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INLEIDING

Alweer enige tijd geleden heeft het bezinningsteam in opdracht van de 
kerkenraad het visiedocument opgesteld. In mei 2018 is dit door de 
kerkenraad vastgesteld. In het visiedocument is verwoord waar we als 
gemeente voor staan en naar toe willen groeien. De visie van de gemeente 
is beschreven vanuit 3 woorden: Vieren, Getuigen en Ontmoeten. Deze 
woorden helpen ons om te ontdekken waar het in de gemeente om gaat. 

Dit materiaal is geschreven rondom de kernwoorden uit het 
visiedocument. Je kan dit materiaal gebruiken op je Bijbelkring. Met 
een beetje creativiteit kun je korte stukjes ook goed gebruiken bij het 
openen van een vergadering. Bijvoorbeeld een kerkenraadsvergadering, 
zondagsschoolvergadering, jeugdwerk vergadering, enz. De bedoeling 
is dat het door de hele gemeente heen gebruikt gaat worden. Op die 
manier gaan we met elkaar in gesprek rondom onze visie over gemeente 
zijn.

“Onze visie?” Ja, het is onze visie. Tenminste als we er met elkaar over 
praten dan wordt het onze visie. Dus doe dat vooral.

Persoonlijk

Als bezinningsteam hadden we al langer de wens om materiaal te schrijven dat door heel de gemeente 
gebruikt kan worden. Door tijdgebrek was het daar nog niet van gekomen. Ik vond het mooi om dit 
materiaal als afscheid te schrijven voor de gemeente. Op deze manier kon ik iets tastbaars achterlaten 
aan de gemeente. Aan jullie de opdracht er iets mee te doen. 

Bij het ontwikkelen van de visie liepen we al snel tegen het woord “Dankbaarheid” aan. Dankbaar dat 
we gemeente van Giessen-Oudekerk en Peursum mogen zijn. Dat woord sluit goed aan als ik terugkijk op 
11 jaar kerkelijk werker in Giessen-Oudekerk. Dankbaar naar God dat ik hier heb mogen werken. Zeker 
ook dankbaar naar de gemeente toe dat ik in jullie midden heb mogen werken. Mijn geloof is daardoor 
op verschillende manieren gegroeid en daar ben ik dankbaar voor. Ik had deze periode voor geen goud 
willen missen. Bedankt!

september 2019

Ronny van Renswoude

* Schuingedrukte teksten zijn afkomstig uit het visiedocument.
** Genoemde video’s zijn te vinden op de website van de gemeente.

ONTMOETEN
Aan elkaar gegeven

Failliet. Bij de varkens, helemaal aan de grond, bereidt de jongste zoon de 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 t evoorschijn, 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.

De ontmoetingen die niet in onze agenda staan hebben de grootste kans ons leven te veranderen.

Wij treden daarom de gemeenschap van de kerk niet binnen als mensen die iets te eisen hebben, maar als dankbare ontvangende mensen.

(D. Bonhoeffer)

TOT DE KERN KOMEN

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.

Vieren, getuigen, ontmoeten, kernmomenten van gemeente-zijn

Visiedocument Hervormde gemeente Giessen-Oudekerk en Peursum

Vastgesteld in kerkenraadsvergadering van 16 mei 2018



‘We konden toch niet anders dan feestvieren en blij zijn’ zegt de 
Vader tegen zijn oudste zoon. Lucas 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.

VIEREN
In vieren klinkt 
verrassing en 
verwondering 

door 

Vieren! 
Wat vier je eigenlijk allemaal? We 
vieren bijvoorbeeld onze verjaardagen, 
huwelijksjubilea en werkjubilea. Momenten 
waarop ons leven verandert, die vieren we. 
Geboorte van een kind, huwelijk en een start 
van een nieuwe baan. Dat doen we in de kerk 
ook. We vieren bijvoorbeeld de doop van een 
klein kind, we vieren als mensen belijdenis 
doen, we vieren als een stelletje gaat trouwen. 
Maar in de gemeente van onze Here Jezus 
Christus vieren we iedere zondag. Wat vieren 
we dan eigenlijk? Wat is er dan veranderd 
in ons leven dat we daar iedere zondag bij 
stilstaan? Voelt het wel als een vieren?

Israël
Het joodse volk, onze oudste broer, weet van 
vieren. In Exodus 23 worden de Israëlieten 
opgeroepen om 3x per jaar feest te vieren. 
Het feest van het Ongedesemde brood op de 
dag van de uittocht uit Egypte. Het Oogstfeest 
wanneer de eerste oogst van het land wordt 
gehaald. Tenslotte het Inzamelingsfeest aan 
het einde van het jaar wanneer de hele oogst 
is binnengehaald (Exodus 23:14-17). Bij het 
eerste feest staat de bevrijding centraal en bij 
de andere twee feesten dankbaarheid voor de 
opbrengst van het land. In al die feesten staat 
de zorg van God voor zijn volk centraal.

Genade
Wat vieren wij elke zondag? We vieren de 
genade van God in Christus. Jij en ik, zondig en 
onrein, wij mogen er zijn. Genade, geen recht 
op en toch gekregen. De weg terug naar God is 
mogelijk door het lijden en sterven van Jezus. 
Onverdiend en toch gekregen. Dat is reden voor 
een feestje!

AAN DE SLAG

1.   Wat is voor jou de kern van vieren?  
 
Probeer dat eens woorden te geven.  
 
Help elkaar eens om het woorden  
te geven.

TIP: 
Leg een groot vel groot papier op tafel en schrijf 
in het midden de woorden ‘Kern van vieren’. 
Waar denk je aan bij de kern van vieren? Schrijf 
alles op wat in je gedachten komt. Je mag ook 
doorborduren op wat anderen op het papier 
schrijven. Als iedereen is uitgeschreven, spreek 
het met elkaar door.



2.   Als gemeente vieren we samen 
op zondag in de erediensten. In 
de gemeente zijn we niet allemaal 
hetzelfde (grote verscheidenheid). 
Jong en oud; muzikale voorkeuren; 
verschillende manieren van geloven; 
we geloven niet allemaal hetzelfde; 
enz. Een belangrijke gedachte uit het 
visiedocument is: we zijn als gemeente 
aan elkaar gegeven. 

CASUS:
Stel je het volgende voor. Oudere gemeente-
leden hebben gevraagd om toch meer psalmen 
oude berijming te zingen. Dat zijn de liederen 
die voor hen heel belangrijk zijn. Met die 
psalmen heeft het geloof diepe betekenis 
gekregen. De kerkenraad gaat hierin mee en 
besluit dat er minimaal twee psalmen oude 
berijming worden gezongen in alle diensten. 
Jij vindt dat maar niks want het liefst zou je 
Opwekking of Hillsong zingen onder begeleiding 
van de muziekgroep. Hoe ga je reageren? 

Inderdaad het zou moeten zijn: Bekijk ter 
inspiratie het volgende filmpje: “Eén kerk zijn”. 
http://www.hggop.nl/de-gemeente

3.   Vieren kun je op allerlei verschillende 
manieren. Bedenk met elkaar eens een 
verrassende vorm om te vieren?  
Probeer die verrassende vorm 
van vieren uit bij jullie volgende 
bijeenkomst(en). Nieuwe vormen 
moeten de inhoud versterken, niet 
verzwakken.  
 
Voldoet jullie zelfbedachte vorm 
hieraan?

Bijbelteksten over vieren: Exodus 23:14-23; 
Deuteronomium 16:1-17; Johannes 10:10; 
Jesaja 25:6-12.

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 daarbij de 
essentie van kerk zijn kwijt te 

raken. Nieuwe vormen moeten 
de inhoud versterken, 

niet verzwakken.



Lukas is de enige evangelist die de gelijkenis van de Vader 
en zijn twee zonen vertelt. Lukas, die ook Handelingen 
geschreven 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
Brengt tot 

de kern 

7,5 Miljard beelddragers van God
Lees: Genesis 1:26-28. God heeft de mens 
naar Zijn beeld geschapen. Waarom zou God 
dat doen? Waarom zijn er eigenlijk beelden? 
Als er beelden gemaakt worden van mensen 
dan worden die gemaakt om de personen te 
herinneren. De beelden wijzen ons er steeds 
opnieuw op wat die persoon allemaal heeft 
gedaan. Waarom heeft God ons naar Zijn 
beeld geschapen? Hij wil dat wij Zijn beeld 
verspreiden. Hij wil dat wij laten zien wie God 
is. Op dit moment zijn er ruim 7,5 miljard 
beelddragers van God op deze wereld.  
Er zijn 7,5 miljard mensen die iets van God 
(kunnen) laten zien. Welk beeld van God 
verspreid jij? 

Verlangen naar getuigen
Veel christenen proeven het verlangen om 
‘betere’ getuigen te zijn, ‘betere’ beelddragers 
van God te zijn. We zouden er graag een 
schepje bovenop doen. We zouden graag 
anderen bij Jezus willen brengen. Vraag je eens 
af waarom wil je dat zo graag? 

AAN DE SLAG

1.   Waarom brengt getuigen je tot de  
kern (subtitel van getuigen)? 

2.   Ben je het eens met de volgende 
stelling: “De vitaliteit (gezondheid)  
van de gemeente kun je aflezen aan 
het aantal mensen dat je als  
gemeente uitzendt en niet aan het 
aantal mensen dat in de kerk zit.”

3.   Wat zijn, in onze gemeente, hoofd-  
en bijzaken?  
Welke bijzaken zouden we kunnen 
stoppen zodat er meer tijd overblijft 
voor getuigen?

 
BIJBELSTUDIE
Lees met elkaar 2 Korinthe 5:17-21. Daar 
spreekt Paulus over verzoening. Vers 18b “Hij 
heeft ons door Christus met zich verzoend en 
ons de verkondiging daarover toevertrouwd”. 
God verzoent mensen met zichzelf. Die actie 
komt bij God alleen vandaan en niet bij ons 
mensen vandaan. Later in dit gedeelte zegt 
Paulus (vers 19b-20): “En ons heeft hij de 
verkondiging van de verzoening toevertrouwd. 
Wij zijn gezanten van Christus, God doet door 
ons zijn oproep. Namens Christus vragen wij: 
laat u met God verzoenen”.



GESPREKSVRAGEN:

1.   Wat betekent verzoening eigenlijk? 
 
Geef het eens woorden met elkaar? 

2.   God neemt het initiatief om zich met 
jou te verzoenen. Het initiatief ligt bij 
God. 
 
Hoe vind je dat? 

3.    Maar wij worden ingeschakeld:  
“Wij zijn gezanten van Christus….”.  
God wil ons inzetten in de verkondiging 
van de verzoening. 
 
Hoe graag wil jij daarbij betrokken 
raken?  
Hoe geef je dat invulling? 
Waar loop je tegen aan? 
Hoe kun je elkaar daarin bemoedigen?

4.   “Laat u met God verzoenen”… het 
klinkt alsof het je overkomt maar je 
moet je er wel toe overgeven. 
 
Klopt dat? 
Hoe zie je dat? 

Bekijk ter inspiratie het volgende filmpje: 
“Verzoening”.  
http://www.hggop.nl/de-gemeente

Bijbelteksten over getuigen: 
Mattheüs 28:16-20; Mattheüs 5:13-16; Marcus 
1:17; 2 Korinthe 5:17-21.

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.



Failliet. Bij de varkens, helemaal aan de grond, bereidt de 
jongste zoon de 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 
voortvloeiend de relatie met elkaar.

ONTMOETEN
Aan elkaar 

gegeven 

Ontmoeten
Wie zou jij graag eens willen ontmoeten? 
De Koning? De Amerikaanse President? 
Of misschien wel iemand die inmiddels is 
overleden? Waarover zou je nog eens willen 
praten? Waarom zou je trouwens iemand willen 
ontmoeten? Nou de Koning ontmoeten is wel 
heel gaaf, wie heeft dat meegemaakt. Dan heb 
je wat te vertellen. 

Relaties
Wij mensen kunnen relaties aangaan met 
anderen. God heeft ons zo geschapen dat we 
daar ook naar verlangen. We zijn ernaar op 
zoek. Kijk maar naar Adam in het paradijs. Toen 
hij alle dieren een naam had gegeven had hij 
niemand gevonden die op hem leek, waar hij 
het leven mee kon delen. Toen heeft God Eva 
geschapen. Diep vanbinnen willen we graag 
ons leven delen met anderen. Dat kan op een 
hele intieme manier zoals in een huwelijk. Maar 
het kan ook met vrienden en vriendinnen. Je 
deelt het leven met de ander. Ontmoeten zoals 
in het visiedocument gaat verder dan alleen 
maar wat wetenswaardigheden uitwisselen. Als 
christelijke gemeenschap trekken we met elkaar 
op. We delen ons leven. We delen ons geloof. 
Het gaat om betekenisvolle relaties. Allereerst 
de relatie met God en daaruit voortvloeiend de 
relatie met elkaar.

AAN DE SLAG

1.   De subtitel van ‘Ontmoeten’ is “Aan 
elkaar gegeven”. Dat is in Giessen-
Oudekerk best een vreemde uitspraak. 
Velen van ons hebben bewust gekozen 
om een andere gemeente te verlaten 
en mee te gaan leven in de hervormde 
Giessen-Oudekerk en Peursum. Hoe zie 
je die uitspraak: “Aan elkaar gegeven”? 
Voelt dat ook zo? Gaat dat over 
verschillen heen? Waar stopt het aan 
elkaar gegeven zijn? 

2.   Wat is nu eigenlijk een echte 
ontmoeting? Geef daar eens een 
definitie aan? Wat vind je lastig in een 
echte ontmoeting?

3.   “We zijn geen grensbewakers maar 
hartbewakers”. Wat betekent dat 
voor jezelf en voor het beleid van de 
gemeente?



 
BIJBELSTUDIE
Lees met elkaar Psalm 139. Het is een psalm 
die laat zien hoe goed God ons kent. Hij stond 
aan het begin van ons leven (vers 15-16). Hij 
kent jou door en door (vers 1-6). Er is niemand 
die ons beter kent dan God zelf. Voordat je iets 
uitspreekt weet God het al (vers 4). Er is geen 
plaats waar God je niet ziet (vers 7-14) en dat 
wordt door de psalmdichter niet als bedreigend 
ervaren. Het wordt juist als beschermend 
ervaren. 
 
Deze psalm raakt een aantal ingewikkelde 
theologische thema’s. Schepping, Gods zorg 
voor mensen, Gods kennis van mensen en 
bijvoorbeeld Gods alomtegenwoordigheid. 
Theologische thema’s waar we uren over 
kunnen nadenken en die ons soms verder bij 
God vandaan brengen. In deze psalm worden ze 
heel intens en persoonlijk beschreven zonder 
allerlei ingewikkelde beschrijvingen. Mooi als 
we het op deze manier kunnen geloven.

God komt heel dichtbij. Als het over 
‘ontmoeten’ gaat dan wil God ons iedere keer 
opnieuw ontmoeten. Ondanks dat God ons 
door en door kent wil Hij ons ieder moment van 
de dag ontmoeten. Bij ons zijn, ons helpen en 
ondersteunen en met ons meegaan. 

GESPREKSVRAGEN:

1.   Lees Psalm 139 voor jezelf opnieuw 
aandachtig helemaal door.  
Daarna lees je opnieuw de psalm 
aandachtig door maar stop dan met 
lezen wanneer een woord, een zin, een 
gedachte er voor je uitspringt. 
 
Welk woord, zin of gedachte is dat? 
Denk daar eens even over na. Wil God 
jou hiermee iets zeggen of duidelijk 
maken? 

Doe dat allemaal persoonlijk en bespreek 
daarna met elkaar wat jij hebt geproefd uit 
deze psalm. 

2.   De methode van vraag 1 noemen we 
Lectio Divina. In dit geval wel een hele 
eenvoudige versie. Maar Lectio Divina 
staat voor goddelijke lezing. 
 
Geloof je dat God jou wil ontmoeten in 
zijn Woord? 
 Geloof je dat God op deze manier tot 
je kan spreken? 

Bespreek dat eens met elkaar.  
 
Op de website vind je een uitgebreidere 
beschrijving van de Lectio Divina.  
Dat kun je persoonlijk gebruiken maar  
ook als groep of als vergader opening. 

3.    Hoe is dat voor je dat God eigenlijk 
alles van je weet? In Psalm 139 lijkt 
het alsof de psalmdichter dit als 
vertrouwd, beschermend ervaart. 
 
Hoe is dat voor jou?

Dat mensen andere 
ethische opvattingen hebben 

mag geen belemmering 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.


