Eén in JEZUS!
(Efeze 4:15)
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1. Inleiding
“VEG: Een vrijblijvende gemeente of een vrijwillig verantwoordelijke gemeente?”
Voor u ligt een beschrijving van alle basiselementen die voor een kerkgenootschap van belang zijn om vast te
leggen.
Het gaat om de volgende onderwerpen:

Theologische opvatting

Visie en deelvisie (beleid en uitvoering)

Statuten of Huishoudelijke reglementen
Uitgelegd wordt wat het betreffende onderwerp inhoudt en de onderlinge samenhang wordt aangegeven. Achter
de onderwerpen vindt u terug waar in dit document u de onderwerpen kunt terugvinden.
Het aantal kerkgenootschappen in Nederland is zeer divers. Als we het binnen de christelijke kringen
beschouwen dan loopt het uiteen van orthodox tot zeer vrijzinnig. Toch is de basis het Woord van God, onze
Bijbel. Zo beschouwd zou één kerkgenootschap kunnen volstaan. Wie kan het onderling als christen oneens zijn
over de inhoud van het Woord van God?
Klaarblijkelijk ligt het niet zo eenvoudig. In ruim 2000 jaar zijn er theologische opvattingen over het Woord van
God, die ertoe leiden dat mensen zich beter kunnen vinden bij het ene kerkgenootschap dan bij het andere.
Zolang het Woord van God centraal staat en Jezus Christus als verlosser van zonden erkend wordt, is dat
volgens Gods wil. Hoe meer gemeenten van Christus, des te beter.
Wij zijn de VEG de Ark, de Vrije Evangelische Gemeente. Het is goed om een stukje historie uit één te zetten om
te begrijpen wat de basis is van een VEG als theologisch grondbeginsel (Bron: Wikipedia).
Als protest op het katholicisme is het protestantisme in Nederland vooral als Hervormd ontstaan in het
begin van de 17de eeuw (1618). In 1834 heeft er een afscheiding plaatsgevonden omdat de vrije
interpretatie van de bijbel onacceptabele vormen kreeg, waaruit vooral de gereformeerde stromingen
zijn ontstaan, alsook de voorlopers van de VEG‟s (die toen nog niet zo heetten).
Predikanten in de 19de eeuw ( Jan de Liefde (1814-1869), Hermanus Willem Witteveen (18151884)en Huibert Jacobus Budding (1810-1870) waren het onderling niet eens over de doop, maar wel
over de evangelische principes binnen een gemeente.
Na 1905 was er in de kring van de Vrije Evangelische Gemeenten invloed van Johannes de Heer
(1866-1961) en werd de maranatha-boodschap (1 Kor.16:22 ,wederkomst van Jezus Christus) een
belangrijk kenmerk van de prediking.
Rond 1980 werd door drs. G. Siebert (1942-1990) een breed opgezet onderzoek verricht naar het
missionaire functioneren van de Bond en haar gemeenten tegen de achtergrond van de
oorspronkelijke idealen en de ontwikkelingen in andere kerken en de wereld. Er werden in diezelfde
tijd overeenkomsten gesloten met de Nederlands Hervormde kerk en de Gereformeerde kerken in
Nederland, omdat men erkende dat er geen wezenlijke verschillen in het belijden waren. Een aantal
gemeenten voelde zich vervreemd door deze ontwikkelingen en besloot zich los te maken van de
Bond. In feite was er sprake van een geleidelijke afsplitsing, omdat deze gemeenten zich niet
gezamenlijk en in een keer uit de Bond terugtrokken. Zij stichtten later de Federatie van Vrije
Evangelische Gemeenten opgericht 15 januari 1994. Bij deze federatie zijn momenteel 15 gemeenten
aangesloten: Almere, Andel, Dalem (voorheen: "Gorinchem-Oost"), Den Helder, Emmeloord,
Geldermalsen, Gorinchem, Groningen, Hilversum, Huizen, Joure, Sleeuwijk, Westkapelle, Zaandam
en Zwijndrecht.
Binnen de Federatie van VEG is er ruimte voor zowel de kinderdoop als ook de doop op geloof. De
Bond in Nederland erkent de doop van andere kerken en verlangt geen nieuwe doop. Reeds in haar
beginselen van 1879 en 1885/1888 sprak de Bond zich uit voor de kinderdoop. Deze doop was voor
haar een manier om uit te drukken dat zij zich niet wilde isoleren van de bredere protestantse traditie
in Nederland. In 2009 houdt de Bond zich intensief bezig met de vraag hoe zij op grond van haar
traditie wil omgaan met praktijken van her- of bevestigingsdoop.

4

U ziet, de VEG houdt vast aan de theologische opvatting dat het Woord van God onverkort centraal staat en
accepteert zowel kinderdoop als volwassenendoop. Dat is de reden waarom mensen lid zijn van de VEG de Ark
of anderszins de gemeente regelmatig bezoeken. De theologische opvattingen zijn ongewijzigd en zijn onderdeel
van de statuten die eveneens ongewijzigd zijn.
Naast deze theologische opvatting is er nog de visie op de invulling van het toepassen van Gods woord in het
dagelijks leven. In de visie vindt u dus niets meer terug over bijvoorbeeld de doop en het avondmaal, want dat is
wie wij zijn als geloofsgemeenschap (waar wij in te herkennen zijn) en niet wat en hoe we als
geloofsgemeenschap handelen.
De visie is verwoord in hoofdstuk 2, waarin tot uitdrukking komt wat het ideaalbeeld is waar we als VEG de Ark
naartoe willen groeien. Een goede formulering van de visie en deelvisie is altijd op de toekomst gericht (dus
zonder planning) en kent als enige basis het Woord, de Bijbel.
Om die reden zijn de visie en de daar bijbehorende deelvisies losgekoppeld van het beleidsplan en het
uitvoeringsplan. Het beleidsplan en het uitvoeringsplan worden beide in een apart document beschreven. Het
beleid is een vertaling van de tijdloze visie in een tijdsgebonden plan voor de komende 3 jaar en het
uitvoeringsplan is de feitelijke concrete invulling. De ODR wil graag samen met u de beleidsuitgangspunten
toetsen aan uw beleving en samen tot concrete invulling komen. Alleen dan bindt het ons samen als een plan
van ons allemaal en niet als een plan van alleen de ODR.
Rest ons nog om dhr. Jan Baan te bedanken voor zijn coachende functie in een tiental bijeenkomsten. Jouw
bijbelkennis en verhelderende kijk en ervaring op het gebied van visie en organisatie was onmisbaar bij het tot
stand komen van dit beleidsplan.
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2. Visie
In de visie komt tot uitdrukking wat je ideaalbeeld is waar je naartoe wilt groeien. Bij de VEG de Ark is het Jezus
die wij in alles willen volgen als gemeente. Jezus is het hoofd van onze gemeente, het lichaam. Het lichaam zijn
wij en daarin willen we één zijn met elkaar en één zijn met Jezus. Vandaar de titel van dit beleidsplan:

Eén in JEZUS!
(Efeze 4:15)
Gebruikelijk is om met afgeleide deelvisies (in feite doelstellingen) te werken. Een goede formulering is ook op de
toekomst gericht (heeft eeuwigheidswaarde). De deelvisie wordt vertaald in beleid dat op haar beurt gericht is op
de komende 5 jaar. Wat willen we concreet bereiken en wat betekent dit dan voor de jaarlijkse invulling
(uitvoeringsplan per jaar).
De visie bestaat uit:


een overall visie
o
Eén in JEZUS



een vijftal deelvisies
1.
2.
3.
4.
5.

Aanbidding
Geloofsgroei
Dienstbaarheid
Gemeenschap
Evangelisatie & Zending

Eén in Jezus (Joh. 17:21-23) geeft kernachtig aan dat de gemeente zich ten doel stelt te getuigen van Jezus
Christus en de grote daden van God, in alles op Hem te willen lijken, de oude mens af te leggen, ongelovigen op
te roepen tot bekering, in de gemeente met elkaar samen te smelten (als het ware tot één lichaam) en dienstbaar
te zijn aan allen door de liefde van Jezus Christus. Kortom; één in Jezus!
De deelvisies zijn gebaseerd op de ca. 240 opdrachten die in het Nieuw Testament zijn te hergroeperen tot 5
hoofdopdrachten aan de gemeente van Jezus Christus. De volgorde 1 tot en met 5 is zeker niet willekeurig. De
opbouw is zeer zorgvuldig gekozen en loopt parallel met:
1.
2.
3.
4.
5.

Zaaien - Verticale relatie met God de Vader, God liefhebben die je geestelijk toerust
Groeien - Lezen in het Woord van God, afsterven oude mens en doen als Jezus
Onderwerping - Inzet talenten en gaven tot opbouw van Gods Koninkrijk
Delen - Elkaar staat centraal, je naaste liefhebben als jezelf, de ander uitnemender achten dan jezelf
Vermenigvuldigen - Groei van Gods gemeente, verkondigen Gods woord buiten de gemeente

Beleid de komende 5 jaar
Beleid is de vertaling van de (deel)visie/doelstellingen naar een concrete invulling de komende jaren.
Uitvoering is een vertaalslag van beleid in het eerste en wellicht tweede jaar. Als er nieuwe activiteiten bijkomen,
zal na een jaar al een evaluatie plaatsvinden om te beoordelen of we op de goede weg zijn (bijvoorbeeld
diaconaat).
We kunnen heel lang nadenken, maar moeten vooral snel zaken gaan oppakken. Om te verantwoorden wat we
doen, is het prettig als we bewuste keuzes maken, die passen in een visie met doelstellingen. Dan kunnen we

6

namelijk ook bewust kiezen waarom we iets niet doen.
Beleid is er op gericht om in stappen de geformuleerde doelstellingen te verwezenlijken. Daarvoor wordt een
tijdsspanne van 5 jaar aangehouden. Bijstellen van doelstellingen moet dan mogelijk blijven als “voortschrijdend
inzicht”.
Na 1 jaar wordt (indien nodig) geëvalueerd, en eventueel bijgesteld. Na 2 jaar wordt er geëvalueerd en wordt
ervan uitgegaan dat de vruchten reeds geplukt worden van het ingezette beleid.
Na 5 jaar zal geëvalueerd worden of ingezet beleid voor weer een periode van 5 jaar gecontinueerd wordt, of
bijgesteld dient te worden voor de VEG en haar mensen.
In de volgende paragrafen 2.1 t/m 2.5 wordt per deelvisie een tijdloze doelstelling uiteengezet.
In document 2 volgt het beleids- en uitvoeringsplan dat volgt uit deze tijdloze doelstellingen.
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2.1. Deelvisie Aanbidding (Relatie met God)
De deelvisie is geïnspireerd door o.a. de bijbelgedeelten: Matt. 28:19, Ef. 4:1-16
Citaat Henk Binnendijk
“Christenen onderschatten bidstonden. Gebed is een ondergeschoven kindje; het merendeel van de christenen
is zich te weinig bewust van wat God door gebed heen doet. De gebedsarmoede is één van de grootste zonden
binnen het christendom. Gebed is één van de middelen waarmee wordt gebouwd aan Gods Koninkrijk.” Paulus
zei: „Bid zonder ophouden‟ en David zei: „Ik ben één en al gebed‟. Het is belangrijk om alles biddend voor te
bereiden en uit te werken. Het begint altijd met gebed, met als gevolg dat God iets doet,”

2.1.1.

Positionering van Aanbidding binnen de visie van VEG

Past binnen de visie “Eén in JEZUS”.
Maakt onderdeel uit van de 5 deelvisies (“Aanbidding/Geloofsgroei/Dienstbaarheid/Gemeenschap/Evangelisatie
& Zending”) en is daarmee in balans.

2.1.2.

Formulering van de deelvisie









Bij VEG de Ark is eenieder leerling (discipel) in geloof, en de relatie met de Heer begint met gebed
Bij VEG de Ark is gebed het communicatiekanaal naar onze Heer (individueel en als gemeente). Wij
mogen het van onze Heer verwachten, maar niet zonder gebed
Bij VEG de Ark aanbidden wij tijdens alle bijeenkomsten God onder leiding van Zijn Heilige Geest en uit
naam van Jezus Christus, en willen we graag Gods aanwezigheid ervaren en vieren
VEG de Ark leert de gemeente bidden teneinde krachtiger met Hem te kunnen communiceren
Bij VEG de Ark is gebed de aandrijfas voor geloofsgroei, dienstbaarheid, gemeenschap en
evangelisatie & zending voor ieder gemeentelid/vriend
Bij VEG de Ark geven wij God de Vader en de Here Jezus Christus de eerste plaats in ons leven
Bij VEG de Ark dient iedere gelovige Godvrezend te zijn als basis voor een gemeente die vrucht kan
dragen
Bij VEG de Ark betekent het dat bidden niet alleen binnen de gemeente plaats dient te vinden, maar
ook tussen christengemeenten onderling, omdat alle christenen geheiligd zijn in deze wereld als één
gemeente (Eén in JEZUS)
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2.2. Deelvisie Geloofsgroei
De deelvisie is geïnspireerd door o.a. de bijbelgedeelten: Jac. 2:1-13, Jac. 2:14-17, Gal 5:22, Fil: 2:1-11, Rom.
12:1-16, Jer. 29:7

2.2.1.

Positionering van Geloofsgroei binnen de visie van VEG

Discipelschap: Wij willen Jezus volgen en Hem gehoorzaam zijn
“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”. Matt. 28:19
Geloofsgroei is het resultaat van goed discipelschap. Discipel is feitelijk de voorloper van ons woord “leerling”.
“Groeien in geloof” begint bij “leren uit het Woord”. Dus geloofsgroei en discipelschap liggen in elkaars verlengde,
het is “vallen en opstaan”. In deze deelvisie houden we met name de term “geloofsgroei” aan, omdat deze term
net iets meer de lading dekt van wat feitelijk het doel is.
Uitgangspunt is dat de bijbel ons leert dat de gelovige na de bekering een proces dient in te gaan, dat resulteert
in volwassenheid in het geloof. De gemeente dient erop toe te zien dat iedere gelovige niet alleen meer kennis
van Gods Woord krijgt, maar ook dat zijn/haar haar wandel met Christus steeds krachtiger wordt. Dus niet zozeer
de kennis van God als belangrijkste doel, maar het kennen van God.
Past binnen de visie “Eén in JEZUS”.
Maakt onderdeel uit van de 5 deelvisies (“Aanbidding/ Geloofsgroei/ Dienstbaarheid/ Gemeenschap/
Evangelisatie & Zending”) en is daarmee in balans.

2.2.2.

Formulering van de deelvisie










De VEG de Ark richt zich in eerste instantie met betrekking tot geloofsgroei op eigen leden, aspirant
leden, vrienden en gasten met een duurzame relatie met de VEG
Bij de VEG de Ark betekent het dat hoe jonger je begint met geloofsgroei, des te gemakkelijker is het
voor het individu om de keus te maken voor de Heer
De VEG de Ark streeft ernaar dat ieder gemeentelid niet meer op zichzelf maar op God gericht is
Bij de VEG de Ark is bijbels onderwijs de katalysator voor levensverandering. Het is gericht op
algemene vorming, standvastigheid, het doorgeven van kennis en geloofsgroei (Hebr. 11:1-3)
Bij de VEG de Ark vragen alle gemeenteleden zich bij elke beslissing af wat Jezus zou doen als Hij
zich in die situatie bevond
Bij de VEG de Ark betekent het dat geloofsgroei de vrucht van de Geest (liefde, vreugde, vrede,
geduld, vriendelijkheid, goedheid en geloof), de dienstbaarheid (hoofdstuk 2.3) en onderlinge
gemeenschap (hoofdstuk 2.4) versterkt
Bij de VEG de Ark behoort elk gemeentelid tijd, energie en middelen in te zetten tot opbouw van Gods
Koninkrijk, omdat daadwerkelijke betrokkenheid ook groei in de relatie met God tot gevolg heeft
Bij de VEG de Ark heeft geloofsgroei als einddoel dat jonge gelovigen zo gevormd worden dat ze
zullen opgroeien tot vaders in het geloof
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2.3. Deelvisie Dienstbaarheid
De deelvisie is geïnspireerd door o.a. de bijbelgedeelten: 1 Kor. 12, 1 Petr. 4:10

2.3.1.

Positionering van Dienstbaarheid binnen de visie van VEG

Dienstbaarheid is onderwerping aan de gemeente van God.
God heeft elke gelovige geestesgaven en persoonlijke bekwaamheden gegeven met het doel om Hem en elkaar
te dienen en op te bouwen tot eer van Zijn naam. Dit leidt tot het willen zijn van een gavengerichte gemeente.
Past binnen de visie “Eén in JEZUS”.
Maakt onderdeel uit van de 5 deelvisies (“Aanbidding/Geloofsgroei/Dienstbaarheid/Gemeenschap/Evangelisatie
& Zending”) en is daarmee in balans.

2.3.2.

Formulering van de deelvisie






De VEG de Ark richt zich in eerste instantie met betrekking tot dienstbaarheid op eigen leden,
aspirant leden en vrienden met een duurzame relatie met de VEG
De VEG de Ark streeft ernaar een gemeente te zijn, waarin iedereen een taak krijgt die bij hem/haar
past en vindt het haar verantwoordelijkheid de geestesgaven van iedereen te ontdekken, zodat deze
voor God en de gemeente ingezet kunnen worden
Bij de VEG de Ark is het geen automatisme dat iemand zijn maatschappelijke functie ook in de
gemeente uitoefent
Bij de VEG de Ark betekent het dat ook zaken gedaan moeten worden waar niet direct gaven voor
zijn
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2.4. Deelvisie Gemeenschap
De deelvisie is geïnspireerd door o.a. de bijbelgedeelten: Luc. 6:27-38, Ef. 4:15. Joh. 12:24, Hand 2:42, Rom
12:10, 1 Petr. 3:8-12

2.4.1.

Positionering van Gemeenschap binnen de visie van VEG

We willen graag dat de gemeenteleden optimaal gestalte geven aan hun opdracht om er ook voor elkaar te zijn.
We willen mensen graag in groepen bij elkaar brengen, zodat ze kunnen groeien naar het beeld van Christus en
elkaar kunnen liefhebben met de liefde van Christus.
Past binnen de visie “Eén in JEZUS”.
Maakt onderdeel uit van de 5 deelvisies (“Aanbidding/Geloofsgroei/Dienstbaarheid/Gemeenschap/Evangelisatie
& Zending”) en is daarmee in balans.

2.4.2.

Formulering van de deelvisie









De VEG de Ark richt zich in eerste instantie met betrekking tot gemeenschap op eigen leden, aspirant
leden en vrienden met een duurzame relatie met de VEG
Bij de VEG de Ark vormt geloofsgroei de basis voor een sterke gemeenschap
Bij de VEG de Ark is het principe “de ander uitnemender achten dan jezelf” voorwaarde voor een
sterke gemeenschap. Het is het prioriteit geven aan liefde voor “elkaar” boven liefde voor “jezelf”
De VEG de Ark streeft ernaar “elkaar” optimaal in beleid en uitvoering gestalte te geven (het geheel is
meer dan de som der delen)
Bij de VEG de Ark betekent het dat alleen door zich aan de waarheid te houden het uit liefde voor
elkaar mogelijk is te groeien naar Hem die het hoofd is: Christus Jezus!
Bij de VEG de Ark betekent het dat een sterke gemeenschap ook een dienstbare gemeenschap is
Bij de VEG de Ark betekent het dat een sterke gemeenschap als een “licht” is in de wereld en
daarmee een krachtige Evangelisatie- & Zendingsgemeente
Bij de VEG de Ark betekent het dat gemeenschap ten volle tot uiting komt in samenkomsten,
diaconaat en pastoraat
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2.4.2.1

Diaconaal plan (is vorig jaar reeds gepresenteerd en vastgesteld)

Het plan is geïnspireerd door o.a. de bijbelgedeelten: 1 Tim 6:8 en 17-18, Matt 6;19,25, Joh 13:15, Matt 5:16

“Helpen door uit te delen tot welzijn van iedereen”
.







Formulering van de doelstellingen
De VEG de Ark richt zich in eerste instantie met betrekking tot diaconaal beleid op eigen leden,
aspirant leden, vrienden en gasten met een duurzame relatie met de VEG
De VEG de Ark streeft ernaar mensen in natura de helpende hand te bieden, maar sluit in uiterste
gevallen financiële hulp niet uit
De VEG de Ark wil zicht hebben op de materiële, fysieke en sociale noden die mensen hebben
De VEG de Ark streeft ernaar de materiële, fysieke en/of sociale noden te verlichten
De VEG de Ark streeft naar begeleiding om tekorten te voorkomen en (her)verdeling van middelen
binnen de gemeente om eventuele tekorten aan te vullen
De VEG de Ark geeft financiële ondersteuning aan hulpinstanties met een diaconaal karakter
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2.4.2.2

Pastoraal plan (Bron: Ch. Zondag)

Het plan is geïnspireerd door o.a. de bijbelgedeelten: Luc. 10:25-37 Jezus zelf heeft het voorbeeld gegeven in
Zijn zorg voor de naaste, zoals verwoord in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan; Mat. 10:42 De beker
koud water in Zijn Naam

Formulering van de deelvisie
Het doel van het pastorale beleid is gericht op hulp en herstel van een broeder of zuster in nood. Het gaat er
hierbij om de medebroeder of -zuster op weg te helpen om mens van God te zijn in een complexe samenleving.
De VEG de Ark richt zich in eerste instantie met betrekking tot pastoraal beleid op eigen leden, aspirant leden,
vrienden en gasten met een duurzame relatie met de VEG.
De VEG vindt het belangrijk om mensen op weg helpen om in relatie met God te blijven of deze relatie te
herstellen en of verdiepen.
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2.5. Deelvisie Evangelisatie & Zending
De deelvisie is geïnspireerd door o.a. de bijbelgedeelten: Matt. 28:19, Mar. 16:15,16, Joh. 3:16

2.5.1.

Positionering van Evangelisatie & Zending binnen de visie van VEG

Wij willen iedereen de blijde boodschap brengen:
“En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping.”
Mar.16:15
”Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in
Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.” Joh. 3:16
Achter deze visie schuilt de gedachte dat de gemeente zich bewust is van haar missionaire taak. De leiding van
de gemeente wil zich richten op de vorming van gemeenteleden m.b.t. evangelisatie & zending en zoveel
mogelijk kanalen ter beschikking stellen aan gemeenteleden om geïnteresseerde buitenstaanders te betrekken
bij het evangelie.
Past binnen de visie “Eén in JEZUS”.
Maakt onderdeel uit van de 5 deelvisies (“Aanbidding/Geloofsgroei/Dienstbaarheid/Gemeenschap/Evangelisatie
& Zending”) en is daarmee in balans.

2.5.2.

Formulering van de deelvisie









De VEG de Ark richt zich met betrekking tot evangelisatie op Geldermalsen en omstreken (gebied
ingesloten door de Waal, Tiel, de Lek, het Merwedekanaal en Leerdam)
De VEG de Ark richt zich met betrekking tot zending op de hele wereld
De VEG de Ark is er voor alle mensen (gelovigen en ongelovigen), die zich thuis voelen bij onze
theologische grondbeginselen (zie hoofdstuk 1 en 4)
De VEG de Ark streeft ernaar ongelovigen te vertellen over Jezus met als doel ze te behouden voor
de eeuwigheid
Bij VEG de Ark dient proclamatie van het evangelie nauw aan te sluiten bij de behoeften van de
hedendaagse mens
Bij VEG de Ark kan elke (net) wedergeboren christen een krachtig getuigenis geven van de grootheid
van God
Bij VEG de Ark gaat Evangelisatie & Zending verder dan alleen een getuigenis geven van de
grootheid van God
Bij VEG de Ark betekent het dat mensen met een specifieke gave voor evangelisatie moeten worden
aangemoedigd deze te ontwikkelen en in te zetten
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