“Beth-Shalom, waar je thuiskomt”
Gebaseerd op
“Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en
van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.” Matt. 28:19
“Maar het land waar u naartoe trekt om het in bezit te nemen, is een land met bergen en dalen; het
drinkt water door de regen uit de hemel. Het is een land waar de HEERE, uw God, voor zorgt:
voortdurend rusten de ogen van de HEERE, uw God, daarop, van het begin van het jaar tot het
einde van het jaar.” Deut. 11:11-12
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Focus op Jezus
Hart van aanbidding
Werking van de Heilige Geest
o Gericht op/door gaven van de HG werkzaam
o Wonderen en tekenen
Mensen de ruimte bieden om zich te ontplooien
o Binnen de kerk
o Projecten naar buiten
Op de best mogelijke manier
Vernieuwend
Gastvrij en royaal

Focussen op:
1) Inspirerend onderwijs
• Geestelijke groei (voorop) maar gekoppeld aan project (met oog op groei in het lichaam
van Christus)
• Vanuit het Woord weten wie je bent (identiteit), dus ook talent e.d. op eigen plek.
• “Actief” onderwijs (integraal)
o Toerusting leiders, taakgroepen, Gemeente in kleinere taken
o Onderwijs, basis en verdiepend
▪ Geestelijke groei
▪ Discipelschaptraining
▪ Incl. activering gemeenteleden
2) Gezond gezin
• Gods gezin
• Relaties
o Man  vrouw
o Ouders  kinderen
• Onderwijs en training ouders, kinder-/tiener-/jeugdwerk
o Jongeren opleiden als discipelen van Jezus, vervuld van Heilige Geest
3) Missionaire zendingskracht
• Relevante kerk in verbinding met de gemeenschap
• Uitgaan:
o Mat. 28:19
o Deut. 11:11-12
• Groei => mensen bij Jezus brengen
• Als kerk op een creatieve manier
naar buiten treden in deze omgeving
o Evangelisatieprojecten
o Zendingsprojecten
o Outreaches
17-10-2017

