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De Bijbelse visie op licht inspireert ons, biedt zicht op onze
identiteit in Christus, en vormt de basis voor ons handelen als
gemeenteleden van De Lichtboog.

God is licht, er is in Hem geen spoor van duisternis
(1 Johannes 1:5). Dankzij Zijn liefdevolle barmhartigheid gaat Zijn stralende licht uit de hemel over ons op (Lucas 1:78). We verlangen ernaar
dat Hij ons elke dag vanuit Zijn rijke luister kracht geeft door Zijn Geest,
zodat door ons geloof Christus kan wonen in ons hart, en we geworteld
en gegrondvest blijven in de liefde (Efeziërs 3:16-17).

Jezus is het licht

dat naar de wereld gekomen is. Iedereen die
in Hem gelooft, is niet meer in de duisternis (Johannes 12:46), maar
heeft licht dat leven geeft (Johannes 8:12). We willen onze weg in Zijn
licht gaan. Dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van
Jezus ons van alle zonde (1 Johannes 5:7).

Wij zijn het licht door onze identiteit in Christus, en we
mogen de weg gaan van de kinderen van het licht. Dat brengt
goedheid, gerechtigheid en waarheid voort (Efeziërs 5:8-9). Ons
licht schijnt in het donker als we hongerigen schenken wat we zelf
nodig hebben en verdrukten gul onthalen (Jesaja 58:10).
We mogen ons licht laten schijnen voor de mensen, opdat
zij onze goede daden zien en eer bewijzen aan
onze Vader in de hemel (Matteüs 5:16).
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Gods Woord is een licht op onze weg (Psalm 119:105). Het is
een licht dat ons inzicht geeft (Psalm 119:130). Het is levend en krachtig,
en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar
ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden (Hebreeën 4:12). Wie oprecht
handelt, zoekt het licht op zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in
alles wat hij doet (Johannes 3:21).

Dit visiemanifest beschrijft wie we zijn, wat we bieden
en hoe we kerk willen zijn.

Wie we zijn: gericht op God, elkaar
en de mensen om ons heen
1.

We zijn een gemeenschap die mensen in aanraking
brengt met het evangelie van Jezus Christus. We zijn
gericht op een groeiende relatie met God de Vader,
Jezus en de Heilige Geest.

2.

God geeft ons aan elkaar. Hij is de Vader, wij de kinderen: het gezin van God. We streven naar eenheid
onder christenen en werken daarom graag samen
met de Houtense kerken.

3.

We zijn leerlingen van Jezus en willen Gods Koninkrijk graag zichtbaar
maken, in Houten, maar ook daarbuiten. Wij doen dit als leden van een
Nederlands Gereformeerde Kerk, een kerk uit de gereformeerde traditie.
En vanuit het gedachtegoed van New Wine en Alpha, dat ons een
nieuwe kijk op het werk van de Heilige Geest heeft gegeven en
ons gebedsleven heeft verrijkt.
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De bijlage bevat een belijdenis met de kernpunten
van ons geloof.

Wat we bieden:
betekenisvolle relaties en levensvervulling
4.

We delen uit van wat we van God ontvangen. Daarom
willen we ons elke dag opnieuw laten vullen door de
Heilige Geest en leren van Jezus. Door aanbidding,
onderwijs en gebed verdiepen we onze relatie met God,
door de ontmoeting met elkaar groeien we in liefde voor
elkaar en voor de mensen om ons heen.

5.

We stimuleren elkaar om betekenisvolle relaties tussen
en binnen generaties aan te gaan: verbindingen tussen kinderen, jongeren,
jongvolwassenen en volwassenen. Volwassenen leven hun relatie met Jezus
voor, zodat de jeugd kan ontdekken dat God en de Bijbel relevant zijn voor
het dagelijks leven. De jeugd daagt de volwassenen uit om authentiek te zijn
in geloof en leven.
We willen meer relatiegericht dan activiteitengericht zijn. We delen het
‘gewone’ christelijke leven met elkaar en getuigen graag van Gods werk in
ons leven. Zo leren we van elkaar en groeit onze verwachting.

6.

We bieden praktische hulp als goede buur, meelevende collega, of helper
van mensen in nood in de Houtense samenleving. Ook delen we ons geloof,
staan we open voor het bespreken van levensvragen, en nodigen we nieuwe mensen in onze kring uit.
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De speerpunten geven aan waar we ons de komende vier
jaar concreet op willen richten.

Hoe we kerk zijn:
bemoedigend en uitdagend
7.

We vormen een liefdevolle gemeenschap waar een balans
is tussen bemoediging en uitdaging. De gemeente is een
plaats van troost, waar je met je verdriet, zorgen en gebrokenheid terechtkunt.
Met pastorale hulp willen we geestelijk ondersteunen, met
onderlinge hulp elkaar praktisch bijstaan. Dit begint in de
kerngroep, een veilige plek waar het normaal is om hulp te vragen.

8.

Tegelijkertijd dagen we elkaar uit om als leerling van Jezus te leven.
Discipelschap, leerling-zijn, zit in ons DNA.
We gaan ervan uit dat iedereen verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen
geestelijke groei. Jong en oud wordt gestimuleerd om gaven en talenten
te ontdekken, te ontwikkelen en in te zetten, zowel binnen als buiten de
gemeente. Samenkomsten, kerngroepen en cursussen dienen hierbij als
ondersteuning. Er is ruimte voor nieuwe benaderingen: het mag anders
gaan dan we gewend zijn.
We geven belangeloos en naar vermogen onze tijd, geld en goederen voor
de mensen om ons heen, onze activiteiten, ons gebouw en de inzet van
betaalde krachten.
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9.

We bouwen met hart en mond en handen aan Gods Koninkrijk door actief
naar mensen toe te gaan. De volgende vierslag helpt ons daarbij:

Bless: we zegenen mensen met onze gastvrijheid,
ons gebed, onze gemeenschap.
Belong: we heten mensen welkom in onze
gemeenschap, los van hun doen en denken.
Believe: we brengen mensen in aanraking met Jezus,
zodat hun geloof kan groeien en ze hun identiteit in
Christus vinden.
Behave: we moedigen mensen aan om als leerling van
Jezus te gaan leven en zo zelf tot zegen te zijn.
10. Het ontwikkelen van leiderschap, in dienst van het evangelie en de gemeente, vinden we belangrijk. Leiders op alle niveaus leven ons het geloof voor
en houden ons gericht op Jezus. Leiders werken vanuit het principe ‘low
control, high accountability’, wat wil zeggen dat we niet alles willen controleren, maar dat we het normaal vinden om elkaar aan te spreken op onze
geestelijke verantwoordelijkheden.
In geloofsgesprekken doen we ons best de ander te begrijpen zonder te
veroordelen. We durven elkaar aan te spreken op de hoofdzaken van het
geloof en struikelen niet over details. In Bijbel en gebed zoeken we Gods
wijsheid.

In de waarden staat een uitgebreidere omschrijving van
de cultuur die we nastreven.
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De komende vier jaar geven we onze visie concreet invulling
door ons te richten op de volgende vier speerpunten.
1. Relevant zijn in buurt, werk, familie, vrije tijd, sport, etc.
-

-

-

-

We spreken elkaar aan op verantwoordelijkheden
(accountability), in relatie tot God en tot elkaar.
We experimenteren met o.a. missionaire gemeenschappen, bijvoorbeeld rond de voedselbank, de
MAD-bus en hulp aan vluchtelingen.
We starten groepen op voor mensen die christen willen zijn in hun buurt, op
school of op het werk; om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren
hoe je christen bent op je plek.
In Houten komen sociale problemen als eenzaamheid en echtscheiding relatief vaak voor, blijkt uit onderzoek. Dat zijn problemen waar we ons op kunnen richten. De Marriage Course en Alpha zijn daar geschikt voor.
We verstevigen de samenwerking met Houtense kerken in het platform
‘Geloof in Houten’ en het ‘Interkerkelijk Diaconaal Overleg’.

2. Persoonlijke aandacht voor jongeren
-

-

Jeugdleiders en gemeenteleden van andere generaties gaan 1-op-1-relaties met jongeren aan.
We houden elk jaar een Youth Alpha. Een plek voor
zowel actieve, als twijfelende en afhakende jongeren.
We geven gemeenteleden al op jonge leeftijd verantwoordelijkheden: in praktische dingen (techniek,
muziek, multimedia, diaconale projecten), maar ook
op inhoud.
We herijken onze activiteiten, waaronder de 14.00-dienst, op toegankelijkheid voor jongeren, en houden hierbij ook rekening met verschillen
in opleidingsniveau.
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3. Onderlinge verbondenheid vergroten
-

-

-

We stimuleren generatie-denken en geven dit vorm.
Iedereen krijgt een ‘generatielink’.
Iedereen is nodig. Door taken inzichtelijk te maken in een
vacaturebank wordt ieder uitgedaagd om zijn gaven in te
kunnen zetten.
Het inschakelen bij activiteiten vergroot de participatie van
gemeenteleden. We maken taken kleiner, zodat ze allemaal behapbaar blijven, en meer mensen betrokken raken.
We realiseren een informatie- en ontmoetingspunt in de
Lichtboog waar ‘vraag en aanbod’ bij elkaar kunnen komen.

4. Toerusting
-

-

We maken een gericht onderwijsprogramma met een
leerlijn in een 3-jaars-cyclus.
Omdat christelijk leiderschap van cruciaal belang is,
investeren we in leiderschap. We zetten in op vorming,
training en coaching van mensen die leiding kunnen
geven aan onze activiteiten, waarvan we verwachten
dat die in de toekomst meer decentraal zullen plaatsvinden.
Gebed is onmisbaar. We willen onze activiteiten dragen door gebed en niet
uit eigen kracht doen. We stimuleren manieren om gebed centraler in ons
gemeenteleven te zetten.
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In elke christelijke gemeenschap zijn waarden als trouw,
liefde, genade en gerechtigheid cruciaal. Hieronder
benoemen we vijf waarden die in onze specifieke
situatie een extra accent krijgen.
Verwachtingsvol
We geloven dat God in het verleden heeft gesproken, en dat Hij dat ook vandaag
doet; we letten op wat de Heilige Geest in onze tijd wereldwijd aan het doen is en
verwachten ook in Houten voorproefjes van Gods Koninkrijk; we zien uit naar de
ontmoeting met God, die troont op de lofzang.

Gavengericht
We respecteren het geheim van ieder mens als beelddrager van God; ieder lid telt
mee en heeft gaven; we willen ons openstellen voor wat we van elkaar kunnen
ontvangen; we geloven dat de Geest steeds nieuwe dingen wil geven en daar
zien we naar uit.

Genezend
In een gebroken wereld zijn we een gemeenschap waar mensen genezing kunnen vinden voor geest, ziel en lichaam; we willen een veilige omgeving bieden aan
mensen die door het leven gewond zijn.

Vrijgevig
We willen aan anderen geven wat we zelf hebben ontvangen; we zoeken naar
manieren om onze omgeving te laten kennis te maken met het evangelie; we
willen dat mensen zich welkom voelen; onze diensten en andere activiteiten zijn
laagdrempelig.

Evenwichtig
We streven naar balans tussen hoofd en hart; we zijn gericht op geestelijke groei,
die zichtbaar wordt in veranderde levens; we bieden zowel bemoediging als uitdaging; we zijn open voor vernieuwing en staan bewust in een traditie.
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Bijlage:
Grondslag van de Evangelische Alliantie
Onze gemeente wil in de traditie van de reformatie staan en herkent zich in de
verwoording van het bijbelse geloof zoals die te vinden is in de grondslag van de
Evangelische Alliantie.
a.
b.
c.

d.

e.
f.

g.
h.

i.

j.

De eenheid van God, van eeuwigheid bestaande in drie Personen: de Vader,
de Zoon en de Heilige Geest;
de soevereiniteit van God de Vader in de schepping, voorzienigheid, openbaring en voleinding;
onze Here Jezus Christus, God in het vlees geopenbaard, geboren uit een
maagd, zijn zondeloos leven, zijn goddelijke wonderen, zijn plaatsvervangend en verzoenend sterven, zijn lichamelijke opstanding en hemelvaart zijn
werk als Middelaar en zijn persoonlijke wederkomst in macht en heerlijkheid;
de goddelijke inspiratie van de Heilige Schrift en daaruit voortvloeiend haar
betrouwbaarheid en hoogste gezag in alle zaken van geloof en leven; er is
geen dwaling in al wat zij verklaart;
de universele en algemene zondigheid en schuld van de gevallen mens, die
hem onderwerpen aan Gods toorn en verzoening;
de verlossing van de zondaar door het vergoten bloed van Jezus Christus,
Gods Zoon en zijn rechtvaardiging uit genade, niet door werken, maar door
geloof in Hem;
de lichamelijke opstanding van de doden; van de gelovigen tot het eeuwige
leven en van degenen, die verloren gaan, ten oordeel;
het werk van God de Heilige Geest, die het verstand verlicht, de wedergeboorte werkt en in de gelovige woont, waardoor deze in staat wordt gesteld
een heilig leven te leiden en te getuigen en te werken voor de Here Jezus
Christus;
het priesterschap van alle gelovigen, die tezamen de universele gemeente
vormen, het lichaam van Christus waarvan Hij het Hoofd is en die krachtens
Zijn bevel gehouden is het evangelie in de gehele wereld te verkondigen.
De Bijbelse visie op licht inspireert ons, biedt zicht op onze identiteit in
Christus, en vormt de basis voor ons handelen als gemeenteleden van De
Lichtboog.
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