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BASIS
Wat ons als gemeente bindt, is dat God centraal staat. Hem willen we dienen en Zijn wil zoeken. We
geloven dat de bijbel Gods Woord is en daar willen we naar leven. God heeft Zijn Zoon gegeven om ons
te verlossen en door Zijn Geest wil Hij ons steeds meer vernieuwen naar Zijn beeld. We zijn als
gemeente geroepen om “Zijn grote daden” te verkondigen (1 Petr2:9). God wil zijn Koninkrijk zichtbaar
maken door ons heen.
Als gemeente willen we graag beantwoorden aan het doel waarvoor God ons bestemd heeft. Hierbij
hebben we het beeld van een koninklijk priesterschap voor ogen (1 Petrus 2:9). Koninklijk geeft aan dat
we in dienst staan van de Koning. Het woord priesterschap geeft aan dat het om een groep van
gelovigen gaat - dus ook om ons als gemeente. Priesters mogen mensen bij God en God bij mensen
brengen.
Mensen bij God brengen betekent dat we er mogen zijn voor onze omgeving en de zorgen, verdriet en
dankbaarheid hierin bij God brengen.
God bij mensen brengen houdt in dat we iets laten zien van God, dat iets van Zijn Koninkrijk zichtbaar
wordt door ons heen.
We verlangen ernaar dat dit in onze gemeente steeds meer gestalte krijgt. Vanuit dit verlangen komen
we tot de volgende visie voor 2015-2020:

VISIE

Als leerlingen van Jezus met elkaar op weg om Gods Koninkrijk
zichtbaar te maken op aarde
UITWERKING
Deze visie kent drie bouwstenen:
 Met en voor elkaar
 Leren en oefenen
 Zichtbaar zijn
Met en voor elkaar omdat we samen hetzelfde reisdoel hebben en elkaar nodig hebben op onze
levensreis. We hebben elkaar nodig: om elkaar te bemoedigen, op te bouwen, van elkaar te leren, elkaar
te vermanen, te wijzen op Jezus en Hem beter te leren kennen.
Leren en oefenen om als leerlingen van Jezus aan Zijn voeten te zitten en meer op Hem te gaan lijken.
Het is Gods verlangen dat we vrucht dragen en zo dienstbaar zijn in Zijn Koninkrijk. Groeien kan alleen in
verbondenheid met God zelf en door het werk van Zijn Geest in ons. We willen onze gaven en talenten
ontdekken en inzetten.
Zichtbaar zijn, om als leerlingen van Jezus tot zegen te zijn voor de wereld om ons heen die God nog
niet kent. Om het Koninkrijk van verlossing, herstel en vrede zichtbaar en tastbaar te maken in
Veenendaal en in de wereld om ons heen zoals in Roemenië en India.
De visie en de bouwstenen geven de hoofdlijn aan. Dit vraagt om verdere uitwerking en toepassing. De
invullingen van de bouwstenen wordt de komende jaren ingevuld. Dit doen we als gemeente met

elkaar, we bouwen samen! Gemeenteleden denken mee, bidden mee over wie we als gemeente willen
zijn en hoe we in de richting van deze visie kunnen groeien.
Als we vooruit kijken, zien we de kaart van Veenendaal voor ons waarop alle adressen van de
gemeenteleden ‘kroontjes’ zijn. We zijn met elkaar geroepen om priester te zijn ieder op zijn eigen
plaats. We zijn priester op het grensvlak van een God die volmaakt is en een schepping die gebroken is.
Er is hier en nu al een begin van herstel mogelijk in het Koninkrijk van God op aarde. Als priesters mogen
we mensen bij God en God bij mensen brengen. Hoe groot en geweldig is dat!
Het is onze droom en verlangen dat dit werkelijkheid mag worden in onze gemeente. Dat we als
gemeente steeds meer mogen beantwoorden aan deze roeping: iedereen een priester!

