
De ontmoetingen die niet in 

onze agenda staan hebben 

de grootste kans ons leven 

te veranderen. 

ONTMOETEN 

Aan elkaar gegeven 

 
Failliet. Bij de varkens, helemaal aan 

de grond, bereidt de jongste zoon de 
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ontmoeting met zijn Vader voor. Hij 

studeert een schuldbelijdenis in. Maar 

de ontmoeting met zijn Vader verloopt 

anders dan verwacht. De Vader laat 

zijn zoon z’n schuldbelijdenis niet eens 

helemaal uitspreken. En in plaats van een 

knecht wordt hij volledig in ere hersteld. 

In de hartsontmoeting met zijn Vader 

wordt hij een nieuw mens. In ontmoeten 

gaat het om betekenisvolle relaties. ‘Heer 

die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik 

mijzelf ooit ken...’(Psalm 139). Allereerst 

dus de relatie met God en daaruit voort- 

vloeiend de relatie met elkaar. 

 

 

• We willen in de gemeente tot werke- 

lijke ontmoetingen komen en doen 

er alles aan om de voorwaarden 

daarvoor te scheppen. Het gaat in 

ontmoeten om openheid en kwets- 

baarheid. We laten onszelf zien, 

worden persoonlijk en eerlijk. We 

komen tevoorschijn, achter onze 

maskers vandaan. 
 

 

 
 
 
 
 

• In ontmoeten gaat het om het vor- 

men van een gemeenschap. We 

zijn aan elkaar gegeven. Daarbij is 

niet van belang of we uit Giessen- 

Oudekerk komen of uit één van de 

omliggende plaatsen. We horen bij 

elkaar. We lachen met elkaar, we 

huilen met elkaar. We bidden met 

elkaar. We weten ons verantwoorde- 

lijk voor elkaar. 

• We ontmoeten niet alleen hen die 
we al kennen maar staan open voor 

ontmoetingen met hen die we niet 

kennen, in de gemeente en over de 

grenzen van de gemeente heen. 

• Dat mensen andere ethische opvat- 
tingen hebben mag geen belemme- 

ring zijn in de ontmoeting. Niet de 

norm waaraan we moeten voldoen  

is bepalend. We beginnen niet bij 

het gedrag van de ander. Het gaat 

om het (leren) kennen van de Ander 

en het vinden van onze identiteit in 

Hem. We zijn geen grensbewakers 

maar hartbewakers. 
 

 

Vieren, getuigen, ontmoeten. Deze drie 

woorden werken we in dit document 

verder uit. Maar we beginnen met dank- 

baarheid. Met dat prachtige woord zet- 

ten we de toon voor dit visiedocument. 

Als je nadenkt over onze gemeente kun 

je al snel wijzen op tekorten en dingen 

die anders kunnen. Al te snel verge- 

ten we wat God, in Israël, door Jezus 

Christus en de kerk al gedaan heeft voor 

wij er waren, ook in Giessen-Oudekerk. 

Vanuit de dankbaarheid 

dat we vanwege Jezus 

Christus hier gemeente 

zijn, willen we ook met 

elkaar omgaan. We ho- 

ren bij elkaar en willen 

voor elkaar zorgen. We 

zijn aan elkaar gegeven. 

Als we meer gemeente 

zijn vanuit dankbaarheid 

en steeds meer zicht krijgen op de ge- 

nade waaruit we ook zelf leven en gelo- 

ven, ontstaat meer ruimte om de ander 

te accepteren. We willen door de ogen 

van Jezus kijken naar de gemeente. Zo- 

als Jezus bewogen is over de schare, de 

wereld, zo is Jezus ook bewogen over de 

gemeente en allen die daarbij horen. 

 
Met name bij het schrijven van het 

laatste beleidsplan werd de behoefte 

gevoeld aan een visiedocument. Een 

beleidsplan wordt immers vanuit een 

bepaalde visie geschreven. Hierbij speelt 

zeker ook een rol dat in de afgelopen ja- 

ren diverse vragen op de kerkenraadsta- 

fel hebben gelegen. Te denken valt aan 

de vrouw in het ambt, homoseksualiteit, 

trouwen en samenwonen en de invulling 

van de eredienst. Al deze ‘kwesties’ 

raken ook telkens 

weer onze visie op de 

Bijbel. Ook het regio- 

nale karakter van onze 

gemeente stelt vragen 

naar het beleid richting 

dorp en regio. 

Tegelijkertijd met de totstandkoming 

van dit visiedocument staan de ontwik- 

kelingen in de landelijke kerk in het te- 

ken van Kerk 2025. De kerk wil organi- 

satorisch lichter worden 

zodat er ruimte komt 

om ‘back to basics’ te 

gaan. Van vergaderen 

naar vieren, getuigen 

en ontmoeten, zo kan 

deze beweging worden 

samengevat. We vinden 

het mooi om in dit visie- 

document een verbin- 

ding te leggen met de ontwikkelingen 

in de landelijke kerk en de weg die we 

in onze eigen gemeente gaan. Daarom 

werken we deze drieslag op de volgende 

bladzijden verder uit. Drie werkwoor- 

den: vieren, getuigen en ontmoeten. Ze 

drukken beweging uit. Er zit vaart in. Er 

gebeurt iets! Het is de beweging van de 

Heilige Geest. 

 
Bij het uitwerken van de drie woorden 

zetten we steeds de toon met de weer- 

galoze gelijkenis van Jezus over de Va- 

der met zijn twee zonen die we vinden 

in Lukas 15: 11 t/m 32. Beiden zoeken 

naar betekenis. De één in vrijheid, 

blijheid, de ander in godsdienstigheid 

en plichtsbesef. Maar alleen in de lief- 

desrelatie met de Vader is betekenis te 

vinden. 

Wij treden daarom de 
gemeenschap van de kerk 

niet binnen als mensen 

die iets te eisen hebben, 
maar als dankbare 

ontvangende mensen. 

 

(D. Bonhoeffer) 



VIEREN 

In vieren klinkt verrassing en 

verwondering door 

 
‘We konden toch niet anders dan 

feestvieren en blij zijn’ zegt de Vader 

tegen zijn oudste zoon. Luc. 15:32. 

In het vieren komen we tot de kern 

van het heil. We vieren de genade 

van God in Christus. Jij en ik, zondig 

en onrein, wij mogen er zijn. In alle 

gebrokenheid, zijn wij al nieuwe 

mensen. Met Christus opgestaan! De 

vreugde van het vieren sluit aandacht 

voor duisternis, gebrokenheid en zonde 

niet uit. Juist vanuit de tegenstellingen 

van het bestaan ontstaat de vreugde. In 

vieren klinkt verrassing en verwondering 

door. Het telkens weer ontdekken van 

verlossing en bevrijding schept vitaliteit 

en creativiteit. 

 
• We zijn een gemeente met een 

grote verscheidenheid. Allereerst 

zijn er de echte ‘Oukerkers’. 

Vervolgens de mensen  uit  de 

regio die 61% van de gemeente 

vormen. Verder is er een grote 

verscheidenheid in oud en jong, 

geestelijke ligging, muzikale 

voorkeuren enz. enz. In het vieren 

van het heil willen we al deze 

verschillen overstijgen zodat we 

samen bij de kern komen. 

 

 

• We willen gehoorzaam zijn 

aan de Bijbel en weten ons 

verbonden met de gereformeerde 

belijdenisgeschriften. Kern daarvan 

is dat God de Eerste is. Hij is ons 

fundament. Onze identiteit ligt 

in Christus, niet in formaliteiten, 

innemen van standpunten of 

stellingen die we bewaken. Het gaat 

om concentratie op de inhoud die 

ruimte schept. 

• Het vieren van de redding in 
Christus vormt de bron die ons 

leven vernieuwt en verandert. 

Van groot belang is daarom het 

persoonlijke en gezamenlijke gebed 

om het werk van de Heilige Geest. 
 

• Vieren doen we vanuit ons leven. 

Wij leven in deze tijd en cultuur. 

Om verstaanbaar te blijven willen 

we open staan voor nieuwe vormen 

in het vieren zonder daarin de 

essentie van kerk zijn kwijt te 

raken. Nieuwe vormen moeten de 

inhoud versterken, niet 

verzwakken. 

• We willen meer vieren en zo 
weinig mogelijk vergaderen. Ook 

in doordeweekse samenkomsten 

zoeken we meer en meer naar 

vormen waar het vieren gestalte 

krijgt. 

GETUIGEN 

Brengt tot de kern 

 
Lukas is de enige evangelist die de ge- 

lijkenis van de Vader en zijn twee zonen 

vertelt. Lukas, die ook Handelingen ge- 

schreven heeft legt grote nadruk op het 

Evangelie dat de wereld ingaat. Hij heeft 

de gelijkenis ongetwijfeld een plaats 

gegeven in zijn Evangelie omdat die de 

kern aangeeft van het getuigen. 

 
• Getuigen begint daar waar wij sa- 

menkomen. Getuigen begint bij 

onszelf. Wij zijn als gemeenteleden 

steeds de eerste ontvangers van het 

Bijbelse getuigenis. We zijn  mens 

als ieder ander. Het adres van het 

getuigen is daarom ook steeds weer 

de ongelovige in onszelf (‘Ik geloof. 

Kom mijn ongelovigheid te hulp’. 

Marcus 9:24). Kerkmensen vormen 

niet een apart ras. Christus is ook 

niet van ons. Hij heeft geleden, is 

gestorven en  opgestaan  middenin 

de wereld, voor de wereld. Het is 

Gods verlangen dat iedereen bij  

Hem gaat horen. 

• Onze visie op getuigen wordt 

verduidelijkt door de figuur 

hieronder. 
 

 

Wanneer Jezus de Bergrede 

uitspreekt ziet Hij de schare 

en spreekt vervolgens tot Zijn 

discipelen. Kerk en wereld zijn bij 

hetzelfde gebeuren betrokken: 

Christus is betrokken op iedereen, 

alleen de afstand tot Hem verschilt. 

• De concentratie op getuigen helpt 
ons hoofdzaken van bijzaken te 

onderscheiden. Wanneer er veel 

tijd en energie in bepaalde zaken 

gestoken wordt is het telkens weer 

de vraag of de inzet het getuigen 

dient. 

• In de verkondiging en 

doordeweekse activiteiten worden 

we toegerust om ons geloof te 

delen. In die toerusting gaat het 

er om het Evangelie in contact te 

brengen met onze hedendaagse 

wereld. De waarheid van het 

Evangelie kan alleen ontdekt 

worden in de praktijk van ons 

dagelijks leven. 

• Missionair werk is niet een aparte 
afdeling binnen de gemeente. Alle 

activiteiten hebben een missionaire 

spits. 

 
 
 

  


