
VISIE GEMEENTE-ZIJN 
 

Door de genade van de God van Israël, de Drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest  

willen we een Bijbelgetrouwe en gastvrije gemeente zijn, waarin in en door onze Heiland en 

Zaligmaker    

 elk mens gezien wordt, telt. Naast ouderen zeker ook jongeren/kinderen.  

= leven uit/door Zijn  Geborgenheid, Zijn Veilig plekje, Zijn Eigendom Rom. 1 

Pt. 1:18,19, Matth. 19:13ev 

 

 er onderlinge gemeenschap is en wordt nagestreefd met Israël, met name met Messias-

belijdende Joden en met onze gelovige broeders en zusters uit de volkeren;                                                                                                        

= leven uit/door Zijn goede Relatie met God en de naaste Ef. 2:14 

 

 het rijke en volle evangelie verkondigd en bestudeerd wordt door prediking, 

Bijbelstudie en in persoonlijke verborgen omgang thuis en in de vertrouwde omgeving 

van het gezin;  

= leven uit/door Zijn Openbaring, Hand. 2:42 

 

 je mag geloven dat je in Hem recht voor God staat, omdat wat Christus gedaan heeft in 

jouw plaats je uit genade wordt toegerekend;  

 =leven uit/door Zijn Rechtvaardigheid  Gen 15:6 

 

 Hij onze zin, doel en betekenis is en geeft;  

= leven uit/doorZijn Ambassadeur zijn in woord en daad 2 Kor 2:15 

 

 Hij ons rein en heilig leven is en geeft door Zijn Heilig LiefdesWoord en Zijn Heilige 

Geest 

=leven uit/door Zijn Heiligheid Lev. 19 

 

 in alles afhankelijk van God zijn. 

 =leven uit/door Zijn Overgave en Aanbidding Rom. 12:1,2, Kol 3:17 

 

 

 

2. VISIE PRAKTISCH UITGEWERKT   
 

Een gezond geestelijk leven met de schijf van zeven  

1. Luister elke dag naar Zijn stem.  

a. Wees trouw in Bijbellezen, bidden en kerkgang. Hand. 2:42 

b. Bidt daarbij om te mogen onderscheiden wat waarheid en wat leugen is  . 1 Joh. 2:20,27 

c. Bemoedig elkaar om open te staan voor wat God te zeggen heeft door  Zijn Woord en Geest. 

Ps. 25:4,5 (lied Ps. 25:2 ), Ps. 119:105 (lied:Ps. 119:40)  

 

2. Laat Jezus Christus altijd het middelpunt van je leven zijn. 

a. Schuil elke dag bij Hem met je zorgen en verdriet, met je zonde en verkeerde dingen. Ps. 

37:3-5, Ps. 55:23. Bij Hem ben je veilig. Bij Hem vindt je geborgenheid Ps. 91:1 

b. Weet zeker dat je van Hem bent, Zijn eigendom. Zd. 1 HC, Rom. 14:8, 1 Pt. 1:18,19   

c. Dat is jouw houvast, geloofszekerheid. Joh. 6:47. 

 



3. Wees elke dag dankbaar voor Gods vergeving die Hij je in liefde uit genade schenkt door 

Jezus Christus. 

a. Blijf niet lopen met je zonde, maar belijdt ze direct aan de HERE. Spr. 28:13, Ps. 32:1-6 

b. Ontvang zijn vergeving door het bloed van Christus. Jes. 53:5,6,  1 Joh.1:7 en schenk anderen 

vergeving Mt. 6:13,14 

c. Weet dat Jezus je bevrijd heeft van alle macht van de boze. Kol. 1:13,14, 2:15 

d. Geloof dat je recht voor God staat door Christus gehoorzaamheid, lijden, sterven en 

opstanding. Rom. 3:20-24 

 

4. Probeer elke dag Gods wil te begrijpen en te doen. 

a. Geef je elke dag over aan Hem. Rom. 12:1. Hij is zo barmhartig en genadig voor je. Bij Hem 

is er leven. Joh 14:6, Joh. 10:10. 

b. Wees zeker dat God je wil leiden, ook als je het niet ziet en voelt. Gez. 427:1,2,5 

c. Vraag in gebed of Hij je gehoorzaam wil maken om Zijn wil te doen. Matth. 26:39, Hebr. 10: 

7,10, Matth. 6: 10b. Gez. 473: 5 

d. Wordt vervuld met de Heilige Geest Luk. 11:13, Ef. 5:18 

 

5. Neem elke dag tijd om je relatie met God en met de naaste door Jezus Christus te 

versterken. 

a. God roept je elke dag tot die gemeenschap met Christus, Joh 15:5, 1 Kor. 1:9. en met elkaar 

Ef. 2:14ev, 1 Joh. 3:14, Volhardt daarin. Hand. 2:42 

b. Leef als een bevrijd en blij kind van God. Joh 1:12, Ef. 1:5,6, Rom. 8:14-16, Gal. 4:6. 

c. Wees blij met Gods genade in Jezus Christus en leef eruit. Ef. 2:8,9 

d. Wees op je hoede voor alles wat deze goede relatie met God en de naaste kapotmaakt. Ef. 

6:10ev, 6e bede O.V. Matth. 6: 13  

 

6. Ontdek en benut de gave die God jou in Christus gegeven heeft. 

a. Jezus is en geeft je een zinvol leven. 2 Kor. 2:15.Je bent een geur van Christus 

b. Hij komt op de eerste plaats in je leven. Hij is jouw Heer Joh. 20:28 

c. Getuig van Hem in woord en daad. Hand. 1:8 

d. Zet je gave in ten dienste van de gemeenschap Fil. 2:4-8, 1 Kor. 12:12ev, Rom. 12:3-8, 1 Pt. 

4:10. 

 

7. Wees gehoorzaam aan Hem op alle terreinen van je leven. 

a. Leg alles af wat tot het oude leven behoort. 1 Pt. 2:1-10, Kol. 3:1ev 

b. Geef geen gehoor aan wereldse invloeden. 1 Joh. 2: 15-17,   

c. Strijd tegen alles wat boos en zondig is door de kracht van Gods Geest Gal. 5: 16-25. 

d. Laat je leiden door Gods Liefdeswoord om te onderscheiden wat goed en kwaad, rein en 

onrein is . Lev. 19:2, 1 Pt. 1:16  

 


