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Voorwoord 
 
Voor u ligt de Gemeentegids van de Christelijke Gemeente “Stem van de Goede Herder”. Wij zijn een jonge 
Christelijke gemeente - in opbouw - met een verscheidenheid aan activiteiten. Voortbouwend op een rijke 
christelijke traditie in Europa willen wij het geloof op een relevante, eigentijdse manier in praktijk brengen in 
Woord en daad.  
 
Deze Gemeentegids wil allereerst een wegwijzer zijn voor de gemeenteleden zelf, maar het is tevens bedoeld 
voor de mensen die willen kennismaken met onze gemeente.  
 
In deze gemeentegids wordt beschreven hoe we ons gemeente-zijn gestalte willen geven. De Bijbel is hierin 
onze leidraad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Christelijke Gemeente ‘Stem van de Goede Herder’  2015 

 

5  

 

Hoofdstuk 1. Introductie  
 
Christelijke Gemeente “Stem van de Goede Herder” is een geloofsgemeenschap van christenen uit Zuid-
Limburg.  
Ondanks de verschillende achtergronden van de gemeenteleden zijn we met elkaar een hechte groep 
christenen die Jezus Christus steeds beter willen leren kennen en volgen. 
 

1.1. Een stukje geschiedenis 
 

We voelen ons nauw verbonden met de Kerk van Jezus Christus wereldwijd en door de eeuwen heen. Toch is 
onze eigen geschiedenis nog jong. 
We zijn een christelijke gemeente die ontstaan is vanuit het verlangen dat zoveel mogelijk mensen in aanraking 
zullen komen met het bevrijdende Evangelie van Jezus Christus en daardoor een persoonlijke relatie met God 
zullen krijgen.  
Gedrongen door de liefde van Jezus Christus is evangelist C.A. van den Boogaart in 1993 één dag per week 
begonnen met het uitdelen van christelijke lectuur en Bijbels, het leggen van contacten met mensen en om 
mensen in een bepaalde nood een luisterend oor te bieden.  
 
Aangezien op een gegeven moment het aantal contacten steeds meer is gegroeid en de behoefte aan 
Bijbelstudie (uitleg van de Bijbel) is toegenomen, heeft hij besloten om in 1994 samen met zijn gezin naar Zuid-
Limburg te verhuizen. Zodoende is er meer tijd vrij gekomen voor het bieden van pastorale zorg en het leggen 
van contacten met de bevolking. Op de dag na de verhuizing is hij begonnen met het houden van 
samenkomsten. Door de behoefte aan Bijbelonderwijs en gemeenschap is de Christelijke Gemeente ontstaan. 
Steeds meer mensen hebben de weg naar onze gemeente gevonden en het aantal activiteiten is ook aanzienlijk 
uitgebreid. 
Inmiddels, na ups en downs, zijn we een hechte gemeente van ongeveer 50-60 
mensen, die elkaar in woord en daad bijstaat.  
Tijdens de zondagse samenkomsten staat de praktische uitleg van het Woord van 
God (de Bijbel) centraal, maar daarnaast heeft ontmoeting (bijv. tijdens de koffie 
na de dienst) ook een belangrijke plaats in onze gemeente.  
 
Tot onze vreugde hebben – in de loop der jaren – ook broeders en zusters uit het 
buitenland zich bij onze  gevoegd. We willen, als gemeente, openstaan voor 
verschillende culturen en groeien in de omgang met elkaar om zo samen Gods 
Gemeente te zijn.  
 

1.2. De naam: Christelijke Gemeente ‘Stem van de Goede Herder’ 
  
Na het ontstaan van de gemeente is nagedacht over een goede naam voor onze gemeente.  
 
Allereerst is er voor gekozen voor de benaming: Christelijke Gemeente. Wij willen met de naam ‘Christelijke 
gemeente’ uitdragen dat we open staan voor iedere christen die Jezus Christus oprecht wil leren kennen en 
volgen.   
 
Met de naam: Stem van de Goede Herder is gekozen op grond van het Bijbelse verhaal in Lukas 15 en Johannes 
10. In Lukas 15 wordt Jezus vergeleken met een Herder Die op zoek gaat naar afgedwaalde schapen. Wij 
belijden van harte dat wij net als dat schaap in het verhaal ver zijn afgedwaald van de Herder. Maar we belijden 
evenzeer dat God ons met Zijn liefde en genade heeft opgezocht en opgenomen heeft in Zijn kudde.  
 
In Johannes 10 wordt Jezus een Goede Herder genoemd omdat Hij zelfs Zijn leven over heeft voor Zijn schapen. 
Ook staat in datzelfde gedeelte beschreven dat de schapen de stem van de Herder gehoorzamen en 
herkennen. Dit laat direct de reden van ons gemeente-zijn zien. Iedere keer als we als Zijn kudde samenkomen, 
verlangen we ernaar om de Stem van onze Goede Herder te horen. Om daardoor bemoedigd, vermaand en 
opgebouwd te worden. 
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1.3. Onderdeel van Christelijke Gereformeerde Kerken  
 
Sinds 13 april 2014 zijn we als Christelijke Gemeente ‘Stem van de goede Herder’ geïnstitueerd als 
Zendingsgemeente binnen de landelijke Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK). Als 
Christelijke Gemeente willen we niet in ons eentje kerk zijn. Door aan te sluiten bij een 
groter landelijke verband, sluiten we ons - als een klein bootje - als het ware aan bij een 
grote vloot. Samen met al die andere bootjes vormen we een vloot die onder het gezag 
en de leiding van Jezus Christus staat. 
Vanaf 13 april 2014 heeft onze Christelijke Gemeente ook een oudsten- of kerkenraad, 
die bestaat uit de ouderlingen: Johan van Groningen en Peter Baan en diaken Marc Dijk.  
Op 30 oktober 2014 heeft de classis Utrecht van de Christelijke Gereformeerde Kerken 
aan ouderling Peter Baan officieel toestemming verleend om in de Christelijke Gemeente voor te mogen gaan.  

 
1.4. Zendingsgemeente  
 
Zoals beschreven in paragraaf 1.3. hebben we er voor gekozen om binnen de CGK een zgn. Zendingsgemeente 
te zijn. Dat is een bewuste keuze geweest. We zijn namelijk een gemeente die twintig jaar geleden ontstaan is 
vanuit het verlangen dat zoveel mogelijk mensen in Limburg in aanraking zullen komen met het bevrijdende 
Evangelie van Jezus Christus en daardoor een persoonlijke relatie met God zullen krijgen.  
Nog steeds leeft dit verlangen sterk bij de gemeenteleden. Een bekend gezegde luidt immers: ‘Een kerk die niet 
werft, sterft.’  
Om deze missie zoveel mogelijk tot uiting (of bloei) te kunnen laten komen, is gekozen voor de opzet van een 
Zendingsgemeente. 
 

1.5. Stichting Evangelisatie Bunde e.o. 
 
Het opbouwwerk van de Christelijke Gemeente "Stem van de Goede Herder" wordt ondersteund door de 
Stichting Evangelisatie Bunde. Deze stichting heeft tot doel de Christelijke Gemeente (alsmede andere 
evangelisatie-initiatieven in de regio Zuid-Limburg) te ondersteunen met advies, meeleven en gebed.  
De stichting probeert dat doel onder meer te bereiken door financiële en adviserende steun te verlenen aan de 
Christelijke Gemeente. 
De stichting heeft niet tot doel het behalen van winst. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door: 
bijdragen en subsidies, donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten. 
 
De Stichting is in het bezit van een door de belastingdienst verstrekte zgn. ANBI-verklaring. ANBI betekent 
Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, 
wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling die als zodanig door de Belastingdienst is aangewezen. 
Giften of donaties zijn daarom aftrekbaar van de Inkomstenbelasting. 
 
Jaarlijks wordt een jaarrekening opgesteld en goedgekeurd door een accountantskantoor. Deze kunt u 
opvragen bij de administrateur van de stichting, dhr. Rien van Assen  045-5712716 of   
rienvanassen@gmail.com.  
 
Het bestuur van de stichting wordt gevormd door vijf gemeenteleden van het plaatselijk Overleg Team en drie 
bestuursleden van buiten de gemeente.  
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:rienvanassen@gmail.com
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Hoofdstuk 2. De grondslag van de Christelijke Gemeente 
 

2.1. Het Bijbels fundament van de gemeente 
 
De uiteindelijke oorsprong van de gemeente ligt in God zelf. Het vaste fundament van de gemeente ligt in het 
volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. De gemeente heeft dan ook haar bestaansrecht te danken aan de 
verzoening die er tot stand gekomen is nadat Jezus Zijn leven als een offer aan het kruis heeft gegeven. “als Zijn 
ziel Zich tot een schuldoffer zal gesteld hebben, zal Hij nageslacht zien, Hij zal de dagen verlengen; het 
welbehagen van de HEERE zal door Zijn hand voorspoedig zijn” (Jesaja 53:10). Dit is het fundament van de 
gemeente.  
“En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, 
ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken 
boven alle naam, opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de 
aarde, en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van 
God de Vader. ” (Filippenzen 2:8-11). 
De gemeente is er niet alleen dankzij Jezus, maar ze is ook het eigendom van Jezus Christus. Ze is gekocht door 
het bloed van Jezus (1 Petrus 1:18). De kerk, als belichaming van de relatie met God, is er al geweest van het 
begin van de wereldgeschiedenis en zij zal er zijn tot de laatste dag toe. Bij het begrip “kerk” gaat het niet om 
een ruimte van stenen, hout en glas. Het woordje “kerk” staat overigens 
niet eens in de Bijbel (kuriake = wat van de Heere is), wel het woordje 
“gemeente” (ecclesia = zij die eruit geroepen zijn).  
God zal er door alle tijden heen voor zorgen dat er gelovigen op deze 
aarde zijn die in een nauwe relatie met Hem leven en Zijn gemeente op 
aarde vormen. Daarop wijst de Heere Jezus als Hij Zijn discipelen 
uitzendt om de boodschap van het Evangelie door te vertellen aan 
andere mensen en hen tot volgeling van Hem te maken.  
“En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle 
macht in hemel en op aarde. 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. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen. ” (Mattheüs 
28:18-20) 

In gehoorzaamheid aan deze opdracht van Jezus Christus zijn de apostelen uitgegaan om het Evangelie van 
Jezus Christus te verkondigen in de wereld. Overal waar mensen tot geloof kwamen, werden kleine gemeenten 
gesticht. Zo ontstonden er christelijke gemeenten op allerlei plaatsen, in allerlei culturen, in verschillende talen 
en onder verschillende volken. Wij geloven dat de Heilige Geest doorwerkt tot op de dag van vandaag.  

En zo herhaalt zich de geschiedenis van een kleine tweeduizend jaar geleden waar mensen tot geloof kwamen 
christen werden en een christelijke gemeente vormden. 
 

2.2 De belijdenisdocumenten 
 

Door alle eeuwen heen heeft God er voor gezorgd dat er een 
christelijke gemeente op deze aarde was. Maar er zijn perioden 
aan te wijzen in de geschiedenis waarin de gemeente van Jezus 
Christus het zwaar te verduren heeft gehad tegenover allerlei 
dwaling en tegenstand; van binnenuit en van buitenaf.  
 
Kort na het ontstaan van de eerste christengemeenten lezen we al 
in de brieven van Paulus dat hij verschillende dwalingen weerlegt 
en mensen oproept zich te houden aan de ‘gezonde’ leer en het 
geloof in Jezus Christus (2 Tim. 4:3). Na hem zochten andere 

Bijbelgetrouwe christenen naar antwoorden in de Bijbel om misvattingen en dwalingen te weerleggen. Door de 
loop der eeuwen hebben wij zo de beschikking gekregen over een schat aan informatie en studiemateriaal dat 
een weerlegging vormt tegen dwalingen die zich ook in deze tijd, soms in een nieuw jasje, kunnen voordoen.  
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Deze schat aan informatie noemen we de belijdenis van de kerk. Ze vormen op basis van de Bijbel de belijdenis 
van de gemeente van Jezus Christus.  

 
De waarde van de belijdenisdocumenten 
 
De gemeente van Jezus Christus belijdt haar geloof. 'Belijden' betekent vanuit de Bijbel: 'hetzelfde zeggen'. De 
belijdenisdocumenten moeten dus hetzelfde zeggen als de Bijbel. Ze zijn een korte samenvatting van de Bijbel 
als weerwoord tegen bepaalde dwalingen en misvattingen. De waarde van een belijdenis ligt in het uiterst 
nauwkeurig naspreken van de Bijbel. Daarbij beseffen we dat de formuleringen uit een belijdenis feilbaar 
kunnen zijn, maar de Bijbel niet.  
Als zich in deze moderne tijd nieuwe vragen voordoen waarop eerdere belijdenisdocumenten geen direct 
antwoord geven, kan de gemeente haar houding opnieuw bepalen vanuit de Bijbel. De Christelijke Gemeente 
heeft de taak om de waarheid van de openbaring van God in Zijn Woord te verstaan, te bewaren, uit te 
spreken, te verdedigen, maar ook om positief te belijden wat de inhoud van de gezonde Bijbelse boodschap is. 
De gemeente van Jezus Christus heeft een duidelijke boodschap die vooral in deze tijd helder gecommuniceerd 
dient te worden. In 1 Petrus 3:15 staat: "En zijt altijd bereid tot verantwoording aan een iegelijk die u 
rekenschap afeist van de hoop die in u is". 

 
De verhouding tussen de Bijbel en de belijdenis 

 
De belijdenissen mogen nooit een plaats krijgen 'boven' de Bijbel. Zij hebben een van de Bijbel afgeleid gezag. 
De Bijbel is in principe compleet en voldoende. Maar de belijdenissen geven de gemeente van Jezus Christus 
uitdrukking aan datgene wat zij op grond van de Bijbel gelooft. Samengevat kunnen we het doel van 
belijdenissen omschrijven in de volgende drie punten:  
 
1. In de belijdenissen geeft de gemeente van Jezus Christus zichzelf en anderen rekenschap van datgene wat 

zij op grond van Gods Woord gelooft. 
 
2. In de belijdenissen wijst de kerk de Bijbelse leer duidelijk aan en bewaart zij de eenheid van het geloof 

tegenover opkomende dwalingen. 
 
3. In de belijdenissen bewaart de gemeente van Jezus Christus de erfenis van de Bijbelse leer die zij 

ontvangen heeft van het voorgeslacht, om die over te geven aan de komende geslachten en zo de kennis 
van het geloof voort te planten. 
 

Welke belijdenisdocumenten erkennen wij? 
Onze gemeente erkent zes belijdenisdocumenten: drie algemene en drie die zijn ontstaan na de Reformatie. 
De drie algemene belijdenisdocumenten zijn: 

 

 De apostolische geloofsbelijdenis (2
e
 eeuw na Chr.) is voor het grootste deel ontstaan in de tweede eeuw 

na Christus. Zij geeft de apostolische leer weer in haar meest eenvoudige vorm. Deze belijdenis is ontstaan 
uit een oude doopbelijdenis in Rome, waarin de drie-enige God heel duidelijk beleden werd. 
 

 De geloofsbelijdenis van Nicéa (4
e
 eeuw na Chr.) heeft haar naam te danken aan een stad in Klein Azië met 

deze naam. In 325 werd daar een concilie gehouden waar de godheid van Christus werd beleden 
tegenover het Arianisme, dat de godheid van Christus loochende. De eigenlijke geloofsbelijdenis van Nicéa 
is echter niet op het concilie van Nicéa vastgesteld, maar op dat van Constantinopel in 381. 

 

 De geloofsbelijdenis van Athanasius (6
e
 eeuw na Chr.) is genoemd naar Athanasius, bisschop van 

Alexandrië. Hij heeft het in het bijzonder opgenomen voor de belijdenis van de drie-eenheid. De belijdenis 
zelf is niet van Athanasius, maar wel de vrucht van de discussie die Athanasius voerde, onder andere tegen 
het Arianisme. Arius loochende de drie-eenheid. 

 
Naast deze drie belijdenisdocumenten, die ontstaan zijn in de oude kerk, kennen wij ook drie 
belijdenisdocumenten, die stammen uit de tijd van de Reformatie of vlak daarna (begin 16

e
 eeuw). Reformatie 
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wil zeggen: ‘hervormen, reorganiseren, verbeteren of herijken’. In de tijd van de Reformatie was de Bijbel 
onder een dikke laag stof terechtgekomen en werden kerkelijke regels boven de Bijbel gesteld. De Reformatie 
zelf heeft de belijdenissen van de eerste christenen volledig aanvaard en geheel verwerkt, maar ze toegespitst 
op de theologische problemen die toen aan de orde waren. 

 
De drie belijdenisdocumenten die na de Reformatie zijn ontstaan:  

 

 De Heidelbergse Catechismus. Deze is in 1563 opgesteld door Caspar Olevianus en Zacharias Ursinus, 
in opdracht van keurvorst Frederik III van de Palts, ook wel Frederik de Vrome genoemd. De 
Catechismus is opgesteld in Heidelberg en oorspronkelijk bedoeld als leerboek voor de kerk, de school 
en vooral voor onderwijs onder jongeren. Het is een puntige samenvatting van de geloofsleer.  

 

 De Nederlandse Geloofsbelijdenis. Deze werd geschreven door Guido de Brès en in de nacht van 1 op 2 
november 1561 over de muur van het kasteel te Doornik (Zuid België) gegooid. Ze was gericht aan 
koning Filips II van Spanje en is een verdediging van het christelijk geloof zoals de Reformatie dat 
belijdt.  

 

 De Dordtse Leerregels. Deze zijn opgesteld door de nationale synode van Dordrecht in 1618/1619. 
Deze 5 artikelen zijn een antwoord op de stellingen van de remonstranten. De Dordste Leerregels 
stellen dat mensen alleen zalig kunnen worden door de roeping van God in Zijn Zoon Jezus Christus. 

 
Zo voelt onze Christelijke Gemeente van vandaag zich nauw verbonden met de kerk van alle eeuwen. De 
apostel Paulus schrijft dat wij alleen 'samen met al de heiligen' kunnen verstaan de breedte en lengte en diepte 
en hoogte van de liefde van Christus (Ef.3:18) Zo willen wij als Christelijke Gemeente gebruik maken van wat 
God ons in de loop der eeuwen beschikbaar heeft gesteld tot bevordering en uitbreiding van Gods Koninkrijk. 
 

2.3 Vijf kernpunten van de Reformatie  
 

Er zijn vijf belangrijke kernpunten die tijdens de Reformatie centraal stonden. Deze 5 kernpunten zijn voor ons 
als Christelijke Gemeente ook erg kostbaar. 
 
1. Alleen de Bijbel (Sola Scriptura) 
Wij geloven dat de Bijbel het Woord van God is. Uit de Bijbel kunnen we 
leren hoe we moeten geloven en leven. Er is niets dat boven of naast het 
gezag van de Bijbel staat. 
Om te weten wat de Bijbel zegt over ons geloof en leven, is het belangrijk 
‘thuis te zijn’ in de Bijbel. Wij willen daarom blijven leren uit de Bijbel. In de 
gemeente, in de gezinnen en in ons persoonlijk leven.  
 
2. Alleen genade (Sola gratia)  
Wij geloven dat God ons het grootste en meest kostbare geschenk heeft gegeven wat een mens maar kan 
krijgen: De verlossing van onze zonden door Zijn Zoon Jezus Christus. Jezus heeft in onze plaats de straf op de 
zonde en schuld gedragen. Dit genadegeschenk biedt Hij ons gratis aan!  
Het is belangrijk dat we ons iedere keer weer realiseren dat we bij God onze redding niet hoeven te verdienen. 
We mogen zijn genade dankbaar aannemen. Vol vertrouwen kunnen we door onze daden onze dankbaarheid 
en liefde tot God en medemensen tot uitdrukking brengen.  
Bij het vieren van het Avondmaal, denken we samen aan wat Jezus voor ons heeft gedaan en laten we zien dat 
we deze genade van God willen ontvangen en er dankbaar uit leven. 
 
3. Door geloof alleen (Sola fide)  
Wij geloven dat de enige manier om tot God te komen, is door te geloven in Zijn Zoon Jezus Christus. Alleen als 
we door het geloof één met Jezus zijn, staan we in de goede verhouding tot God. Dit geloven we als gemeente 
én persoonlijk. Ons geloof moet blijken uit onze daden, maar die zijn geen voorwaarde om tot God te komen. 
Dit geloof geeft ons troost, sterkte en rust. Dat gunnen we ook anderen, maar het is niet iets dat we aan 
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anderen kunnen geven. We mogen getuigen van ons geloof tegenover andere mensen, maar (God) de Heilige 
Geest is degene die overtuigt. 
 
4. Christus alleen (Solo Christo) 
Wij geloven dat alleen Jezus Christus ons volledige vertrouwen waard is. In Hem moet je geloven voor 
verlossing en behoud. Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven. Ons hele leven staat in het teken van die 
verlossing. Wij leven met Jezus, van dag tot dag. Daarom is het belangrijk om elke dag te beginnen en te 
eindigen met Hem en Hem te volgen in alles wat we doen. Hij is de mens zoals God die in Zijn schepping 
bedoeld heeft. 
 
5. God alleen de eer (Soli Deo gloria)  
Wij geloven dat alles wat leeft, heel de schepping, is geschapen ter ere van God. Hij behoort in het centrum van 
ons leven te staan. Ons levensdoel is Hem te verheerlijken, want daarvoor heeft Hij ons gemaakt.  
Alles wat wij doen, tot de kleinste dingen toe, kunnen we doen tot eer van God. Wij willen leren dit tot een 
levenshouding te maken en we moeten elkaar helpen ons daar steeds bewust van te zijn. 
 

2.4. Wat geloven wij als Christelijke Gemeente kort samengevat? 
 

 Wij geloven in een drie-enige God: de Schepper van hemel en aarde. Hij is geest, één in wezen en 
verlangen, bestaande uit drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest. Zij zijn ongeschapen en eeuwig, 
onveranderlijk, alwetend, almachtig, overal tegenwoordig, oneindig in liefde, waarheid en trouw, volmaakt 
in wijsheid, rechtvaardigheid en heiligheid.  

 Wij geloven in Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, die ontvangen van de Heilige Geest en 
geboren uit de maagd Maria, waarachtig God en mens is.  

 Wij geloven dat God, om ons met Hemzelf te verzoenen, in de persoon Jezus Christus geboren, gekruisigd 
en gestorven is, dat Hij lichamelijk na drie dagen is opgestaan uit de dood en dat Hij is opgevaren naar de 
hemel, waar Hij nu weer zit als God de Zoon aan de rechterhand van God de Vader.  

 Wij geloven in de wederkomst van de Heere Jezus Christus, de bekering van Zijn volk Israël, de oprichting 
van Zijn Koninkrijk, het rechtvaardig oordeel over de ongelovigen en een nieuwe hemel en een nieuwe 
aarde.  

 Wij geloven in de lichamelijke opstanding van alle doden, de gelovigen om eeuwig te leven, de ongelovigen 
om voor eeuwig verdoemd (=veroordeeld) te worden.  

 Wij geloven in de Heilige Geest, Zijn persoonlijkheid en Zijn werk van wedergeboorte en heiliging.  
 Wij geloven dat de gehele Bijbel het Woord van God is, geïnspireerd door de Heilige Geest en daarom een 

onfeilbare openbaring, de Bron en Leidraad voor geloof en leven.  
 Wij geloven dat de mens, naar het beeld van God geschapen, door eigen schuld in zonde is gevallen. Dat 

allen schuldig en verloren zijn, en absoluut onbekwaam om zichzelf te redden door middel van eigen 
werken.  

 Wij geloven dat wij alleen door genade gered worden, door het geloof in het plaatsvervangend lijden, het 
sterven van Jezus Christus aan het kruis op Golgotha, en zijn lichamelijke opstanding.  

 Wij geloven in het bestaan van satan, de verleider tijdens de zondeval en wij geloven in zijn eeuwige 
veroordeling en eeuwige straf.  

 Wij geloven dat de wereldwijde Gemeente van Jezus Christus alleen gevormd wordt door hen die gekocht 
en gewassen zijn door het bloed van Jezus Christus en opnieuw geboren zijn door de Heilige Geest.  

 Wij geloven dat gelovigen in dit leven geroepen zijn om God met hun hele hart, met hun hele verstand en 
al hun krachten lief te hebben en hun naaste als hun zelf. 
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Hoofdstuk 3. Het doel van de Christelijke Gemeente 
 
De christelijke gemeente is volgens de Bijbel het lichaam van Jezus Christus. “En gijlieden zijt het lichaam van 
Christus, en leden in het bijzonder” (1 Korinthe 12:27). De Bijbel gebruikt dit beeld om de verschillende facetten 
en elementen van het gemeente-zijn te belichten. Op grond van de gegevens uit de Bijbel komen wij tot de 
conclusie dat het doel van de gemeente vierledig is: de gemeente is er tot verheerlijking van Christus, die het 
Hoofd van het lichaam is. De gemeente heeft een belangrijke taak voor zichzelf, alle leden worden 
ingeschakeld. De gemeente heeft een belangrijke taak als verkondiger van het bevrijdende Evangelie. En de 
gemeente heeft een praktische roeping in deze wereld.  

 
1) De gemeente is er tot verheerlijking van Jezus Christus. 

 
Het doel van de gemeente begint met de erkenning dat wij niet van onszelf zijn. Wij zijn gekocht en betaald 
door het bloed van de Heere Jezus Christus (Filippenzen 2:8-11). Hij is de grote Eigenaar van Zijn gemeente. Het 
is Zijn gemeente, waar Hij alleen zeggenschap over heeft. Hij, die alle autoriteit heeft omdat Hij op de troon zit, 
is het Hoofd van de kerk en heeft recht op onvoorwaardelijke trouw (Kolossenzen 1:18-20). Daarom zoeken de 
leden van Zijn gemeente in alle dingen Zijn wil, zoals die in de Bijbel geopenbaard is, om Zijn naam te 
verheerlijken. “Want wij zijn duur gekocht: zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest welke Godes 
zijn” (1 Petrus 1:18-19). 

 
2) De gemeente vormt een gemeenschap waarbij alle leden worden ingeschakeld. 

 
Het lichaam van Jezus Christus bestaat uit vele leden. “Want zoals wij in 
een lichaam veel leden hebben, en de leden niet allemaal dezelfde werking 
hebben; zo zijn wij velen een lichaam in Christus, maar elkeen zijn wij 
elkaars leden” (Romeinen 12:4-5). Er is ook een verscheidenheid aan 
gaven binnen de gemeente. Elk lid van het lichaam heeft zijn of haar 
specifieke gaven (Efeze 4:11-13, Romeinen 12:4-8). Het lichaam van 
Christus bestaat uit leden die afhankelijk zijn van elkaar. Ieder toegerust 
met specifieke gaven van de Heilige Geest die gebruikt worden voor de 
opbouw van de gemeente en voor het dragen van elkaars geestelijke en 
dagelijkse lasten. Het is van groot belang om elkaar aan te moedigen de 
gekregen gaven te ontwikkelen en dienstbaar te stellen. 

 
3) De gemeente heeft een belangrijke taak als verkondiger van het Evangelie. 

 
De opdracht die de Heere Jezus zelf aan de gemeente gaf was: “Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelve 
dopende in de Naam van de Vader, en van de Zoon, en van de Heilige Geest; lerende hen onderhouden alles, 
wat Ik u geboden heb” (Mattheüs 28:19). Deze opdracht is zowel van groot belang voor de kerk in zijn geheel 
als ook voor ieder gelovige afzonderlijk. Het is het verlangen van de gemeente van Christus om het blijde 
nieuws van het Evangelie, van Gods genade in de Heere Jezus Christus aan anderen door te geven. Het is de 
taak van de gemeente om te volharden in de leer van de apostelen, in de gemeenschap, in het avondmaal en in 
de gebeden, naar het voorbeeld van de eerste christelijke gemeente in Jeruzalem (Handelingen 2:42). Iedere 
gelovige behoort een getuige van Jezus Christus te zijn; in woord en daad (Mattheüs 5:13-16). Het verkondigen 
van het Evangelie moet vergezeld gaan van een oprechte liefde en zorgzaamheid voor de mensen rond ons 
heen naar het voorbeeld van Jezus zelf (Mattheüs 9:36).  

 
4) De gemeente heeft een praktische roeping in deze wereld. 

 
Naast de verkondiging van het Evangelie heeft de Heere Jezus aan de gemeente de opdracht gegeven om haar 
stem in de wereld te laten horen door het betonen van barmhartigheid en door protest tegen het kwaad en 
het onrecht. De gemeente van Jezus Christus mag nooit zelfgenoegzaam zijn terwijl de wereld gebukt gaat 
onder problemen als moreel verval, onderdrukking, geweld en criminaliteit. De gemeente van Jezus Christus 
heeft de roeping om de wereld te tonen dat Gods bedoeling met deze wereld anders is en waar mogelijk ook 
praktische hulp te geven aan mensen die verstrikt zijn geraakt (Mattheüs 25:34-40).  
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De bovenstaande doelen kunnen kort samengevat worden in de volgende vijf kernzinnen (kerndoelen): 

 

 Aanbidding:  Wij willen God eren met onze woorden en levens. 
 

 Gemeenschap: Wij willen elkaar liefhebben, opbouwen, bemoedigen en dienen in 
zorgzame relaties. 

 

 Dienstbaarheid: Wij willen God en mensen dienen met onze gaven, talenten, tijd en 
bezittingen. 

 

 Evangelisatie: Wij willen ongelovigen, zowel dichtbij als ver weg, bereiken met het 
Evangelie zodat zij Jezus Christus leren kennen als hun Heere en Heiland. 

 

 Discipelschap: Wij willen Jezus volgen in de dagelijkse praktijk van het leven. 
 
 

Deze kerndoelen vormen de basis voor de structuur van de Christelijke Gemeente “Stem van de Goede Herder” 
en wordt uitgewerkt in drie onderdelen: Gemeenteopbouw, Evangelisatie en Pastoraat/diaconaat.  

 

3.1 Het mission-statement 
 

Onze gemeente heeft haar mission-statement als volgt verwoord: 
 

“Ongelovigen helpen om een toegewijd volgeling van Jezus Christus te worden 
en gelovigen helpen om te groeien in gemeenschap en een levende relatie met Jezus Christus” 
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Hoofdstuk 4. De tien basisprincipes binnen de Christelijke 
Gemeente 
 
We hebben als gemeente een concreet doel voor ogen. Onze gemeente wil ongelovigen helpen om een 
toegewijd volgeling van Jezus Christus te worden en gelovigen helpen om te groeien in gemeenschap en een 
levende relatie met Jezus Christus (zie het mission-statement). Daarvoor zijn een aantal dingen heel belangrijk. 
Wij noemen dat de tien basisprincipes die volgens ons ‘voorwaarden’ zijn om als gemeente aan ons doel te 
beantwoorden. Ze zijn niet bedacht door mensen, maar komen rechtstreeks uit het Woord van God en daarom 
geloven we dat deze tien basisprincipes fundamenteel zijn voor onze Bijbelse manier van gemeente zijn.  

 
In onze gemeente gaan wij uit van de volgende basisprincipes: 

 
1) De Bijbel, het onfeilbare Woord van God, is de enige basis voor het geloof.  

 
De centrale elementen van het Evangelie behoren op een heldere en duidelijke wijze verwoord te worden. De 
Bijbelse waarheden staan niet ter discussie en daarom dienen we daaraan vast te houden. We streven ernaar 
om iedere hindernis, die mensen kan verhinderen met deze waarheden kennis te maken, weg te nemen. De 
Bijbel vertelt ons dat vele mensen niet willen weten van het kruis van Christus. Dit is een stimulans voor ons 
om door te gaan met het prediken van de gekruisigde en opgestane Heere Jezus Christus. Naast deze prediking 

vragen wij in ons gebed dat God hen nieuwe harten zal schenken (1 
Korinthe 2:2).  
 
Het Woord van God dat we verkondigen is een boodschap met inhoud en 
bestemd voor alle mensen. Het is onze taak om deze boodschap op een 
praktische manier uit te leggen aan onze medemensen. Het Woord gaat in 
op de diepste vragen en verlangens die bij de hedendaagse mens leven. De 
gemeente verlangt daarom een zuivere, op Bijbelse grondslag 
functionerende gemeente te zijn die pal staat voor Zijn boodschap en er 

ook hard aan werkt om die op een zo goed mogelijke manier over te brengen aan niet-gelovige mensen. 
Hoewel dit ons streven is, erkennen wij dat wij als gemeente dit doel nooit ten volle zullen bereiken, omdat we 
als gemeente nog deel uitmaken van een gebroken wereld.  

 
2) Een gezonde gemeente kenmerkt zich door een oprecht geloofsleven.  

 
Volledige toewijding aan Christus en Zijn gemeente is de roeping voor iedere gelovige. Geloven is geen kwestie 
van “plichten” maar van een hartelijke en levende geloofsrelatie met God door Jezus Christus. Geloven is 
relevant voor het dagelijkse leven. Het dienen van de Heere heeft een blijde en enthousiaste plaats ingenomen 
in het leven van een Christen (Handelingen 2:46-47). Volgelingen van Jezus Christus weten zich geroepen tot 
een blijvend proces van levensverandering (heiliging). 

 
3) Toerustend leiderschap is van groot belang voor een Bijbelse gemeenteontwikkeling.  

 
Gemeenteleden zijn geen helpers van de voorganger, maar worden toegerust, ondersteunt, gemotiveerd en 
begeleidt om de plaats in te nemen die God voor hen bedoeld heeft. Leiders dienen te investeren in de 
toerusting van medegelovigen tot dienstbetoon. “En hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, 
betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren” (2 Timotheüs 2:2). 

 
4) Gavengerichte taakvervulling binnen de gemeente. 

 
Het ontdekken en gebruiken van geestelijke gaven is de manier om het “priesterschap van alle gelovigen” in 
praktijk te brengen (Romeinen 12). Niet de leiders bedenken taken en zoeken vervolgens vrijwilligers, maar 
God geeft iedere gelovige zijn of haar specifieke gaven tot opbouw van het lichaam van Christus. Het gaat hier 
niet om spectaculaire en buitengewone gaven, maar om een geestelijke gave die God aan iedere gelovige 
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geeft. Het is de taak van de leiders om de gemeenteleden te helpen die gave te ontdekken die God hen 
gegeven heeft, en een taak te zoeken die bij deze gave past. Op deze wijze kunnen hele “gewone” gelovigen 
door de kracht van God buitengewone prestaties verrichten. 

 
5) Een Bijbelse gemeente kenmerkt zich door doelmatige structuren.  

 
Doelmatige structuren zijn belangrijk. Het gaat om structuren die een voortdurende vermenigvuldiging van het 
werk mogelijk maken. Structuren die onpraktisch, belemmerend of demotiverend zijn, zullen worden 
vernieuwd of veranderd. Zodoende voorkomt men verkalking en verstarring. 

 
6) De gemeente komt samen in inspirerende samenkomsten.  

 
Het woord inspirerend is afgeleid van het Latijnse woord “inspiratio” wat letterlijk betekent: geïnspireerd door 
Gods Geest. Overal waar de Heilige Geest werkt, heeft dat concrete gevolgen voor zowel de vormgeving van de 
samenkomst als de sfeer die je er proeft. Dan zullen de mensen de dienst als waardevol beschouwen en niet 
het gevoel hebben dat er allerlei rituele handelingen en plichtplegingen worden afgedraaid. Een inspirerende 
dienst is geen prestatie van mensen; wij kunnen dat niet maken! God heeft echter wel beloofd door de zuivere 
verkondiging van het Evangelie in de harten van mensen te werken door Zijn Heilige Geest. Een dienst waarin 
de Heilige Geest van God werkt, vraagt om een zuiver en rechtvaardig hart! (Filippenzen 4:8) Daarom proberen 
we om alles zo goed mogelijk te regelen en te verzorgen. Een smaakvolle aankleding van de ruimte, een goede 
organisatie van de diensten, een goede manier van leidinggeven en een doordachte volgorde van de diverse 
bijdragen en activiteiten zijn zaken die hierbij van belang zijn. 

 
7) Groeizame gemeentekringen (de gemeente in zijn kleinste vorm). 

 
Mensen krijgen op deze wijze de mogelijkheid om in hun eigen omgeving in contact te komen met andere 
gelovigen, de Bijbel en de christelijke gemeente. Naast onderwijs vanuit een 
bijbelgedeelte is er ruimte voor ontmoeting, gebed en onderlinge gemeenschap (1 
Thessalonicenzen 5:11). In deze gemeentekringen

1
 kunnen christenen op natuurlijke 

wijze leren andere gelovigen en niet-gelovigen te dienen met hun gaven 
(Handelingen 2:46-47). Een gemeentekring is een gemeente “in zijn kleinste vorm”. 
In deze kring is er ruimte voor een ieder om zich thuis te voelen en zichzelf te zijn. 
Hierdoor kunnen de kringen groeien in geloof en zich ontplooien binnen de 
gemeente. Daarbij komt dat de pastorale en diaconale zorg die we in de gemeente 
kunnen bieden primair via de kringen loopt. Door de aard van de kringen ontstaat er 
een grote wervende kracht, waardoor het mogelijk wordt dat kringen zich na verloop 
van tijd kunnen splitsen en vermenigvuldigen. Zo krijgt ieder lid van de gemeente de 
gelegenheid om in zijn of haar woonplaats samen te komen om de kern van 
gemeente-zijn in praktijk te brengen (Romeinen 16:3-5). Zo kan de gemeente 
functioneren als een hechte, liefdevolle gemeenschap van gelovigen die hun geestelijke gaven inzetten ten 

behoeve van de ander.  
 
8) Een levende gemeente is een evangeliserende of missionaire gemeente.  
 
Mensen die God (nog) niet kennen gaan God wel aan het hart. Daarom is het 
onze opdracht om moeite te doen om met deze mensen in contact te komen 
en hen de weg te wijzen naar Jezus Christus en Zijn verzoening (Lukas 15).  
Wij geloven dat de beste manier van evangelisatie, relatiegerichte 
evangelisatie is. Iedere gelovige is door zijn eigen handel en wandel een 
leesbare brief van Christus aan de niet-kerkelijke (2 Korinthe 3:3). Door 
persoonlijke contacten en liefdevolle relaties kan onze buitenkerkelijke vriend 

                                                           
1
 Op dit moment hebben we vier gemeentekringen: bijbelstudiekring, vrouwenkring, gebedskring en jongerenkring.  
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of vriendin kennis maken met God, de Bijbel en het christelijk geloof. Dit kan dan op Gods tijd en door de 
werking van de Heilige Geest leiden tot een geloofsrelatie met God door Jezus Christus. Op deze wijze kan 
iedere gelovige een getuige zijn! 
 
Naast relatiegerichte evangelisatie organiseren wij als Christelijke Gemeente ook allerlei activiteiten om 
mensen in contact te brengen met de rijke boodschap van de Bijbel. Voorbeelden van deze activiteiten zijn: 
Bijbelse filmavonden, deur-aan-deur-, straat- en marktevangelisatie, laagdrempelige welkomstdiensten, open-
maaltijden, cursussen enz.  

 
9) Gezonde, liefdevolle onderlinge verstandhoudingen zijn essentieel voor het geestelijk leven in de 

gemeente (Psalm 133). 
 

Liefde die op een geloofwaardige wijze in praktijk wordt gebracht geeft de gemeente een grote, door God zelf 
bewerkte uitstraling. In deze tijd van liefdeloosheid willen mensen ervaren hoe de christelijke liefde werkt in 
het leven van alledag. In de Bijbel is liefde een vrucht en een handeling (1 Korinthe 13). Wanneer liefdebetoon 
onder de maat blijft, wordt de ontwikkeling van de gemeente ernstig geblokkeerd. 

 
10) De gemeente is kerk in de cultuur van deze tijd, maar verliest daarbij haar Bijbels fundament niet. 

 
De gemeente moet cultureel relevant en tegelijkertijd 100% Bijbelgetrouw zijn! In de Christelijke Gemeente 
mogen culturele variaties bestaan. Tradities zijn niet onbelangrijk. Wie niet wil leren van het verleden zal de 
geschiedenis over moeten doen. Tradities mogen echter nooit tot dogma verheven worden. Paulus verdedigt 
deze Bijbelse opvatting in 1 Korinthe 9:20-22 met de woorden: “allen ben ik alles geworden, opdat ik immers 
enigen behouden zou”. Ook de apostelen worstelden met vragen over cultuur en fundament (Handelingen 10 
en 11). De Bijbel stelt grenzen, waarden en normen. De Bijbelse norm staat boven de culturen en tradities. 
Maar op die basis kunnen en mogen culturele variaties bestaan. Als ze niet tegen de Bijbel zijn, betreft het een 
traditie die als zodanig niet hoeft te verdwijnen, maar ook niet aan anderen mag worden opgelegd 
(Handelingen 15). 

 
In Openbaring 21:24-26 lezen we dat de “heerlijkheid en eer” van de volken (culturen) zullen worden 
ingebracht in het nieuwe Jeruzalem. Als het gaat om culturele verschillen tussen bestaande gemeenten en een 
nieuw ontstane gemeente dan is de vergadering van de apostelen in Jeruzalem (Handelingen 15) ons tot 
voorbeeld. 
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Hoofdstuk 5. Het bestuur van de Christelijke Gemeente 
 

5.1 De Bijbelse principes 
 
Christus is het hoofd van de Gemeente. Hij is de ware Bron van alles wat de kerk is en doet. De verheerlijking 
van Zijn Naam moet het doel zijn van iedere daad, activiteit en beweegreden van de gemeente, zowel 
individueel als gezamenlijk. “En Hij is het Hoofd van het lichaam, namelijk der Gemeente, Hij, Die het Begin is, 
de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn” (Kolossenzen 1:18, zie ook Efeze 1:22-23 en 
Kolossenzen 2:19).  
 
Alle plannen en aanwijzingen voor de gemeente heeft God in Zijn Woord vastgelegd. De Bijbel bevat Zijn 
geboden, raadgevingen en bedoelingen voor zowel de kerk als ieder gelovige. “Al de Schrift is van God 
ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid 
is. Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaakt toegerust” (2 Timotheüs 3:16-17, zie ook 2 
Timotheüs 2:15, Mattheüs 22:37-39 en Psalm 119).  

 
Christus regeert en bestuurt Zijn gemeente door Zijn 
Heilige Geest. “Maar gij zult ontvangen de kracht van de 
Heilige Geest, Die over u komen zal; en gij zult Mijn 
getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en 
Samaria, en tot aan het uiterste der aarde” (Handelingen 
1:8, zie ook Efeze 1:13, Efeze 5:18 en Galaten 5:16). In de 
Bijbel vinden we Gods bedoeling weergegeven voor de 
besturing van de kerk. In 1 Korinthe 3:9-11 worden we 
opgeroepen om op dat fundament te bouwen. “Want wij 
zijn Gods medearbeiders; Gods akkerwerk, Gods gebouw 
zijt gij. Naar de genade Gods, die mij gegeven is, heb ik als 
een wijs bouwmeester het fundament gelegd; en een ander 
bouwt daarop. Maar een iegelijk zie toe, hoe hij daarop 
bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen, 
dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus Christus”.  
Bij het ontstaan van de eerste gemeenten gaf God de gelovigen bijzondere gaven. Zo waren er apostelen, 
profeten, evangelisten, herders en leraren. Deze gelovigen vormden onder de leiding van de Heilige Geest de 
eerste christelijke kerk en stichtten plaatselijke gemeenten door hun onderwijs en prediking (Efeze 4:11-13 en 
Romeinen 15:20). Toen er gemeenten ontstonden en meerdere mensen beschikbaar waren om leiding te 
geven, werden er ouderlingen benoemd om het pastorale werk en het onderwijs aan de gemeente in iedere 
plaatselijke gemeente afzonderlijk voort te zetten. De ouderlingen kregen toezicht op de gemeente en droegen 
de eindverantwoordelijkheid voor de plaatselijke gemeente en de zorg over haar leden (Handelingen 20:28, 1 
Timotheüs 3:1-7, Handelingen 14:23, Titus 1:5-9, 1 Timotheüs 5:17, 1 Petrus 5:1-4 en Handelingen 20:28-32).  

 
Na verloop van tijd werden er ook diakenen benoemd om de kerk te dienen, vooral op terreinen die anders de 
ouderlingen en de andere leiders zouden belemmeren in het uitoefenen van hun eerste 
verantwoordelijkheden (Handelingen 6:1-7). Ouderlingen en diakenen vormen samen met alle leden van iedere 
plaatselijke gemeente een zichtbaar, levend en functionerend onderdeel van de totale gemeente van Jezus 
Christus. Onder het zorgende toezicht van de geestelijke leiders kunnen de veelkleurige gaven van gelovigen 
tot geweldige zegen zijn binnen de gemeente en daarbuiten. De gemeenteleden worden dan ook opgeroepen 
om hun leiders liefdevol te ondersteunen met hun gebeden en hun beslissingen te respecteren (1 Korinthe 
16:16, 1 Thessalonicenzen 5:12-13 en Hebreeën 3:17). 
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De Bijbelse taak van oudsten/ouderlingen: 
1. Hoeden van de kudde. 

(Hand. 20.28 e. v., I Petr. 5:1-3)  
2. Leiden door een goed voorbeeld. 

(1 Petr. 5:3) 3.  
3. Onderwijzen en aanmoedigen. 

(1 Tim. 3.2 en Tit. 1:9) 

4. Mensen weerleggen die de waarheid 
tegenspreken. 
(Hand. 20.29-31 en Tit 1:9) 

5. Besturen van Gods kerk. 
(1 Tim. 3:5 en 1 Tim. 5:7) 

6. Bidden voor de zieken. (Jac. 5:14) 

 
De Bijbelse maatstaven voor oudsten/ouderlingen: 
 
Een oudste/ouderling moet zijn/hebben: (Tim. 3.2-7, Tit 1:6-9) 

 
1. onberispelijk 
2. indien gehuwd, man van een echtgenote 
3. matig 
4. wijs 
5. respectabel 
6. gastvrij 
7. goed kunnen onderwijzen (2 Tim. 4.2 en 2:24)  
8. niet verslaafd aan drank  
9. niet opvliegend 
10.  vriendelijk en vredelievend  
11. niet gehecht aan geld 
12. zijn eigen huishouden goed weten te leiden 
13. geen pasbekeerde 
14. goed bekend staan bij niet-christenen 

15. niet zelfingenomen 
16. niet gauw kwaad zijn 
17. het goede liefhebben  
18. rechtvaardig 
19. toegewijd. Ouderlingen moeten godvrezend 

zijn en voortdurend vrij van zonde willen zijn. 
Ze moeten zich wijden aan gebed en 
bijbelstudie en hun eigen geestelijke wandel 
bewaken (Hand. 20.28). 

20. vasthouden aan het betrouwbare Woord. Ze 
moeten onwrikbaar in hun geloof zijn, 
gehoorzaam aan het Woord van God en 
voortdurend zich willen laten leiden door de 
Heilige Geest.

 

De Bijbelse taak van diakenen:  
 
Diakenen functioneren onder toezicht van de ouderlingen. Zij zijn dienstbaar op terreinen die anders de 
ouderlingen en andere leiders zouden afhouden van het uitoefenen van hun eerste verantwoordelijkheden 
(Hand. 6:2-3). Diakenen werden in de gemeente van Jeruzalem gekozen, om het werk van de apostelen te 
verlichten. ‘Zij moesten de tafels bedienen’, dat wil zeggen: zorgen dat iedere weduwe van de gemeente haar 
deel kreeg van de liefdegaven. Voordat er diakenen waren kwam al het praktische liefdebetoon op de 
schouders van de apostelen neer ( Hand. 4:32-37) Vandaar dat ze gekozen hebben om diakenen aan te stellen.  
Het valt op dat in de Bijbel een summiere taakomschrijving staat voor diakenen. Waarschijnlijk omdat 
praktische behoeften aan verandering onderhevig zijn en de rol van de diakenen dus flexibel moet zijn.  
Misschien is dat wel de reden waarom er meer Bijbelse nadruk ligt op de maatstaven voor het diakenschap dan 
op een specifieke taakomschrijving. Bij ouderlingen ligt dat anders, omdat geestelijke behoeften relatief 
constanter zijn. Hoewel ouderlingen, diakenen en alle leden van het lichaam gelijkwaardig zijn, geeft de Bijbel 
aan - voor de goede orde - dat ouderlingen, als opzieners, de eindverantwoordelijkheid voor de plaatselijke 
gemeente hebben. 
 
De Bijbelse maatstaven voor diakenen: 
 
Een diaken moet zijn/hebben (I Tim. 3:8-12): 
 

1. een waardig persoon 
2. eerlijk 
3. niet verslaafd aan drank 
4. niet uit op eigen voordeel 
5. met een zuiver geweten vasthouden aan het 

geloof 

6. onbesproken  
7. betrouwbaar en toegewijd zijn gebleken  
8. indien gehuwd mag op zijn echtgenote niets 

aan te merken zijn 
9. indien gehuwd, man van een echtgenote 
10. zijn eigen huishouden goed weten te leiden 
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5.2 De leiding van de gemeente  
 
In de instititueringsdienst van de Christelijke Gemeente (april 2014) is ook een kerken- of oudstenraad gevormd 
van twee ouderlingen en een diaken, die door de stemgerechtigde gemeenteleden zijn gekozen.    
De eerste verantwoordelijkheid van de gemeente ligt bij de kerkenraad. Ze worden in deze 
verantwoordelijkheid ondersteund door twee andere gemeenteleden. Samen vormen deze vijf mensen het 
Overleg Team.  De dagelijkse leiding van de gemeente ligt in handen van het Overleg Team. 
 
Het Overleg Team bestaat uit:  

 Rien van Assen (Heerlen) – administratie Stichting Evangelisatie Bunde 

 Peter Baan (Bunde) – ouderling/scriba 

 Marc Dijk (Maastricht) – diaken  

 Johan van Groningen (Bunde) – ouderling/voorzitter  

 Gijsberta van Horrssen (Maastricht) - Overleg Team lid  
 
Ieder lid van het Overleg Team heeft de volgende 
verantwoordelijkheden: het geven van leiding en richting aan 
de gemeente, haar leden behoeden en beschermen, een Bijbels 
voorbeeld zijn en blijk geven van een ordelijk leven, toezien dat 
de gemeente voeding krijgt door begrijpelijk Bijbels onderwijs 
en vermaning, mensen weerleggen die de waarheid 
tegenspreken, toezicht houden op het functioneren van de 
gemeente met de hulp van andere godvrezende leiders en 
bidden voor het geestelijk en lichamelijk welzijn van de leden 
van de gemeente. De Overleg Team-leden zijn ook 
verantwoordelijk voor het toezicht op de gastpredikanten. 
 
Binnen het Overleg Team zijn de diverse verantwoordelijkheden binnen de Christelijke Gemeente 
onderverdeeld. Hieronder ziet u een overzicht wie waarvoor verantwoordelijk is:  
 
Taak: Aanspreekpunt: 

Welkom bij deur Cor 

Muziek Johan 

Rooster verhuur zaal Johan 

Rooster prediking Marielle  

Koster Jack  

Geluidsinstallatie + video Johan 

Koffie/thee schenken etc. Bertie  

Afkondigingen Jack/Johan 

Inhoud prediking Johan 

Collecten Rien/Johan 

PR-folders Peter/Johan 

Gemeenteavond Johan 

Bijbelstudie Peter/Johan/Marc 

Gebedsbijeenkomsten (o.a. locaties regelen) Gijsberta 

Toerustingsavonden Peter 

Catechese Johan/Marc 

Gemeente-Nieuws Peter 
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Kinderwerk Johan 

Tienerwerk Marc 

Open-deur-diensten Peter 

Zangmiddagen Marc 

Herderlijke zorg (crisis) Johan  

‘Boekwinkel’ Gijsberta 

Diaconie inhoud Rien/Marc 

Diaconie financiën Rien/Marc 

Gemeente-uitje Marc  

Website Peter 

Financieel beheer Rien 

Bunde-Nieuws redactie Gijsberta 

PR Gijsberta/Peter/Johan 

Integratie kerkelijk onderdak Johan/Marc 

Evangelisatie (+introductiecursus Chr. geloof) Peter/Gijsberta 

Welkom nieuwe gezichten (tijdens koffie) Peter 

Bidden voor de dienst met spreker Peter / Rien / Marc 

Scriba Peter 

Ledenadministratie Ariëtte/Johan 

Gastenboek Ariëtte 

Pastoraal Team Johan/Gijsberta/Paulien/Maria V/Bertie 

 

Overleg Team vergaderingen  
Het Overleg Team vergadert iedere eerste dinsdag van de maand. Mocht u graag iets op onze vergaderingen 
besproken zien, vragen we u de desbetreffende info/vragen van tevoren per e-mail aan de voorzitter te sturen: 
Johan van Groningen - groningen.johan@gmail.com. 
 
Missionair voorganger 
Op dit moment heeft de Christelijke Gemeente nog geen eigen voorganger. Een deel van taken die de 
toekomstig evangelist/voorganger voor zijn rekening zal nemen, worden nu waargenomen door het Overleg 
Team en gastsprekers. Het streven van het Overleg Team is om de vacature zo snel mogelijk weer in te vullen. 
 
Verkiezingsprocedure 
De ouderlingen en diakenen worden in de Christelijke Gemeente gekozen door de gemeenteleden. Hiervoor is  
een verkiezingsprocedure  opgesteld, die gebaseerd is op kerkorde van de Christelijke Gereformeerde Kerken 
(CGK).  
 

Datum Onderwerp Procedure 

Week 1 Afkondiging in de gemeente.  
Leden kunnen namen indienen van geschikte 
kandidaten. 

Alle meelevende personen van de 
gemeente kunnen namen indienen 
van mannelijke belijdende leden van 
de CGK. Hiervoor wordt een lijst 
opgesteld van mannelijke leden. 

Week 2 Namen van mannelijke (belijdende) leden worden 
ingediend. 

Door gemeenteleden 

Week 2 Inventarisatie van de namen door Overleg Team. 
Er zijn hierbij twee mogelijkheden: 
 

Onder verantwoordelijkheid van de 
kerkenraad  

mailto:groningen.johan@gmail.com
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1. Een naam is zo vaak ingediend dat er besloten 
wordt tot een enkelvoudige voordracht. Dat 
betekent dat er gestemd wordt over één 
persoon, waarbij de keuze is: voor of tegen. 
Deze kandidaat heeft 2/3  deel van het aantal 
stemmen nodig om te worden gekozen. 

2. Er wordt een dubbeltal opgesteld van twee 
kandidaten. Dat betekent dat een keuze 
gemaakt wordt tussen één van beide. Een 
kandidaat is gekozen wanneer hij meer dan 
50% van de stemmen behaald. 

Week 3 Stand van zaken meedelen aan de gemeente  

Week 4 Gesprekken voeren met kandidaat ambtsdragers Door kerkenraad   

Week 5 en 6 Stemming van dubbeltallen / enkelvoudige 
kandidaten d.m.v. stembriefjes.  

Alleen belijdende CGK-leden mogen 
stemmen. 

Einde week 6 Stemmen tellen  
N.B. Bij een gelijk aantal stemmen wordt de oudste 
in leeftijd gekozen. 

Door kerkenraad 

Week 7 Uitslag stemming meedelen aan de gemeente 
Bezwaartermijn van 1 week. 

 

Week 8 Definitieve uitslag bekendmaken.  

 
Termijn aftreden/herkiesbaarstelling kerkenraad Bunde/Meerssen 
Ouderlingen en diakenen dienen de gemeente voor vier jaar. Na een termijn van vier jaar kan deze termijn (na 
instemming van de gemeenteleden en de ambtsdrager zelf) opnieuw worden verlengd met vier jaar.   
 
In het onderstaande rooster ziet u wanneer de eerste termijn van de ambtsdrager afloopt. 
 

Ambtsdrager Ambt Aftreden/herkiesbaar Termijn 

D.P. Baan Ouderling 01-01-2018 1e termijn 

J.A. van Groningen Ouderling 01-01-2019 1e termijn 

M.M. Dijk Diaken 01-01-2019 1e termijn 
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Hoofdstuk 6. De activiteiten 
 
Om het mission-statement (zoals verwoord in hoofdstuk 3) concreet handen en voeten te geven, heeft de 
Christelijke Gemeente “Stem van de Goede Herder” haar activiteiten onderverdeeld in drie programma’s; 
Gemeenteopbouw, Evangelisatie en Pastoraat/diaconaat.  
 
Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste activiteiten. 

 
Programma voor gemeenteopbouw: 
a. Samenkomsten  
b. Bijbelstudiekring 
c. Gebedskring 
d. Vrouwenkring 
e. Toerustingsavonden  
f. Themadiensten  
g. Tienerclub 
h.  Gesprekskring voor jongeren 
i. Belijdeniscursus 
j. Gemeente-Nieuws 
k. Boekwinkeltje 
l. Financiën  
m. Huisbezoek 
 
Programma voor evangelisatie: 
a. Evangelisatiecommissie  
b. Cursussen 
c. Welkomstdiensten 
d. Kinderwerk 
e. Internetwebsite 
f. Missionair Projectplan 
 

Programma voor pastoraat en diaconaat: 
a. Pastorale ondersteuning 
b. Een luisterend oor 
c. Diaconaat 

 

6.1. Programma voor gemeenteopbouw 

a. Samenkomsten 

De samenkomsten op zondag vormen de kern van ons gemeente-zijn. De Christelijke Gemeente viert deze dag 
met elkaar de opstanding van Jezus Christus. 
Tijdens deze bijeenkomsten luisteren we als gemeente naar de Stem van de Goede Herder. De voorganger mag 
namelijk de stem van God vertolken aan ons als gemeente. Hierdoor worden we onderwezen, vertroost, 
bemoedigd en vermaand. Het is bijzonder om dit met elkaar te ervaren. Samen zingen, samen bidden, samen 
luisteren naar het Woord van onze God.  
Iedere zondag komen we als gemeente om 10.00 uur bij elkaar tijdens een bijeenkomst in gemeenschapshuis 
‘de Koel’ in Rothem/Meerssen. In de zomermaanden komen we ook om 18.00 uur bij elkaar voor een tweede 
dienst. Verder worden er diensten gehouden op Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, Hemelvaartsdag en Eerste 
Kerstdag.  

b. Bijbelstudiekring 

Iedere woensdagavond komen we met een deel van de gemeente bij elkaar om samen, rondom de Bijbel, te 
luisteren naar God en naar elkaar. Tijdens deze bijbelstudies bespreken we een Bijbelgedeelte of een thema 
dat ons bezighoudt. Daarbij is er alle ruimte om met elkaar in gesprek te gaan. Het zijn vaak kostbare 
momenten wanneer we persoonlijke ervaringen kunnen delen. Hierdoor ontstaat een hechte band en worden 
we door elkaars verhalen bemoedigd. Het is ook fascinerend hoeveel lessen er uit de Bijbel geleerd kunnen 



Christelijke Gemeente ‘Stem van de Goede Herder’  2015 

 

22  

 

worden voor ons dagelijks leven. Daarnaast is ontmoeting en gezelligheid ook een belangrijke factor op deze 
avond. We nemen daarom ook uitgebreid de tijd voor koffie en thee en praten elkaar bij. 

c. Gebedskring 

Eenmaal per twee weken komen we op zondagavond met een deel van de gemeente om de beurt bij iemand 
thuis bij elkaar om samen met en voor elkaar te bidden. Heel specifiek brengen we dan de noden en zorgen van 
de gemeente(leden) in gebed. We leggen in gebed ons hart voor God open en we vertellen Hem wat ons 
bezighoudt. 
We zijn er van overtuigd dat voorbede niet alleen iets is voor ‘geestelijken’, maar dat het een taak is van iedere 
gelovige. God beloofd in de Bijbel: ‘Als er twee van u samenstemmen op de aarde, over enige zaak, die zij 
zouden mogen begeren in gebed, dat die hun zal geschieden van Mijn Vader, Die in de hemelen is’ (Mattheüs 
18:19). Onze Vader in de hemel zál ons verhoren als we eensgezind tot Hem bidden.  
 
Vier belangrijke redenen waarom we samen bidden: 
 

 Omdat bidden helpt; God hoort en verhoort gebeden! 
 Omdat bidden hoort bij een gemeente van Christus; Jezus Zelf heeft gezegd dat Gods Huis een huis 

van gebed moet zijn. 
 Omdat bidden één van de machtigste wapens is in de strijd van het leven. 
 Omdat bidden samenbindt; de eenheid van de gemeente wordt hier heel duidelijk ervaren.  

d. Vrouwenkring 

Speciaal voor vrouwen komt er één keer per maand een 
vrouwenkring bij elkaar. Met elkaar wordt er dan nagedacht over een 
bepaald praktisch thema van het geloofsleven. Meestal dient een 
boek als leidraad voor de bespreking. Deze vrouwenkring wordt 
georganiseerd door enkele vrouwen uit de gemeente. 

e. Toerustingsavonden  

Iedere tweede woensdagavond van de maand is er in 
Gemeenchapshuis de Koel in Rothem een geestelijke 
toerustingsavond aan de hand van een bepaald thema. Deze avonden zijn toegankelijk voor gemeenteleden, 
niet-gemeenteleden en christenen uit andere gemeenten.  
De invulling van de avonden is verschillend. De ene keer behandelen we een Bijbelstudie, de andere keer 
nodigen we een gastspreker uit en weer een andere avond wordt een bepaald thema uit de Bijbel besproken.   

f. Themadiensten  

Iedere eerste zondag van de maand (m.u.v. de maanden juli en augustus) wordt tijdens de samenkomsten over 
een bepaald thema gepreekt dat afgeleid is van het jaarthema.  
In principe is het verloop van de themadienst vergelijkbaar met die van een gewone dienst, met als 
belangrijkste verschil dat de preek en de liedkeuze rondom een bepaald thema gekozen worden. Op deze 
manier komen ook thema’s aan de orde waarover weinig of niet gepreekt wordt in onze gemeente. 

g. Tienerclub voor tieners  
Voor de tieners (11 t/m 19 jaar) van de gemeente wordt er onderwijs aangeboden. Bij de tienerclub ligt het 
accent op onderwijs en ontmoeting. We behandelen thema’s uit de Bijbel waarover met elkaar – op een 
ontspannen manier - in gesprek wordt gegaan. Deze avonden worden eenmaal in de twee weken op 
donderdagavond gehouden bij de familie Posthouwer en bij Gijsberta van Horssen in Maastricht.  
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h. Gesprekskring voor jongeren 

Voor jongeren vanaf 20 jaar is er in de gemeente de gesprekskring. Eens in de 
drie weken komt een groepje jongeren uit Zuid-Limburg bij familie Dijk (in 
Maastricht) bij elkaar. Tijdens deze avonden gaat men met elkaar in gesprek 
over hoe allerlei bijbelse of ethische thema’s in de praktijk van alle dag een 
plek kunnen krijgen.  

i. Belijdeniscursus 

De belijdeniscursus is een speciale voorbereiding op het doen van openbare 
geloofsbelijdenis. Deze cursus duurt een paar maanden en vindt één keer per 
twee weken plaats.  
 
Wie belijdenis van zijn/haar geloof doet, geeft antwoord op drie vragen:  
 Geloof je met heel je hart in God de Vader, de Zoon en Heilige Geest?  
 Wil je God in je dagelijkse leven dienen, gehoorzamen en volgen?  
 Wil je jezelf als actief lid van de gemeente opstellen? 
 
Belijdenis van het geloof doen is eigenlijk een soort kleur bekennen. We kunnen tegenover God niet neutraal 
blijven. Hij wil een relatie met een ieder van ons. 
Nadat u in een speciale dienst geloofsbelijdenis in het midden van de gemeente hebt gedaan, mag u als 
belijdend lid van de gemeente deel nemen aan het Heilig Avondmaal.  

 Misschien overweegt u om de belijdeniscursus te gaan volgen, maar wil je hierover eerst een gesprek? 
Benader dan één van de Overleg Team leden voor een afspraak. 

j. Gemeente-Nieuws  

Om de gemeente op de hoogte te houden van de activiteiten en het 
reilen en zeilen van de gemeente is er een Gemeente-Nieuws. In dit 
boekje staat een overzicht van de activiteiten, laatste nieuwtjes m.b.t. de 
gemeente, een bemoedigend woord, een persoonlijk verhaal, een 
interview, een gedicht, verslagen van activiteiten enz. enz. Ook kunnen 
we hierin de adressen en de verjaardagen. 
De redactie van dit blaadje ligt in handen van Peter Baan. Inzendingen zijn 
van harte welkom! Mail uw bijdrage naar pbaan@solcon.nl.  
 
Het Gemeente-Nieuws van de Christelijke Gemeente verschijnt 1x in de 
twee maanden.  

k. ‘Boekwinkeltje’ 

Om de gemeente van goede –verantwoorde- literatuur te voorzien is er 
een soort boekwinkeltje geopend. In dit winkeltje zijn allerlei goedkope theologische boeken, pastorale 
boeken, romans, naslagwerken, kinderboeken enz. te verkrijgen.  
Tevens hebben we als gemeente kinderbijbels beschikbaar als cadeau om gratis weg te geven bij geboorte- of 
communie. Bent u op zoek naar een goedkoop boek of gratis kinderbijbel dan kunt u contact opnemen met 
Peter Baan of Gijsberta van Horssen. 

l. Financiën 

De werkzaamheden, activiteiten en overige kosten (zoals zaalhuur) van de Christelijke Gemeente wordt voor 
een deel gefinancierd vanuit de Stichting Evangelisatie Bunde. De Stichting ontvangt haar inkomsten vanuit 
giften en donaties van particulieren, enkele bedrijven en kerkelijke gemeenten elders in het land.  
Naast deze inkomsten via de Stichting, zijn er ook inkomsten uit de collecten van de zondagse diensten (waar 
ook vaak ‘toeristen’ aanwezig zijn).  
En last but not least ontvangt de Christelijke Gemeente van eigen gemeenteleden ook inkomsten (collectegeld, 
vrijwillige bijdrage en/of giften).  
 

mailto:pbaan@solcon.nl
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Besteding collectegelden 
Iedere zondag worden er twee collecten gehouden. 
Elke zondag is er één algemene collecte die bestemd is voor de (activiteiten van) Christelijke Gemeente zelf.  
 
Het doel van de tweede collecte wisselt:  

 
1. De eerste zondag van de maand is deze speciaal voor het jeugdwerk, namelijk de kinderclub en de 20+ 
groep.  
 
2. De tweede zondag van de maand is voor diaconie binnen onze gemeente. Dit betekent dat we 
gemeenteleden die zo weinig geld hebben dat ze zich om hun bed, bad of brood zorgen moeten maken, 
financieel proberen te helpen. Omdat onze gemeente maar klein is en dus geen groot budget heeft, zal de 
financiële hulp van de kerk altijd tijdelijk en beperkt zijn en samengaan met een gesprek om mee te denken 
over een duurzame oplossing in de toekomst. 
 
3. De derde collecte van de maand is voor het evangelisatiewerk, bijvoorbeeld de filmavonden, de folders, de 
evangelisatiecursus.  
 
4. De vierde collecte van de maand is voor diaconie buiten de gemeente. 
Bijvoorbeeld voor een stichting, zoals: Open doors of Friedenstimme. 
 
Voor (andere) vragen over de collecten kunt u zich wenden tot Marc Dijk 
(diaken) of Rien van Assen. 

m. Huisbezoek 

 
Een belangrijke verantwoordelijkheid van de oudsten- of kerkenraad is het huisbezoek. Het streven is om elk 
jaar elk gemeentelid te bezoeken. U wordt voor dit bezoek vanzelf benaderd. 
 
Het doel van het huisbezoek is vierledig: 
 
 Meeleven met en informeren naar het veelzijdige leven van de mensen, zowel in geestelijk als 

maatschappelijk opzicht. Alle levensomstandigheden, vragen en problemen kunnen dus ter sprake komen. 
 Vragen naar en begeleiden van de geloofsontwikkeling van de gemeenteleden. 
 Samen kijken welke gaven en talenten de gemeenteleden bezitten en kunnen inzetten ten behoeve van de 

Christelijke Gemeente. 
 Bespreken van mogelijke knelpunten die u in de Christelijke Gemeente ervaart. 

 

6.2. Programma voor evangelisatie 

a. Evangelisatiecommissie  

Sinds het ontstaan van de gemeente is gebleken dat de meeste mensen door ‘spontane’ en ‘informele’ 
contacten in aanraking gekomen zijn met de Bijbel en met de gemeente, maar toch voelen wij het als onze 
roeping om hier ook structureel, door middel van deze commissie, aandacht aan te besteden. Het uitdragen 
van het Evangelie (de blijde boodschap) speelt daarom een grote rol in onze gemeente. 
 
De evangelisatiecommissie heeft onder andere de volgende doelen voor ogen:  

 Stimuleren van gemeenteleden om missionaire contacten aan te gaan met buurtgenoten; 

 Organiseren van allerlei evangelisatiebijeenkomsten (zoals filmavonden); 

 Houden van evangelisatieacties; 

 Verspreiden van evangelisatielectuur en (kinder)bijbels; 

 Adverteren in plaatselijke media; 

 Aanwezig zijn op plaatselijke markten; 

 Netwerk opbouwen met plaatselijke Bijbelgetrouwe kerken en gemeenten; 

 Zorgen voor naamsbekendheid van de gemeente; 
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 Geven van een cursus: ‘Kennismaken met het christelijk geloof’. 

 Contacten leggen en onderhouden met asielzoekers(centra). 
 
Heeft u vragen over de evangelisatiecommissie of wilt u zelf ook meedraaien in deze commissie dan kunt u 
contact opnemen met Peter Baan.  

b. Cursussen 

Het streven is om ieder winterseizoen een cursus te organiseren voor mensen die voor het eerst kennis willen 
maken met de kernpunten van de Bijbel en het christelijk geloof. We gebruiken hiervoor bijvoorbeeld de 
Alphacursus en Christianity Explored.  
De cursussen zijn introductiecursussen die bedoeld zijn voor mensen die meer willen weten over geloof in God 
en de Bijbel. Ook voor hen die behoefte hebben aan een ‘geloofsopfriscursus’ is de cursus een aanrader.  
 
Voor mensen die de grote lijnen van de Bijbel willen doorlopen, gebruiken 
we de cursus ‘Firm Foundations’ van New Tribes Mission.  

c. Open-deur-diensten 

Als gemeente willen we wervend zijn voor onze omgeving. We zoeken naar zoveel mogelijk aanknopingspunten 
om de mensen om ons heen te bereiken. Eén van de activiteiten die hiervoor is opgezet is de open-deur-dienst. 
Een open-deur-dienst is gewoon op dezelfde tijd en dezelfde plaats als een normale zondagse samenkomst, 
maar zal in de praktijk wat laagdrempeliger zijn. De preek is ongeveer even lang, maar wat woordkeuze betreft 
eenvoudiger. Mensen van onze eigen gemeente zullen iets vaker een inbreng hebben in de open-deur-
diensten. Denk aan het voordragen van een gedicht, het zingen van een lied of het geven van een getuigenis. 
Een prachtige gelegenheid dus om iemand van buiten de gemeente mee te nemen. 
Een open-deur-dienst vindt één keer in de twee maanden plaats. Tijdens de preek van de open-deur-dienst is 
er voor de kinderen een speciaal kinderprogramma. 

d. Kinderwerk 

Al jarenlang draait er in onze Christelijke Gemeente de kinderclub Hebbuzz. Iedere keer biedt men een 
gezellige middag waar met elkaar gezongen, geknutseld, gespeeld en geluisterd naar een Bijbelse vertelling.  
Het doel van deze club is dat kinderen van buiten de gemeente op een eenvoudige wijze iets meekrijgen van de 
Bijbel. Het is het grootste verlangen dat door dit onderwijs kinderen mogen zien en proeven wie de Heere 
Jezus voor hen wil zijn. Daarbij willen we ook de ouders zoveel mogelijk betrekken. Via de kinderen is er een 
prachtige mogelijkheid om de ouders nieuwsgierig te maken. Hierbij denken we aan de verhalen die de 

kinderen thuis vertellen, de liedjes die ze zingen, maar ook aan het 
uitnodigen van de ouders voor speciale activiteiten. 
Zo verlangen we ernaar dat we een schakeltje mogen zijn waardoor 
kinderen tot geloof mogen komen en zich later ook bij de gemeente aan 
zullen sluiten. 
 
Deze kinderclub wordt eenmaal per veertien dagen gehouden in 
gemeenschapshuis ‘de Koel’. De middagen beginnen om half 2 en duren 
tot ongeveer half 4. De coördinatie van deze club rust op de schouders 
van Aline van Groningen. 

Eén keer per jaar wordt er in de zomervakantie een speciale ‘Zomerfeestweek’ georganiseerd. Drie dagen lang 
biedt men de kinderen een spectaculair programma aan. Met behulp van een aantal vrijwilligers ‘van boven de 
rivieren’ is deze week altijd een bijzonder moment geweest. 

e. Internetwebsite 

Als Christelijke Gemeente hebben we een website om niet-gemeenteleden over onze Christelijke Gemeente te 
informeren: www.stemvandegoedeherder.nl.  
Deze website is bedoeld om ons zelf als gemeente te presenteren. De bezoeker krijgt zodoende een korte 
indruk wie we als gemeente zijn en waar we voor staan. Ook kunnen er op deze site data, flyers en video-
preken geraadpleegd worden. Tenslotte kunnen mensen een video-impressie bekijken om een beeld te kunnen 
hebben van hoe een samenkomst verloopt.  

http://www.stemvandegoedeherder.nl/
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f. Missionair Projectplan  

In 2014 heeft de Christelijke Gemeente een Missionair Projectplan opgesteld. In dit 
plan worden de visie en de doelen van de Christelijke Gemeente beschreven, voor 
de komende jaren, op missionair en diaconaal gebied. Heeft u belangstelling in dit 
Missionair Projectplan, dan kunt u dit per e-mail opvragen bij de kerkenraad. 
 

6.3. Programma voor pastoraat en diaconaat 

a. Pastorale ondersteuning crisissituaties 

Iedereen heeft behoefte aan aandacht, belangstelling en zorg. Er is geen mens die 
het in zijn eentje volhoudt. Daarom is het van groot belang dat we als gemeente 
aandacht en zorg hebben voor elkaar, zodat de gemeente een warm nestje is, waar mensen kunnen schuilen 
en de liefde proeven. Dit kan op zoveel verschillende manieren, door bijvoorbeeld een kaartje, belangstellende 
vraag, een telefoontje enz. Ieder mag hierin zijn eigen gaven in gebruiken. 
 
Soms zijn er echter crisissituaties waarin bijzondere zorg nodig is. In deze situaties mag altijd een beroep 
worden gedaan op één van Overleg Team-leden. Neem daarvoor contact op met Johan van Groningen. 

b. Pastoraal Team 

 
Naast een Overleg Team is er een Pastoraal Team in de gemeente. Het pastorale team is ontstaan als gevolg 
van een behoefte aan meer structuur in het pastoraat.   
Het feit dat er een Pastoraal Team is, betekent natuurlijk niet dat 
de gemeenteleden onderling niet naar elkaar hoeven om te zien. 
Ze hebben als leden van één lichaam de verantwoordelijkheid voor 
elkaar gekregen. De Bijbel zegt: ‘Draagt elkaars lasten en vervult zo 
de wet van Christus’ (Galaten 6 vers 2).   
 
Waar is het pastorale team dan wel voor? Het pastorale team wil 
zorgen dat er oog is voor iedereen in de gemeente. We hebben dit 
praktisch gemaakt door de gemeente onder te verdelen; elk lid van 
het pastoraal team heeft zo een klein deel van de gemeente ‘onder 
zijn/haar hoede’.  
 
Met welke dingen kun bijvoorbeeld je naar het pastorale team gaan? 
 Misschien worstel je met een bepaalde zonde in je leven, waarvan je het gevoel hebt dat je die niet kunt 

overwinnen en wil je dit met iemand delen 
 Misschien heb je een geheim wat al jaren op je schouders drukt, en wil je dit in vertrouwen aan iemand 

vertellen 
 Misschien worstel je met een ziekte (lichamelijk of psychisch) en wil je hier graag een keer speciaal voor 

bidden en laten bidden 
 Misschien heb je behoefte om te praten over de verlieservaring die je hebt meegemaakt 
 Misschien gaat het in je gezin niet goed, en wil je het hier eens over hebben 
 Misschien vind je het fijn als er eens iemand langskomt om over alledaagse dingen te praten, en samen te 

bidden 
 Misschien wil je eens aan iemand advies en gebed vragen over een bepaald probleem waar je al langer 

mee zit 
 Misschien… (vul zelf maar in) 
 
De leden van het pastorale team wil een luisterend oor bieden en de zorgen van gemeenteleden bij God 
brengen in gebed. 
 
 Het Pastoraal Team bestaat uit: 

 Johan van Groningen  

 Bertie Caenen 
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 Maria Voncken 

 Gijsberta van Horssen 

 Paulien Dijk 

c. Diaconaat 

Diaconaat is het werk dat in dienst van Christus in de gemeente wordt gedaan, 
tot opbouw en uitbouw van de gemeente, zowel door hen die hier speciaal 
voor zijn aangesteld, als door de leden van de gemeente. 
Er kunnen omstandigheden zijn waardoor er dringende behoefte aan 
financiële of materiële hulp is. In zo’n geval willen wij al het mogelijke doen om 
hulp te bieden. Hierbij is heel belangrijk om, wanneer u in nood zit, dit te 
melden bij onze diaken Marc Dijk! Alleen als we het weten, kunnen we ook 
daadwerkelijk helpen. 
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Hoofdstuk 7. Lid worden van de Christelijke Gemeente  
 

7.1 Het Bijbels beeld van de gemeente 
 
Als de Bijbel het heeft over de gemeente van Jezus Christus gaat het niet over een gebouw, maar over de 
gelovigen. Het gaat om een gemeente van “zij die eruit geroepen zijn”. Ze zijn afkomstig uit het hele menselijke 
geslacht, door God apart gezet om voor God te leven en weer te beantwoorden aan het doel waarvoor God de 
mens geschapen heeft. Iemand die door het werk van de Heilige Geest tot geloof komt, gaat deel uitmaken van 
dat huisgezin van God, waarin allen broers en zussen zijn, niet op grond van een menselijke bloedband, maar 
door de eenheid van geloof in Jezus Christus. De Gemeente bestaat uit mensen die God uitverkoren heeft (zelfs 
nog voor de wereld er was) en is een wereldwijd lichaam van mensen uit alle rassen, talen, rangen en standen, 
mannen en vrouwen, jongeren en ouderen, die door het geloof hun vertrouwen hebben gesteld op Jezus 
Christus en Hem volgen (Genesis 22:18, Efeze 2:17-19 en Efeze 1:13). 

 

7.2 Aansluiting bij de plaatselijke gemeente  
 

In het Nieuwe Testament zien we dat mensen zich, nadat zij tot geloof waren gekomen, aansloten bij een 
specifieke plaatselijke gemeente (1). Om de Bijbelse betekenis van toewijding aan de plaatselijke gemeente te 
verwezenlijken, zoals in het Nieuwe Testament omschreven staat, en door de eerste christenen werd toegepast 
gaat iemand een officieel lidmaatschap aan met de plaatselijke gemeente. 
Christus omschreef de leden van Zijn gemeente als delen van Zijn eigen lichaam 
(2). Een lichaamsdeel heeft alleen waarde en betekenis als het aan het lichaam 
vastzit (3). Het is Gods bedoeling en volgens Zijn plan dat christenen elkaar 
opzoeken, een gemeenschap vormen, elkaar onderwijzen, bemoedigen, op 
elkaar toezien en samen de liefde van God in de Heere Jezus Christus uitstralen 
naar de wereld om hen heen (4). Dat is de reden waarom de gemeente van 
Jezus Christus iedere zondag en ook door de week bij elkaar komt om het Woord van God te horen, elkaar te 
bemoedigen, gemeenschap te ervaren en om zo het totale gemeente-zijn in praktijk te brengen (5). Een lid van 
de gemeente is iemand die actief en nauw betrokken is bij de andere leden van het lichaam!  

 
(1) Hand. 2:44-46; Rom. 16:1; 1 Kor. 1:2; 2 Kor. 8:1; Fil.1:1 en Hand.11:26. 
(2) Rom.12:5; 1 Kor.12:15-27; Ef. 4:4; Kol. 3: 15. 
(3) 1 Kor.12:21; Ps. 122:1; Jes. 2:3; Hebr. 10:25 
(4) Ef. 5:25-27; Hebr. 2:11-12; Hebr. 12:22-23; Ef. 4:12 
(5) Hand.2: 42-46; Matth. 18:20; Joh. 17:21 

 
Maatstaven voor lidmaatschap: 
Als gemeente van Jezus Christus willen wij graag iedereen verwelkomen, maar tegelijkertijd willen we 
vasthouden aan deze Bijbelse principes van toewijding aan Jezus Christus en Zijn gemeente. In de Schrift is 
duidelijk dat dopen een inlijving betekent in het Lichaam van Christus (1). Iedereen die als kind of als 
volwassene gedoopt is en zich helemaal wil inzetten voor de gemeente, kan lid worden van onze plaatselijke 
gemeente (2)  
 

(1) Gen.17:7; Rom. 6:4; Gal.3:27; Ef. 4:4-6 
(2) Hand. 2:38; 2:41 en Matth.28:19-20 
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7.3 Lid worden van de gemeente 
  

Er zijn twee mogelijkheden om u als lid in te schrijven in onze gemeente: 
 
Keuze 1. Officieel lid worden van de Christelijke Gemeente  
 U/jij wordt officieel ingeschreven als lid van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK). Als lid “verbindt” u 
zich aan de Christelijke Gemeente en laat daarmee zien dat u van harte betrokken wilt zijn bij de gemeente en 
uw gaven en talenten wilt inzetten voor de gemeente.  
  
Welke voorwaarden zijn hiervoor nodig? 
 U bent als kind of als volwassene gedoopt en / of heeft belijdenis van uw geloof gedaan in onze gemeente 

of in een andere christelijke gemeente. 
 U/jij staat met uw hele hart achter de geloofsbelijdenis zoals verwoord in paragraaf 2.3. 
 U bezoekt regelmatig de samenkomsten op zondag. 
 
Keuze 2. Gastlid 
De andere mogelijkheid is dat u gastlid wordt onze gemeente.  U voelt u wel betrokken bij de gemeente en 
staat van harte achter de grondslag van de gemeente, zoals verwoord in hoofdstuk 2, maar u wilt (om welke 
reden dan ook) nog niet officieel lid worden van de gemeente. 
 
Let op! 
 Zowel officiële leden als gastleden mogen deelnemen aan het Heilig Avondmaal, mits zij trouw meeleven 

met de gemeente en van harte geloven in Jezus Christus als hun Heere en Heiland en Hem daadwerkelijk in 
de praktijk volgen en gehoorzamen. 

 Zowel officiële leden als gastleden krijgen (als daar behoefte aan is) pastoraat en een luisterend oor vanuit 
het Overleg Team. 

 Zowel officiële als gastleden kunnen in aanmerking komen voor taken en verantwoordelijkheden in de 
gemeente. Voor de oudsten- of kerkenraad komen alleen officiële (mannelijke) leden in aanmerking. 

 
Gaven en talenten inzetten 
Nadat u lid geworden bent van de Christelijke Gemeente, gaan we na verloop van tijd met elkaar in gesprek om 
te kijken welke gaven en talenten u kunt/wilt inzetten. 
 
Welke keuze?  
Het zou heel fijn zijn als u als nieuwkomer goed nadenkt over de twee keuzemogelijkheden. We beklemtonen 
graag dat u/jij deze keuze weloverwogen en voor Gods aangezicht maakt. Het is heel belangrijk dat u weet wat 
Gods wil is hierin. Uw keuze kunt u schriftelijk of per e-mail bekend maken aan één van de leden van het 
Overleg Team. 
 
Vrijwillige bijdrage 
Van alle gemeenteleden die een eigen inkomen of uitkering hebben verwachten we een financiële bijdrage. We 
willen echter niemand tot iets verplichten. Het geven van een financiële bijdrage moet ook zeker geen 
verhindering zijn om lid te worden van de Christelijke Gemeente. 
De oude kerkelijke term daarvoor was: Vaste Vrijwillige Bijdrage. Deze  bijdrage noemen we “vrijwillig” in de zin 
dat ieder voor zichzelf de hoogte van de bijdrage bepaalt. Deze bijdrage noemen we “vast”, omdat we ervan 
uitgaan, dat het om een structurele bijdrage gaat (bijv. elke maand of elk jaar). 
De hoogte van je vaste vrijwillige bijdrage bepaal je niet aan de hand van een tabel en ook niet met een 
rekenmachine maar op je knieën, biddend. Het belangrijkste uitgangspunt is namelijk, dat je geen geld geeft 
aan een kerkenraad, dominee of een financiële commissie, maar aan God zelf. 
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7.4. Kennismakingsgesprek voor nieuwkomers 
  
Sowieso vinden we het als Overleg Team heel fijn om met alle nieuwkomers (dat zijn zij die met enige 
regelmaat in de samenkomsten komen) een geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek te hebben. Tijdens dit 
kennismakingsgesprek is er (naast kennismaking) ook gelegenheid om vragen te stellen over de grondslag, 
principes en activiteiten van de gemeente, maar ook kunnen lidmaatschap en evt. taken enz. aan de orde 
komen. Ook bieden wij in dit gesprek aan om het Gemeente-Nieuws te ontvangen, zodat op de hoogte 
gebracht kan worden van de activiteiten en nieuwtjes binnen de Christelijke Gemeente. 
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Hoofdstuk 8. Doop en Heilig Avondmaal  
 
Wij geloven dat God, omdat Hij met de zwakheid van ons geloof rekening houdt, voor ons een tweetal 
sacramenten in de gemeente heeft ingesteld. Door deze sacramenten wil God Zijn beloften en woorden voor 
ons bevestigen en ons een zichtbaar teken van Zijn genade en goedheid in handen geven. Dit om ons geloof te 
voeden en op te bouwen (1). De sacramenten zijn onlosmakelijk verbonden aan de woorden van het Evangelie 
(2). De sacramenten maken ons duidelijker wat God ons door Zijn Woord wil zeggen en wat Hij in ons 
binnenste wil doen. Zo versterkt Hij ons geloof.  

 
Sacramenten zijn zichtbare en tastbare bewijzen van een innerlijke en onzichtbare werkelijkheid; namelijk het 
werk van Gods Geest in ons hart (3). Daarom mogen sacramenten niet oppervlakkig en zonder inhoud gebruikt 
worden, want dat zou een miskenning van Jezus Christus en het werk van de Heilige Geest in ons zijn.  

 
Wij kennen binnen de christelijke gemeente twee sacramenten zoals onze Heere Jezus die zelf heeft ingesteld, 
namelijk: 

 

 Het sacrament van de Heilige Doop (4). 

 De viering van het Heilig Avondmaal (5). 
 
1. Gen. 17:9-14; Ex. 12; Rom. 4:11  
2. Matt. 28:19; Ef. 5 : 26.  
3. Rom.2:28,29; Kol.2:11,12.  
4. Matt.28:19.  
5. Matt. 26: 26-28; 1 Kor. 11: 23-26. 

 

8.1 Sacrament van de Heilige Doop 
 

Jezus gaf bij zijn opdracht om het evangelie wereldwijd bekend te maken ook aan dat iedereen die zijn leerling 
wordt, het teken van de doop behoorde te ontvangen. De doop is daarmee geen optie voor wie dat eventueel 
wil, maar hoort bij het gemeente-zijn. In later tijd is dat, net als het Avondmaal, een sacrament genoemd; een 
zichtbaar teken dat de belofte van God onderstreept.  

Jezus heeft zichzelf aan het begin van zijn publieke optreden laten dopen door Johannes. Als kind van acht 
dagen was Hij reeds besneden. Dat hele speciale signaal van het horen bij het joodse volk, is bij de wereldwijde 
verkondiging van het evangelie niet overgenomen als inwijdingsteken voor wie bij de gemeente hoort. Zoals je 
door de besnijdenis deel uitmaakte van de joodse gemeenschap, zo wordt je door de doop in de kring van de 
kerk opgenomen.  

Volwassenen en kinderen van gelovige ouders  
Dat kan als je als volwassene tot geloof komt en je door de 
doop lid wordt van de gemeente. Maar ook een kind van 
gelovige (!) ouders hoort erbij; immers de roeping van God is 
inclusief onze kinderen. Als wij Hem dienen, dan doen we dat 
met heel ons hart en huis.  

Daarom hebben we oog voor wat het Oude Testament het 
verbond noemt: God is een relatie aangegaan met Abraham en 
zijn kinderen. Dat vraagt uiteraard altijd om een 
geloofsantwoord van de kant van de mens, maar zelfs als die 
(vooralsnog) ontbreekt, verbreekt God de relatie niet: Hij is 
trouw, tijdenlang. De geschiedenis van Israël is er één langdurig voorbeeld van, dat God het nooit opgeeft, 
maar altijd ruimte biedt voor een nieuwe toewijding. 

De basis voor de doop is de belofte van God; Hij wil onze God zijn, ons genadig zijn en altijd voor ons zorgen. 
Deze keuze van God voor ons gaat aan ons geloof vooraf. In tweede instantie komt daar de geloofsreactie van 
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de mens bij die zich (en zijn kinderen) laat dopen. De doop is daarmee een onderstreping van een gelovig 
aanvaarden van wat God aan ons heeft beloofd. Dit betekent ook dat we niet zomaar dopen: we maken ernst 
met het gegeven dat we de kleine kinderen der gelovigen (!) dopen. 

In aansluiting aan de omgangsvorm die God had met het volk van Israël, waarbij de kinderen er compleet bij 
hoorden en opgevoed werden om tot zelfstandige gelovigen te worden, willen we graag de kleine kinderen van 
gelovige ouders dopen. God wil ook hun God zijn en als gemeente willen we hen van kleins af aan leren om te 
doen alles wat Jezus ons opgedragen heeft. 

Daar de doop principieel gebaseerd is op de belofte van God en niet op de geloofkeus 
van individuele mensen, is de doop niet herhaalbaar. God neemt zijn belofte nooit 
terug.  

Uiteraard beseffen wij dat voor veel christenen het goed recht van de kinderdoop ter 
discussie staat, waarbij dit gebaseerd wordt op de passage in het Markus-Evangelie 
waarin Jezus zegt dat wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, gered zal worden, of 
de ‘volwassen’ manier van schrijven over de doop in de brieven van Paulus, of de 
onderschatting van de waarde van doop in veel gevallen waarin alleen voor de 
rite/familie/sfeer gedoopt werd/wordt. Ook de waarde van een markeringsmoment in 
het geloofsleven, waarop iemand welbewust kiest om gedoopt te worden, is 
inzichtelijk en plausibel. 

Dat neemt niet weg dat voor ons als Christelijke Gemeente principieel blijft staan, dat de doop in eerste 
instantie geen expressie is van ons geloof c.q. keus, maar van Gods keuze voor ons. Pastoraal en feitelijk gezien 
is een welbewuste keuze van een volwassene alleen een te smalle voor de doopbediening. Ook de keuze van 
een volwassene geeft geen garantie van blijvend geloof: dat geeft alleen de belofte van God. 

Andere doopvisie?! 
In onze gemeente wordt nog wel eens gevraagd naar de visie van de Christelijke Gemeente op de doop. Binnen 
de gemeente bieden we ruimte aan een breed spectrum van mensen met velerlei achtergronden. Wij beseffen 
dat er gemeenteleden of bezoekers zijn die zich thuis voelen binnen de Christelijke Gemeente, maar niet de 
overtuiging hebben dat de doop aan kinderen toekomt.  
Binnen de gemeente houden wij rekening met mensen die op het gebied van de kinderdoop een afwijkende 
visie hebben.  
Onze gemeente kent zowel de kinder- als de volwassendoop! Maar als gemeente houden wij vast aan het 
hierboven genoemde standpunt en zullen geen volwassenen overdopen (bijv. omdat iemand de waarde van de 
kinderdoop ontkent).  
Mensen die alleen de volwassendoop erkennen, kunnen volwaardig lid zijn van de gemeente en worden op dit 
punt volledig gerespecteerd. 

 

8.2. De viering van het Heilig Avondmaal  

 
Het Heilig Avondmaal is ingesteld door de Heere Jezus, vlak voor Zijn dood. Het Heilig Avondmaal (of Tafel des 
Heeren) is een symbolische maaltijd die onze Heere Jezus heeft ingesteld op de avond voordat Hij aan het kruis 
voor onze zonden stierf. Mensen die geloven in Jezus 
als hun Verlosser eten een stukje brood (dit verwijst 
naar het lichaam van Jezus dat gebroken werd aan het 
kruis) en drinken een slokje wijn (verbeeldende het 
bloed van Jezus dat vloeide voor onze redding). 
Daarmee zeg je: Jezus gaf Zijn leven voor ons en 
betaalde de schuld voor onze zonden. Daardoor mogen 
wij leven voor God, in dankbaarheid en vreugde door 
de bevrijdende kracht van Gods genade. 
 
We streven er naar om het Heilig Avondmaal eens per twee maanden te vieren.   
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De uitnodiging om deel te nemen gaat uit naar alle volwassen (!) leden van de gemeente, die Jezus Christus als 
Heere en Heiland belijden, Hem van harte willen navolgen en wiens leven met dit getuigenis in 
overeenstemming is.  
 
In het door ons gebruikte avondmaalsformulier staat duidelijk aangegeven wat de verantwoordelijkheden zijn 
om als gelovige deel te nemen aan het Heilig Avondmaal. Dit formulier wordt altijd voorafgaand aan de 
Avondmaalsviering met elkaar doorgelezen. 
 
De avondmaalsdienst staat niet op zichzelf, maar wordt voorafgegaan door een voorbereidingsdienst op de 
zondag ervoor. Op deze manier kunnen we ons in de week die volgt goed voorbereiden op het Heilig 
Avondmaal. 
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Hoofdstuk 9. Huwelijk en Begrafenis 
 

9.1. Huwelijk 
 
Het huwelijk is een instelling van God, die helemaal teruggaat op de paradijselijke staat van de mens. Nadat 

Adam was geformeerd, schiep God Eva en bracht haar tot Adam: "Daarom zal een man zijn vader en zijn 

moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn" 

(Genesis 2:24). God zegent deze eenwording en zegt daarbij: "Weest 

vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar" (Genesis 

1:28). Om de eenwording en de zegen van het gezin te garanderen en 

beveiligen, wordt na de zondeval een wettig contract (verbond) tussen 

man en vrouw gesloten: "De HEERE is getuige geweest tussen u en de 

vrouw uwer jeugd, ..., zij toch is uw ... wettige vrouw" (Maleachi 2:14). 

Liefde zoekt deze wettige veiligheid om tot bloei te kunnen komen. 

Dat maakt het huwelijksverbond mede tot een maatschappelijke 

aangelegenheid. God heeft de overheid aangesteld om op te komen voor 

de rechten en plichten van man en vrouw, het gezin en alle verdere sociale 

verbanden van de enkeling (Genesis 9:1-7; Romeinen 13:1-7; 1 Timotheüs 

2:1-2). Vooral kinderen dienen zich ongestoord in gezinsverband te kunnen 

ontwikkelen.  

Van een huwelijk is ons inziens daarom pas sprake, wanneer een man en 

een vrouw hun wederzijdse liefde in wettelijke afspraken omzetten, en 

elkaar openlijk, voor God en hun leefwereld, trouw beloven.  

Een kerkelijke inzegening bekrachtigt slechts wat maatschappelijk, en ook voor God, dan reeds contractueel 

een feit is. De bewoording "boterbriefje" voor het wettelijke contract is een pijnlijke miskenning van Gods 

bedoeling met het huwelijk. Ook de gedachte dat een man en een vrouw, ongetrouwd, in Gods ogen al gehuwd 

zijn omdat zij alles samen doen, samenwonen en seksuele gemeenschap hebben, berust op een misvatting.  

Op grond van het hierboven uitgelegde wijzen wij het samenwonen als alternatief voor het huwelijk af. Voor 

het huwelijksverbond tussen man en vrouw bestaat volgens de Bijbel geen alternatief. 

 
9.2. Begrafenis 
 

Sinds het bestaan van onze gemeente zijn er bijna geen gemeenteleden overleden. Toch is het goed om ons 
voor te bereiden op de dood. De dood komt vaak onverwachts en het is goed om te weten wat wij als 
gemeente kunnen betekenen.  
 
In dagen van rouw willen we als gemeente meeleven met mensen die getroffen zijn door verdriet. Daarbij wil 
de gemeente hen ten dienste zijn om op een waardige wijze afscheid te nemen van een geliefde en verleent ze 
medewerking bij een begrafenis. Vanuit de verwachting van de opstanding van het lichaam geven wij als 
Christelijke Gemeente de voorkeur aan begraven als christelijke stijl van omgaan met onze doden. We zijn van 
mening dat er in de Bijbel diverse gedeelten staan die pleiten voor het begraven.  
 
Wat kan de Christelijke Gemeente voor mij als gemeentelid op mijn begrafenis betekenen? 
Voor onze gemeenteleden willen we als gemeente graag een afscheidsdienst houden. Deze dienst vindt plaats 
op de dag van de begrafenis.  
Meestal wordt de liturgie van de afscheidsdienst in goed overleg met de familie besproken. Het is natuurlijk 
ook mogelijk om voor uzelf een liturgie te maken en deze op een bepaalde plaats bewaard of aan een familielid 
geeft. Dit maakt het voor ons als gemeente en uw familie gemakkelijker om te organiseren en dan zal de 
afscheidsdienst ook zijn zoals u het gewild zou hebben. 
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Hoe kan zo’n afscheidsdienst er bijvoorbeeld (!) uit zien? 
 

- Opening door uitvaartcentrum; 
- Persoonlijk woord over het leven van de overledene door familie- of gemeentelid; 
- Zingen van lied (evt. door gemeenteleden); 
- Korte overdenking  
- Zingen van lied (evt. door gemeenteleden); 
- Gebed 
- Beluisteren of zingen van een lied;  
- Sluiting/mededelingen door uitvaarcentrum. 

 
Op het graf kan tenslotte bijvoorbeeld gezamenlijk (als gemeente) de 
geloofsbelijdenis opgezegd worden of gezamenlijk een lied gezongen 
worden.  
 
Kosten  
Aan deze afscheidsdienst zijn geen kosten verbonden. De evt. (reis)kosten voor de spreker zijn voor rekening 
van de gemeente.  
 
Plaats 
De plaats waar u begraven wilt worden en vanuit welk gebouw is natuurlijk geheel aan uzelf. 
 
Spreker 
Zolang we geen eigen voorganger hebben, stelt Johan van Groningen zich beschikbaar om de afscheidsdienst te 
leiden. Als u echter voorkeur hebt voor een bepaalde spreker (die bijvoorbeeld regelmatig in onze diensten 
voorgaat en/of waarmee u een speciale band hebt) dan is dat ook goed. Het is verstandig om ook dit punt weer 
op schrift vast te leggen, zodat de familie hiervan op de hoogte is. 
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Hoofdstuk 10. Adressen 
 

Samenstelling Overleg Team: 
 
Rien van Assen 
Gouverneurstraat 9 
6411 XG Heerlen 
 045-5712716 
 cvanassen@home.nl  
 
Peter Baan 
In de Bongerd 4 
6241 JG BUNDE 
 043 365 3082 of 06 40 46 64 98 
 pbaan@solcon.nl   
 
Marc Dijk 
Bogaardenstraat 56B 
6211 SP Maastricht 
 06-29352958 
 marc.dijk@gmail.com  
 
Johan van Groningen 
In de Bongerd 11 
6241 JE Bunde 
 043-3654551 of 06 46 40 29 58 
 groningen.johan@gmail.com  
 
Gijsberta van Horssen 
Lunariabeemd 13 
6229 WB Maastricht 
043-8517760 
 gijshorssen@hotmail.com  
 
Pastoraat of luisterend oor nodig? 
 
Johan van Groningen  
 043-3654551 of 06 46 40 29 58 
 groningen.johan@gmail.com  
 
Evangelisatiecommissie (voor gratis Bijbels, lectuur en andere evangelisatieactiviteiten): 
 
Peter Baan 
 06 40 46 64 98 
 pbaan@solcon.nl   
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Administratie: 
 
Rien van Assen 
 045-5712716 
 rienvanassen@gmail.com  
 
Vrouwenkring: 
 
Gerdine Baan 
 043 365 3082 
 pbaan@solcon.nl  
 
Kinderclub Hebbuzz: 
 
Aline van Groningen       
 043-3654551      
 stoutertjestoutaline@hotmail.com  
 
Internet: 
 www.stemvandegoedeherder.nl 
Twitter: http://twitter.com/#!/ChrGemZ_Limburg   
Facebook: https://www.facebook.com/christengemeente.bundemeerssen?fref=ts  
 
Rekeningnummer van de Christelijke Gemeente:  
NL37INGB0006571783 t.n.v. Christelijke Gemeente Bunde/Meerssen 
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