grip te krijgen op de onderhoudskosten wordt gewerkt met
een meerjaren onderhoudsplan.
7.2.3 Activiteiten
Werving van geldmiddelen: Kerkelijke Bijdragen, collecten, legaten en
giften
Financieel beheer: beheer financiën en jaarlijkse begroting
Beheer gebouwen: onderhoud gebouwen en inventaris, beheren
bouwfonds, orgelfonds en exploitatie Schutskooi
7.2.4 Aandachtspunten
Voorwaarde om een volwaardige geloofsgemeenschap te behouden is
zorg dragen voor het jaarlijks verwerven van voldoende financiële
middelen. Een blijvend aandachtspunt is de vergroting van de Kerkelijke
bijdragen.
Financiële middelen werven voor verbouw en nieuwbouw door werving
onder gemeenteleden, houden van acties en het benutten van
subsidiemogelijkheden.
Up-to-date houden en investeren in gebouwen en inventaris, vanuit de
wens om invulling te geven aan de missie van onze gemeente, waarbij
de financiële (on)mogelijkheden niet leidend zijn.
Nadenken in facilitaire zin over moderne vormen van communicatie
binnen onze gemeente, zoals digitaal opnemen en distribueren van onze
erediensten.
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7.3 Jeugdraad
7.3.1 Visie op jeugdwerk
De Jeugdraad wil kinderen en jongeren in de kerk stimuleren tot het geloof in
Christus. Wij willen hiervoor een veilige omgeving creëren voor jonge
gemeenteleden waarin ze ruimte ervaren en zich geborgen kunnen voelen.
Door aansprekende methoden en werkvormen willen we op een eigentijdse
manier kinderen en jongeren in contact brengen met God onze Vader.
7.3.2 Taken (jeugdraad en jeugdwerk)
Onder eindverantwoording van de Kerkenraad geeft de jeugdraad leiding
aan het jeugdwerk vanuit de visie en missie van onze gemeente. De
activiteiten zijn gericht op drie belangrijke pijlers van het jeugdwerk:
Beleving: Met het jeugdwerk willen we zoveel mogelijk kinderen en
jongeren enthousiasmeren door ze bij de gemeente te betrekken.
Sociaal: Het jeugdwerk wil in haar activiteiten een ‘veilige’ plek bieden
waar de jeugd zichzelf kan zijn en anderen kan ontmoeten. Deze
onderlinge vriendschappen zijn een belangrijke stimulans om de kerk te
blijven bezoeken. We willen bewust de betrokkenheid van jongeren met
de gemeente stimuleren.
Kennis: Het jeugdwerk heeft als belangrijk doel de toerusting van de
kinderen en jongeren tot een persoonlijke relatie met Christus en voor
hun taak als christen in de gemeente en in de wereld. Dit betekent: hen
op een begrijpelijke aansprekende manier bekend maken met het geloof.
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7.3.3 Activiteiten
Kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8 van de basisschool
Jeugdclubs voor de kinderen van groep 5 t/m 8 van de basisschool
Follow Me voor jongeren van 12 t/m 18 jaar
Youth Alpha voor 15+
Challenge 18-30 jaar
Jeugdgroep 12-15 jaar
Jeugddiensten en kinderdiensten
Startdagactiviteiten voor de jongeren
Adventsproject
Kerstproject en kinderkerstfeest
Paasproject
Jeugdkampweekend
Acties zoals Actie Schoenendoos, bezoek EO-jongerendag…etc.
Bemoedigingsavond jeugdleiders
7.3.4 Aandachtspunten
Het jeugdwerk binnen de gehele gemeente meer onder de aandacht
brengen, door meer mensen te betrekken, zodat een grotere groep leden
zich (incidenteel of structureel) wil inzetten voor de jeugd.
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8. Commissie Gemeenteopbouw
8.1 Visie op gemeenteopbouw
Een actieve, levende en groeiende gemeente is gericht naar boven, om
Gods naam groot te maken. We willen bouwen aan onze gemeente door
1
gemeenteleden geestelijk toe te rusten( ).
Een levende gemeente is ook gericht naar binnen, naar elkaar, om elkaar
op te bouwen. Om als gemeente op te bouwen willen we groeien in
vriendschap, naastenliefde en onderlinge gemeenschap.
Onze grote opdracht is een levende gemeente te zijn, gericht naar buiten,
om Gods woord aan anderen te verkondigen. Als gemeente willen we
hieraan bouwen om zo betekenisvol te zijn in de maatschappij.
8.2 Taken
De predikant en kerkenraad geven richting en prioriteit aan geloofsgroei van
de gemeente en wil dat ook concreet ondersteunen.
Coördinatie activiteiten
Afstemming cursusmateriaal e.d.
Uitnodigen sprekers
8.3 Activiteiten
De commissie gemeenteopbouw (CGO) komt 3x per jaar bij elkaar en speelt
een centrale rol in de coördinatie van de volgende activiteiten:
De openlucht samenkomst
De gebedsgroep
De week van het gebed
De nacht van het gebed
Het Bijbeluurtje
Vorming en toerustingmomenten
Overleg met de gezamenlijke kerken in Andel
Vrouwen en mannen Bijbelstudie
Alphagroepen en leiding van de Alphagroepen
Gemeentegroeigroepen d.m.v. contactavonden groeigroepen

1

)

Verwoord op basis van 2 Petrus 1: 2
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9. Pastoraat
9.1 Visie op pastoraat
Een belangrijk uitgangspunt bij pastoraat is dat de zorg die we mensen
bieden breder is dan alleen het aanbieden van hulp in probleemsituaties.
Pastoraat is naast zorgdragend ook het bevorderen van persoonlijk en
gemeenschappelijk welzijn van onze gemeenteleden. Zorgdragen voor
elkaar is een Bijbelse opdracht: Wijdt mijn lammeren en hoedt mijn schapen.
(Johannes 21: 15-17)
Vanuit die opdracht willen we omzien naar elkaar in goede en kwade dagen.
Pastoraat is dan ook taak van heel de gemeente: Laten we op elkaar letten
en elkaar aansporen tot liefde en goede daden. (Hebreeën 10: 24)
9.2 Taken
Verbinding en aandacht
Opbouwen en ondersteunen
9.3 Activiteiten
Bezoeken gemeenteleden door wijkteamleden
Bezoeken gemeenteleden door ouderlingen en/of predikant
Crisispastoraat
Jeugdpastoraat
Wijkavonden
Ziekenzalving
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10. Diaconaat
10.1 Visie op diaconaat
Diaconaat is afgeleid van het Griekse woord ‘diakonein’, wat dienen
betekent. Vanuit Bijbels principes willen we als Diaconie opkomen voor de
hulpbehoevenden, zowel dichtbij als ver weg. Diaconaat is “liefde in
uitvoering”. Diaconaat is dan ook een taak van de hele gemeente.
10.2 Taken
Bieden van financiële hulp
Bieden van praktische hulp
Verzorgen bediening tijdens het Heilig Avondmaal
Het beheren van de diaconale gelden en goederen
10.3 Activiteiten
Commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking
(ZWO)
Net-Werk
Inzamelen van de gaven
Beheer kerktelefoon
Ouderenzorg
Behandelen steunaanvragen

pagina 28 van 36

11. Doelen en speerpunten 2014-2018
De speerpunten die in dit hoofdstuk zijn beschreven, zijn gebaseerd op de
uitgangspunten van de visie en de missie, de resultaten van de
gemeenteavond op 29 juni 2009 (samengevat in Hoofdstuk 6) en de eigen
visie van de kerkenraad en predikant.
11.1 Doelen
De komende jaren willen we onszelf als gemeente de volgende doelen
stellen:
►Boven

Groeien als gemeente in onze relatie met God onze Vader.

►Binnen

De eenheid binnen onze gemeente versterken door meer
met elkaar te delen en zo van elkaar te leren.

►Buiten

Onze liefde voor de wereld vorm geven door meer te
getuigen en praktisch te helpen in onze nabije omgeving.

11.2 Vertrekpunt
Zoveel mensen, zoveel meningen…
Verschil van inzichten en daardoor verschil van mening is van alle tijden.
Het is goed dat wij ons bewust zijn van dit gegeven. Met elkaar in gesprek
zijn en blijven is van groot belang, zeker in een pluriforme kerkelijke
gemeente als de onze.
Om ons doel te realiseren zal de aandacht van onze gemeente zich moeten
richten op de dingen die we met elkaar delen: wat onze identiteit is, welke
waarden we delen, wat ons als gemeente typeert en waar we voor staan.
Aan de ene kant zijn we bewust van onze wortels, onze traditie, en aan de
andere kant kijken we vooruit naar de toekomst: de ontwikkeling van onze
gemeente.
Om met elkaar verder te groeien, is het essentieel om onze onderlinge
verbondenheid te benoemen en te versterken. Als we met elkaar willen
ontwikkelen zal er eerst veel aandacht moeten zijn voor de verschillen in
inzicht, denkbeelden, en verwachtingen. Als we meer de waarde gaan
ervaren van onze pluriformiteit(*), dan pas is er een fundament voor
verandering!
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Om te bouwen aan dit fundament willen we in chronologische volgorde een
aantal stappen volgen:
• Kennis:
Bewustwording van verschil in denkbeelden,
meningen en geloofsbeleving.
• Houding:
Verschillen hierin van elkaar accepteren en
waarderen.
• Gedrag:
Elkaar opzoeken om van elkaar te leren en elkaar te
versterken.
• Effect:
Samenbindende kracht ervaren.
11.3 Speerpunten
Vanuit het hiervoor genoemde vertrekpunt willen we onze doelen realiseren.
Om meer vorm te geven aan het realiseren van deze doelen staan er drie
speerpunten centraal.
Boven: Samen groeien
• werken met inhoudelijke thema’s en daarbij evt. sprekers uitnodigen.
• vergroten van Bijbelkennis en inzicht door o.a. Bijbelstudie en prediking.
Binnen: Samen delen
• delen van geloofsbeleving, -overtuiging in (kleine) groepen, wijkavonden,
groeigroepen, gemeenteavonden, pastoraat, etc.
Buiten: Samen doen en geven
• met elkaar inhoud geven aan getuigen van Gods liefde en het
verlossend lijden van Jezus Christus.
• uitvoerend bezig zijn met acties voor onze omgeving.
*)

Pluriform= veelvormig (maar één waarheid)
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Bijlagen
1

A. Samenvatting extra gemeenteavond( ) rondom Beleidsontwikkeling
Stelling

BOVEN
We werken in
onze gemeente
voldoende aan
de groei van ons
persoonlijk
geloof
Bidden heeft
voldoende
aandacht binnen
onze gemeente
De Heilige Geest
speelt een
centrale rol in
onze gemeente
Vertrouwen is
een voorwaarde
om een relatie
met God te
kunnen hebben
BINNEN
De Gemeente in
Andel is een
liefdevolle
gemeente en
straalt dit
merkbaar uit
Er is voldoende
ruimte binnen
onze gemeente
om met elkaar te
delen

Oneens

Neutraal

Eens

Sterkte

Aandachtspunt

23%

35%

42%

Groei in pers.
geloof: er is
voldoende aanbod

Groei in pers.
geloof:
betrokkenheid is
niet altijd zichtbaar

26%

21%

53%

Er is ruim aandacht
voor het bidden in
onze gemeente

We zijn niet
gewend om met
elkaar te bidden

13%

58%

29%

2%

7%

91%

(zeer persoonlijk
aspect, niet te
meten/wegen voor
gemeente))
Gemeente ziet
vertrouwen
nadrukkelijk als
een voorwaarde
voor een relatie
met God

9%

55%

36%

0%

26%

74%

Gemeenteleden
reageren
bescheiden, we zijn
terughoudend over
of we een
liefdevolle
gemeente zijn
Er is voldoende
ruimte voor het met
elkaar delen in
onze gemeente
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Stelling

Oneens

Neutraal

Eens

Sterkte

Aandachtspunt

In onze kerk kun
je echt steun
ervaren als je
zorgen hebt

2%

23%

75%

Er wordt veel steun
ervaren binnen
onze gemeente als
je zorgen hebt

Soms
onuitgesproken
verwachtingen en
daardoor steun
moeilijk te geven

Binnen onze
gemeente gaan
we gericht om
met
verschillende
gaven van
mensen
Wij zijn
voldoende
enthousiast in
onze
geloofsbeleving
BUITEN
De gemeente in
Andel is open

15%

45%

40%

Bewustzijn van
belang om gaven in
te zetten
(gavengericht te
werken)

41%

34%

25%

5%

35%

60%

Gasten voelen
zich welkom in
onze kerk zodra
zij de kerk
binnenkomen

7%

58%

15%

Wij weten de
opdracht om te
getuigen
duidelijk in de
praktijk te
brengen
Onze gemeente
richt zich
duidelijk naar de
ander in de
wereld

53%

35%

12%

19%

28%

53%

1)

Enthousiasme in
geloofsbeleving
meestal niet
zichtbaar

Grote meerderheid
geeft aan onze
gemeente als open
te ervaren

We vinden onszelf
een actieve
gemeente waar het
gaat om omzien
naar de ander

N=55
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Welkom heten niet
altijd zichtbaar,
mag meer aan de
oppervlakte. Niet
bewust hoe gasten
dit ervaren.
We zijn niet
gewend om
zichtbaar te
getuigen naar
elkaar en naar
onze omgeving
Niet voor iedereen
duidelijk wat we
concreet doen voor
de ander /
bijdragen

B. Opsomming Bijbeltekstverwijzingen
Hieronder is een opsomming weergegeven van Bijbelteksten waarnaar in het
Beleidsplan is verwezen. De teksten zijn opgesomd in de volgorde waarin ze
door het plan heen zijn genoemd.
Johannes 1: 1-18
In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God.
Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets
ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht
voor de mensen.
Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht
gekregen.
De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus
Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die
zelf God is.
1 Korintiërs 2: 6-16
Toch is wat wij verkondigen wijsheid voor wie volwassen is in het geloof. Het
is echter niet de wijsheid van deze wereld en haar machthebbers, die ten
onder zullen gaan. Waar wij over spreken is Gods verborgen en geheime
wijsheid, een wijsheid waarover God vóór alle tijden besloten heeft dat wij
door haar zouden delen in zijn luister.
Geen van de machthebbers van deze wereld heeft die wijsheid gekend;
zouden ze haar wel hebben gekend, dan zouden ze de Heer die deelt in
Gods luister niet hebben gekruisigd. Maar het is zoals geschreven staat:
‘Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen
mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie hem liefheeft.’
God heeft ons dit geopenbaard door de Geest, want de Geest doorgrondt
alles, ook de diepten van God. Wie is in staat de mens te kennen, behalve
de geest van de mens? Zo is alleen de Geest van God in staat om God te
kennen.
Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest die van
God komt, opdat we zouden weten wat God ons in zijn goedheid heeft
geschonken. Daarover spreken wij, niet op een manier die ons door
menselijke wijsheid is geleerd, maar zoals de Geest het ons leert: wij
verklaren het geestelijke met het geestelijke.
Een mens die de Geest niet bezit, aanvaardt niet wat van de Geest van God
komt, want voor hem is het dwaasheid. Hij kan het ook niet begrijpen, omdat
het geestelijk moet worden beoordeeld.
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Maar een mens die de Geest wel bezit, kan alles beoordelen, en zelf wordt
hij door niemand beoordeeld. Er staat immers geschreven: ‘Wie kent de
gedachten van de Heer, zodat hij hem zou kunnen onderwijzen?’
Welnu, onze gedachten zijn die van Christus.
Kolossenzen 2: 13-15
U was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat, maar God heeft
u samen met Christus levend gemaakt toen hij ons al onze zonden
kwijtschold. Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden
aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen.
Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten, hij heeft hen openlijk te
schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd.
1 Petrus 5: 8-11
Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond
als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi. Stel u tegen hem teweer,
gesterkt door uw geloof, in het besef dat uw broeders en zusters, waar ook
ter wereld, onder hetzelfde leed gebukt gaan. Maar al moet u nog korte tijd
lijden, God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Christus Jezus
deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal u sterk en krachtig maken,
zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen. Hem komt de macht
toe, voor eeuwig. Amen.
1 Korintiërs 12: 11-13
Al deze gaven worden geschonken door een en dezelfde Geest, die ze aan
iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil. Een lichaam is een eenheid die
uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één
lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Wij zijn allen gedoopt in
één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één
Geest doordrenkt, of we nu Joden of Grieken zijn, of we nu slaven of vrije
mensen zijn.
1 Petrus 2: 4-5
Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd
maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, en laat u ook zelf als
levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm
een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij
Jezus Christus, welgevallig zijn.

pagina 34 van 36

Handelingen 2: 46-47
Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het
brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud
en vol vreugde.
Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde
hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden.
Matteüs 28: 19-20
Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in
de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat
ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit
voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze
wereld.
2 Petrus 1: 2
Het is mijn grote wens dat u God en onze Here Jezus Christus steeds beter
leert kennen. Dan zult u gelukkig worden en Zijn genade en vrede ervaren.
Want als u Hem beter leert kennen, zal Hij u door Zijn grote kracht alles
geven wat u nodig hebt om werkelijk goed te leven;
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C. Bronnen
Beleidsplan Gereformeerde kerk te Andel 2007
Op Kerkepad geschreven door Cees de Gast
Van Voorkamer tot Voorhof, uitgave ter gelegenheid van opening
kerkgebouw de Voorhof in 1990
Document tbv visitatie 2007 van Regionaal College voor de Visitatie in
Noord-Brabant en Limburg
Plaatselijke regeling van de Gereformeerde Kerk te Andel
Doctoraalscriptie Agnes Gooijer-Snel: “Groei in de Gereformeerde kerk
De Voorhof in Andel”

D. Plaatselijke regeling
Fragment uit de plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken
van de Gereformeerde Kerk te Andel, vastgesteld in de vergadering van de
kerkenraad van 14 februari 2006.
Paragraaf 5, De kerkdiensten
5.1
De wekelijkse kerkdiensten van de gemeente worden volgens een
door de kerkenraad vastgesteld rooster gehouden in het kerkgebouw
de Voorhof, Julianastraat 24 te Andel.
5.2
Bij de bediening van de doop van kinderen kunnen alleen belijdende
leden de doopvragen beantwoorden.
5.3
Tot de deelname aan het heilig Avondmaal worden alleen belijdende
leden toegelaten.
5.4
Er zal geen andere levensverbintenis worden ingezegend dan een
huwelijk van man en vrouw dat wettig voor de overheid is gesloten.
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