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Beleidsplan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
een kerk met een visie en een missie: 
Jezus Christus kennen en Hem bekend  

maken doen we met passie,  
met bewogenheid voor mensen  
en op een liefdevolle manier 

(Naar Matt. 28:19-20) 
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Visie 
Beth-Shalom is een kerk met een duidelijke visie en dat is Jezus Christus kennen en Hem bekend maken. Dit 
is kernachtig weergegeven waar het om gaat. Deze visie is ontleend aan de zendingsopdracht die de Here Jezus 
de discipelen gaf in Matt. 28:19 en 20: 
“Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en 
des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan 
de voleinding der wereld.” 
 
Alles wat er in Beth-Shalom gebeurt, dient geborgd te zijn in dit Bijbelgedeelte en dus ook de weergave daarvan 
in onze visie Jezus Christus kennen en Hem bekend maken. We vinden het belangrijk dat als onze omgeving aan 
ons vraag waar wij voor staan dat ieder gemeentelid kan uitleggen dat we een kerk met een visie zijn en wat deze 
visie is. 
 
Bij een visie horen ook kernwaarden, zeg maar ons gedrag dat overeenkomt met de visie en die de broeders en 
zusters van Beth-Shalom op de gemeentevergadering op een zeer enthousiaste manier hebben vastgesteld.  Dit 
hebben we met elkaar gevonden: 
 
Visie en missie: 
 “Jezus Christus kennen en Hem bekend maken doen we met passie, met bewogenheid voor mensen en op een 
liefdevolle manier.” 
 
Principes 
Naast onze visie zoals deze hierboven is aangegeven hebben we nog een aantal principes die we door de jaren 
heen zijn gaan hanteren om de gemeente verder uit/op te bouwen. Hieronder zullen we ze behandelen. 
 
Beth-Shalom wil een gezonde gemeente zijn (natuurlijke gemeenteontwikkeling)  
Wat houdt dat in? Het betekent dat er ruimte wordt gemaakt voor de groei-automatismen waarmee God zelf zijn 
gemeente bouwt. De scheppingsorde van God is namelijk vermenigvuldiging. In 1 Kor. 3:6-11 zegt Paulus: 
 “Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God gaf de wasdom. Daarom, noch wie plant, noch wie begiet, 
betekent iets, maar God, die de wasdom geeft. Wie plant en wie begiet, staan gelijk; alleen zal elk zijn eigen loon 
krijgen naar zijn eigen werk. Want Gods medearbeiders zijn wij; Gods akker, Gods bouwwerk zijt gij. Naar de 
genade Gods, die mij gegeven is, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd, waarop een ander 
voortbouwt. Maar ieder zie wel toe, hoe hij daarop bouwt. Want een ander fundament, dan dat er ligt, namelijk 
Jezus Christus, kan niemand leggen.” 
 
God schenkt de wasdom! 
 
De kenmerken van een gezonde gemeente 
De uitgangspunten van natuurlijke gemeenteontwikkeling zijn dat er sprake moet zijn van 8 kenmerken. Als die 
in balans zijn dan ontstaat er een gezonde gemeente. Wat zijn die kenmerken? 

1. gavengerichte taakvervulling; 
2. groeizame gemeentekringen; 
3. doelmatige structuren; 
4. inspirerende samenkomsten; 
5. toerustend leiderschap; 
6. hartstochtelijk geloofsleven; 
7. behoefte gerichte evangelisatie; 
8. liefdevolle relaties. 

 
Deze kenmerken zijn navolgende verder uitgewerkt. 
 
1. Gavengerichte taakvervulling (1 Petr. 4:10) 
Doelstelling: het laten ontplooien en daarmee het benutten van de gave(n) die elk afzonderlijk gemeentelid van 
de Heilige Geest heeft gekregen, tot opbouw van Gods gemeente. Het is van belang taken en gaven te 
onderscheiden. Taken moeten zoveel mogelijk worden uitgevoerd door mensen die daar de gaven voor hebben. 
Je mag als christen plezier hebben in je werkzaamheden. Dit heeft een positieve uitwerking op je omgeving, op 
de andere gemeenteleden en natuurlijk op jezelf. 
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Binnen Beth-Shalom zijn vele taken en iedereen heeft zijn eigen gave(n). Paulus schrijft in 1 Corinthiërs 12:7 dat 
alle gaven even waardevol en nodig zijn voor de gemeente. Niet de vervulling van vacatures, maar het gebruiken 
van de gaven is onze opdracht! 
 
2. Groeizame gemeentekringen (Hand. 2:46-47) 
In gemeentekringen kan op een geestelijke én praktische manier het gemeente-zijn tot uiting komen. Zo’n kring 
is als het ware een gemeente in het klein. De beperkte groepsomvang voorkomt dat mensen in de anonimiteit 
verdwijnen. Groeizame gemeentekringen dragen bij aan groei in geloof, gemeenschap en getal. Ze zijn iets 
wezenlijk anders dan groepen die activiteiten of taken in de gemeente verrichten. Een kring is niet persé 
gebaseerd op geografische indelingen, maar bijvoorbeeld op leeftijd, geslacht of interesse.  
 
3. Doelmatige structuren (Marc. 2:27) 
Structuren zijn noodzakelijk om chaos te voorkomen, dit komt ook duidelijk in de Bijbel naar voren. Wat men 
echter wel eens vergeet is dat structuren ook doelmatig moeten zijn, d.w.z. dat ze een middel zijn om de opdracht 
van de Here Jezus (zie onze visie en missie) te vervullen.  
De structuren moeten een bijdrage leveren aan het bereiken van de doelen van de gemeente. Daarom spiegelen 
we de structuren aan de visie, te weten het vormen van een geestelijk huis van God en gemeentegroei, zowel 
geestelijk als in aantal. Bij de structuren in Beth-Shalom is het van groot belang dat ze doelmatig zijn, daarmee 
bedoelen we dat ze duidelijkheid moeten geven en de ruimte moeten scheppen om de Heilige Geest in volle 
kracht zijn werk te laten doen. 
 
4. Inspirerende samenkomsten (1.Cor.14:12,24-26,39,40 en 1 Tess. 5:16-19) 
Dit is een kenmerk dat geldt voor al onze samenkomsten en die op zondag in het bijzonder. Gasten moeten 
geïnspireerd worden en in contact komen met de Here Jezus. Gemeenteleden dienen opgebouwd te worden en te 
groeien in discipelschap.  
Iedere tweede zondag van de maand wordt een doopdienst gehouden. Verder wordt er elke twee maanden een 
Big-Night georganiseerd en regelematig een “Ieder Heeft Iets dienst 
Het avondmaal wordt iedere eerste zondag van de maand gehouden. Gemeenteleden worden in alle 
samenkomsten gestimuleerd om te getuigen. 
 
5. Toerustend leiderschap (Ef. 4:11-12) 
Doelstelling: Schep mogelijkheden tot het toerusten van de leiders in de gemeente (zie Efeziërs 4 vers 11 en 12: 
”En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe 
te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus”). 
Het toerusten van de leiders wordt gerealiseerd door het geven/laten volgen van cursussen of zelfstudie. De 
oudsten stellen zich tot taak om voor het einde van dit seizoen een doelmatige structuur op te bouwen 
waarbinnen nieuwe leiders kunnen worden toegerust en geholpen worden in leiderschap. 
 
6. Hartstochtelijk geloofsleven (Rom. 12:11-12) 
Kenmerk is om hartstochtelijk geloofsleven in de gemeente te stimuleren en daarmee te doen toenemen. 
Hartstochtelijk geloofsleven kan worden uitgelegd als echte geloofsbeleving en volledige toewijding aan de Here 
en zijn dienst, zoals uitkomt in heiliging en een inspirerend gebedsleven, deelname aan de bidstonden en de 
kringen, het functioneren in een bediening, in een dienstbare en wervende houding voor de Here en voor Zijn 
lichaam.(de gemeente) 
 
7. Behoefte gerichte evangelisatie (1 Cor.9:20-22) 
Evangelisatie is een basisactiviteit van Beth-Shalom. Evangelisatie heeft dus alles met gemeenteopbouw te 
maken. In de Bijbel en ook in de praktijk zien wij dat een in geestelijke zin bloeiende gemeente doorgaans 
werfkracht heeft. Als de gemeente ‘binnen’ niet op orde is, zal dat ongetwijfeld ook naar ‘buiten’ merkbaar zijn. 
Alle samenkomsten in Beth-Shalom hebben een evangeliserend karakter en de gastendiensten en doopdiensten in 
het bijzonder. Ook de kringen hebben een wervend karakter. Extern wordt samengewerkt met andere kerken in 
de werkgroep Hart voor Nijverdal. We willen niet versplinterd bezig zijn. Wel stimuleren we iedereen om een 
actieve getuige van Jezus Christus te zijn.  
Voor wat betreft communicatie zetten we in op de digitale verandering en ontwikkeling die onze omgeving 
meemaakt. Dat betekent dat onze website voortdurend up-to-date en sprankelend moet zijn. De websites die op 
dit moment onderhouden worden is www.beth-shalomnijverdal.nl en een Facebook pagina. 
Zo mogelijk organiseren we ieder jaar één groot evenement waar de gehele gemeente bij betrokken is. 
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8. Liefdevolle relaties (Joh. 13:34-35) 
Onderlinge liefde (binnen de gemeente en naar buiten) is van grote, zelfs fundamentele betekenis voor het 
functioneren van Beth-Shalom en ook de opbouw van onze gemeente. 
Liefdevolle relaties laten zich niet afdwingen, echter een keus voor een gemeente zónder liefdevolle relaties 
hebben we niet (Joh. 13:34-35). Het is zaak dat we als gemeente maar ook als individu werken aan spontane en 
(opr)echte ‘liefdevolle relaties’. Ons uitgangspunt daarin is dat alle gemeenteleden deelnemen aan een kleine 
kring waar relaties verder worden opgebouwd. 
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Gemeentestructuur, gemeentebouw en visie 
Naast de principes/kenmerken van natuurlijke gemeenteontwikkeling (Toerustend leiderschap, gavengerichte 
taakvervulling, hartstochtelijk geloofsleven, doelmatige structuren, inspirerende samenkomsten, groeizame 
gemeentekringen, behoeftegerichte evangelisatie en liefdevolle relaties) willen we meer aandacht geven aan het 
volgende: 
Beth-Shalom is geplaatst in een omgeving, er komen bezoekers, er zijn gemeenteleden en onder die 
gemeenteleden zijn er zogenaamde toegewijde broeders en zusters en is er een zogenaamde kerngroep.  
 
De Omgeving Zij wonen in de omgeving maar komen soms of nooit.  
De Bezoekers Zij zijn geen lid maar bezoeken wel (regelmatig) de samenkomsten.  
De Gemeente Zij kennen Jezus Christus en zijn lid van de gemeente.  
De Toegewijden Zij nemen hun groei naar geestelijke volwassenheid serieus.  
De Kern Zij zijn actief in de bediening en evangelisatie/zending van de plaatselijke gemeente.  
 
 
Typering Wie zijn het? 
Omgeving Niet kerkelijken 
Bezoekers Regelmatige bezoekers 
Gemeente Leden 
Toegewijden Groeiende leden 
Kerngroep Medewerkers 
 
Het principe van dit model is (ook weer te geven in het model van een paar cirkels)  is dat er ingezet wordt op 
het doorstromen van de typeringen. Bijvoorbeeld de omgeving wordt gestimuleerd om bezoeker te worden. 
Bezoekers worden gestimuleerd om gemeentelid te worden en ga zo maar door. De verschillende groepen 
hebben verschillende soorten van aandacht nodig. In deze beweging die nooit zal stoppen is goed te begeleiden 
gemeentegroei mogelijk. 
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De geloofsbelijdenis van Beth-Shalom 
 
1. Wij geloven in:  

De bijbel als het onfeilbare Woord van God, dat absoluut  gezag heeft boven elke belijdenis. (2 Petr. 
1:20,21 / 2 Tim. 3:16 (Oude vertaling)) 

 
2. Wij geloven in:  
 Een enig God die zich openbaart als Vader, Zoon en Heilige Geest. 
 ( 1 Joh. 5:7   /   Joh 1:1,14   /    Joh 16:13-15) 
 
3. Wij geloven in: 

• De Godheid van Jezus Christus ( Joh. 1:1,14) 
• In Zijn maagdelijke geboorte ( Matt. 1:20 /  Luk 1:35 ) 
• In Zijn zondeloos leven ( 2 Kor 5:21) 
• In Zijn wonderen ( Joh. 14:11-14) 
• In Zijn plaatsvervangend en verzoenend sterven ( 1 Petr. 3:18  /  Rom 3:23) 
• In Zijn lichamelijke opstanding (Joh. 20:18  /  Hand 1:22) 
• In Zijn verhoging aan de rechterhand van God de Vader (Hebr. 10:12  /  1Petr. 3:22) 

 
4. Wij geloven in: 
 De vergeving van zonden en reiniging door het kostbaar bloed van Jezus Christus  
 (1Joh. 1:7  /  Ef. 4:32  /   Hebr. 9:22) 
 
5. Wij geloven in: 
 De noodzaak van bekering (Hand. 2:38  /  Hand. 3:16) 
 en de daarop door God geschonken wedergeboorte (Joh 3:3  /  1Petr.1:3). 
 
6. Wij geloven in: 
 De noodzaak van de bediening van de bijbelse waterdoop door onderdompeling,  
 uitsluitend aan bewust gelovenden (Hand. 2:41  /  Hand. 8:35-37  /  Mark. 16:16) 
 
7. Wij geloven in:  

De doop in de Heilige Geest, met de schriftuurlijke openbaring van uitingsgaven, genadegaven en 
bedieningsgaven.  
(Deut. 34:9  /  Hand. 8:17  /  Hand. 9:17  /  Hand. 19:6,7,11,12 en 1 Kor. 12:31) 

 
8. Wij geloven in: 

De Kracht van de Heilig Geest die de werking van het oude leven doodt en daardoor in staat stelt een 
geheiligd, overwinnend leven te leiden, waardoor ook de bedieningen, genadegaven en werking van de 
Heilige Geest zichtbaar kunnen worden, met de mogelijkheid om vrucht te dragen en op te wassen tot 
volkomenheid als door God bedoeld. (Rom. 8:13  /  Gal. 5:16-24  /  Rom. 12:6-8  /  1 Kor 12:4-11  /  Ef 
4:7-11, 1 Petr. 4:10,11) 

 
9. Wij geloven in: 

Goddelijke genezing naar:  - Lichaam (1 Petr. 2:24  /  Jac 5:14-16  /  Mark. 16:17,18 ) 
 - Ziel (1 Kor 15:44-45) 
 - Geest ( Rom. 8:10,15 en 26)  
op grond van het volbrachte werk van Jezus Christus (Jes.53:4-6). 

 
10. Wij geloven in: 

De bevrijding van gebondenen op grond van de autoriteit van de naam van Jezus Christus, die alle 
macht heeft op aarde en in de hemel.  
(Gal. 5:1,13  /  Tit. 2:14  /  Ef 1:20-23) 

 
11. Wij geloven in: 

De genezende hoop van de opname van de gemeente bij Christus komst op de wolken. 
(1Thess. 4:16,17  /  1 Thess. 5:1-5  /  1 Kor 15:51-53) 

 
12. Wij geloven in: 
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De wederkomst van Jezus Christus (Zach. 14:4). Ook geloven wij dat de Here God Hem de troon van 
zijn vader David zal geven voor de aanvang van het duizendjarige vrederijk. (Jes. 9:5,6  /  Luk. 1:32,33  
/  Matt. 25:31-34  /  Op. 20:1-6) 

 
13. Wij geloven: 

Dat wij die wedergeboren zijn geopenbaard zullen worden voor de rechterstoel van Christus en wij met 
Hem zullen regeren over de aarde, duizend jaren lang. 
(2 Kor. 5:10  /  Op. 5:10  /  Op. 20:4) 

 
14. Wij geloven in: 

De opstanding van zowel de geredden als de verlorenen, de eersten tot eeuwig leven en de laatsten tot 
een eeuwige straf.(Joh. 5:29 /  Op. 20:11-15  /  Dan.12:2) 

 
15. Wij geloven in: 

De noodzaak van regelmatige viering van het Heilig Avondmaal, verkondigende de dood des Heren, 
totdat Hij komt. (Hand. 2:42,46  /  Hand. 20:7  /  1 Kor. 11:23-27) 

 
16. Wij geloven in: 

Het volbrengen van de grote opdracht, welke de Here Jezus ons heeft toevertrouwd, namelijk: Gaat heen 
in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. Wie gelooft en zich laat dopen, 
zal behouden worden, maar wie niet gelooft zal veroordeeld worden. 
Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: In mijn naam zullen ze boze geesten uitdrijven, in 
nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, 
zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden. 
(Mark. 16:15-18) 

 
17. Met volle evangelie bedoelen we de onverkorte blijde boodschap, zoals deze reeds door de profeet 

Jesaja is voorzegd (Jes. 61:1,2a) en door de Here Jezus zelf is bevestigd in Lukas 4:17-21. 


