
Zondag 15 januari 2023 – Gods gedachten voor ons voor een nieuwe start als Gemeente.

Het is de derde zondag van 2013 en we staat nog steeds aan het begin van een nieuw kalenderjaar. 
Een nieuw jaar roept altijd weer vragen op als: Hoe gaan we verder? Wat gaat de toekomst 
brengen? Wat is onze toekomstvisie en wat betekent dat voor het komende jaar? Mogelijk doe jij 
dat ook privé: Wat verwacht ik van het nieuwe jaar? Welke goede voornemens heb ik? Wat zijn de 
mogelijkheden en de uitdagingen van een nieuw jaar? We willen eigenlijk niet zomaar gewoon 
maar verder alsof er niets verandert en ook niets zal veranderen. Maar hoe doe je dat als Christen 
vanuit je geloof in een persoonlijke God? En hoe doe je dat als Gemeente? Een kerk of gemeente is 
immers meer dan een verzameling mensen met hetzelfde doel. De kerk is Gods idee – en de vraag is
dan: wat wil Hij?

Visie: weten waar we naartoe gaan

In de wereld om ons heen – en vooral in onze westerse cultuur wordt het heel belangrijk gevonden 
dat we een duidelijke toekomstvisie hebben. Dat betekent dat we proberen te omschrijven wat we 
willen bereiken en wat we denken te kunnen bereiken – wat haalbaar is, als we ons daar volledig op 
richten. En dat we vervolgens plannen maken om dat doel stapsgewijs te realiseren. En het is 
natuurlijk nodig – zeker voor een bedrijf of een organisatie – dat we niet zomaar aan de slag gaan 
en dan maar kijken waar het naartoe gaat. Dan is de kans groot dat het zal zijn als in dat gezegde: 
'we zien wel waar het schip strandt'. Natuurlijk ga je zo nooit met een schip de zee op. Dan zorg je 
dat je vooraf weet waar je naartoe gaat, wat de beste route is en welke maatregelen je moet nemen 
om ervoor te zorgen dat het schip ook daadwerkelijk op de gewenste bestemming zal aankomen.

Maar we hebben als mensen ook de neiging om de toekomst te willen beheersen, om er controle 
over te krijgen. Zo is in onze westerse cultuur het idee van de maakbaarheid ontstaan. Als we maar 
een duidelijke visie hebben, de dingen goed plannen, alles goed organiseren, dan komt het goed. 
Dat roept dan weer de vraag op: past dat wel bij de kerk – bij Gods Gemeente? Zijn we dan niet te 
menselijk bezig – en gaan wij Gods werk naar eigen inzicht proberen te regelen?

Volgzaamheid – leer mij volgen zonder vragen

Hier tegenover bestaat onder Christenen een houding die daar precies tegenover staat. Dat kan ik 
duidelijk maken aan de hand van een lied dat al vele jaren onder Christenen bekend en geliefd is:

Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen; Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen met een rustig kalme moed!.

Heer, ik wil uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister, zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister als ik in de hemel kom.

Laat mij niet mijn lot beslissen: zo ik mocht, ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen, als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behand’len, dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handen en geleid mij als een kind.

Waar de weg mij brengen moge, aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land.



In dit lied is de geloofshouding van de mens in relatie tot God zo passief mogelijk. Dit in scherp 
contrast met de houding die ik hiervoor beschreef, waarbij men gelooft dat God de mens een eigen 
wil en verstand en vermogen gaf om juist in grote mate zelf de toekomst te kunnen geven.

De visie van PG Immanuel

In de zomer van 2018 is er een visie omschrijving tot stand gekomen die nu op onze website staat. 
Daarna waren er strubbelingen in het oudstenteam en niet lang daarna begon de corona pandemie. 
Om die reden raakte deze visie wat op de achtergrond en is er niet actief iets mee gedaan. Tijdens 
de corona pandemie heeft een ander oudstenteam zich gericht op het nadenken over de toekomst 
van onze gemeente. Dat heeft nog niet geleid tot een verandering van visie. 

Hoe moeten we hier nu verder mee? Elke menselijke organisatie of gemeenschap heeft immers een 
constante en drijvende factor nodig. Anders valt het uit elkaar. Maar hoe werkt dat dan als het gaat 
om Gods gemeente, om Gods volk, Gods gemeenschap? 

In Gods Woord lezen we over Gods gedachten, Gods plannen en Gods manier van werken. We 
lezen over de eerste gemeente in Jeruzalem en later over gemeenten in de eerste eeuw na Christus 
en over wat Paulus als de eerste kerkplanter daarover heeft geschreven. Ik geloof dat onze visie en 
onze manier van werken altijd verankerd moet zijn in Gods Woord.

Paulus noemt Christus het Hoofd van de Gemeente. Hij geeft leiding, want het is immers Zijn 
Lichaam. En Jezus zegt dat Hij de Heilige Geest heeft gegeven om dat bij ons nu mogelijk te 
maken. Jezus gaf leiding en ging voorop toe Hij lichamelijk aanwezig was. Maar door de heilige 
Geest geeft Hij nog steeds leiding en gaat Hij nog steeds voorop. Maar hoe werkt dat dan?

Toen wij als oudsten in 2018 na veel gesprek en gebed een beschrijving opstelden van wie wij zijn 
en wie wij willen zijn als gemeente, was deze als volgt. Ik heb dat toen op een klein dry wipe bordje
opgeschreven. En dat staat al een paar jaar in een hoekje op het kantoor van de kerk:

Ik denk dat dit nog niet helemaal af is. Het kan ook 
zeker pakkender – het smoelt nog niet heel goed. 
Maar in de kern gaat het over drie kernaspecten van 
gemeente-zijn. En daarin zit ook een volgorde. 
Misschien kunnen jullie deze drie herkennen?

Gemeente-zijn gaat allereerst over samen, relatie, 
ontmoeting, het zijn van een gemeenschap, het 
gevoel van een gezin, een plek waar je er helemaal 
bij hoort. Het is een gemeenschap waar je je veilig 
voelt en herstel en genezing ontvangt voor het hart.

Maar Gemeente-zijn gaat ook over een plek waar je 
verandert, waar je kunt groeien, waar je leert, waar je
een ontwikkeling doormaakt, waar je, waar je wordt 
toegerust voor het leven, en tot de bestemming komt 
die God voor je heeft.

En tot slot gaat Gemeente-zijn ook om de invloed 
die we hebben op de wereld op ons heen. God heeft 
een plan van verlossing voor alle mensen en Hij wil 
dat plan verwezenlijken door ons – zijn gemeente.



Wat zegt Gods Woord over Visie en Missie?

Heel mooi deze visie. Maar is het niet wat erg ambitieus? En is het wel wie wij zijn? Is het niet te 
pretentieus? En maken we er zelf vaak geen potje van? Zo geweldig is het niet altijd om gemeente 
te zijn. Moeten we het niet wat bescheidener houden? We zijn een klein clubje in een wereld die 
hier helemaal niet op zit te wachten. En wil God eigenlijk wel dat we zo'n hoog doel hebben met die
wereld om ons heen? Die wereld wil meestal met God niets te maken hebben en kiest daarmee zelf 
voor het oordeel van God. We moeten natuurlijk wel bidden voor die wereld. Maar is het niet beter 
om een veilige geloofsplek te zijn om nu en dan geestelijk op te laden – zodat we het de rest van de 
tijd vol kunnen houden en niet in de verleiding komen om God ook los te laten?

Ik dacht hierover na en realiseerde me dat er in de Bijbel een moment wordt beschreven waar God 
een groep mensen een zeer ambitieuze en pretentieuze visie en doel gaf, terwijl die visie nog op 
geen enkele wijze paste bij de realiteit van die groep mensen en totaal onrealistisch leek in het licht 
van het wereldgebeuren van die tijd. Dat lezen we in Exodus 19. Dat is vlak nadat de nakomelingen 
van Jakob gered zijn uit een lange periode van slavernij, uit Egypte en nu terecht zijn gekomen in 
de woestijn buiten Egypte. Het leger van Egypte is op een wonderlijke manier verdronken, terwijl 
zij zelf juist op een wonderlijke manier aan de overkant zijn gekomen. Het is duidelijk, God heeft 
hen gered. Maar hoe nu verder? Wat moeten zij hier in de woestijn? Hoe moeten zij nu leven? 
Welke kant moeten zij op? Waarom doet God dit? Wat is Hij met ons van plan? Waar hebben zij 
deze voorkeursbehandeling aan verdiend? Wat verwacht Hij terug van ons?

En dan begint God tot hen te spreken. Dit zijn de eerste woorden die God spreekt tot hen als groep. 
Mozes is hun nieuwe leider en God geeft hem de volgende boodschap voor het volk: “Jullie hebben
gezien hoe ik ben opgetreden tegen Egypte, en hoe ik je op adelaarsvleugels gedragen heb en je 
hier bij mij heb gebracht. Als je mijn woorden ter harte neemt en je aan het verbond met mij houdt, 
zul je een kostbaar bezit voor mij zijn, kostbaarder dan alle andere volken - want de hele aarde 
behoort mij toe. Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk.” (Exodus 19:4-6, NBV)

Wow, dat is nog eens een mooie mission-statement – wat een prachtvisie. Het is heel persoonlijk, 
heel uitdagend, en het gaat meteen ook over de hele wereld. Je zou zeggen, wel erg hoog gegrepen. 
Maar dit zijn Gods woorden. Dus blijkbaar is er niets mis met een visie die onbescheiden is.

Drietraps visie voor Gods Volk

En ook hier zien we iets van een volgorde en drie stappen daarin. Gods drietraps visie is hier:
• Jullie zijn mijn kinderen – heel liefdevol! – maar ook heel zorgzaam en liefdevol.
• Jullie zijn mijn bruid – heel intiem! – maar ook heel krachtig en appellerend
• Jullie zijn mijn medewerkers – heel bemoedigend! – maar ook bijzonder visionair.

Ten eerste zegt God hier: Ik zorg voor jullie. Bij Mij zijn jullie veilig. Hier mag je ontvangen wat je 
nodig hebt. En dat gebeurde ook. Denk maar aan het manna en de kwakkels – hun eten kwam zo uit
de lucht vallen. En water kwam uit een rots als Mozes er een tik op gaf met zijn staf. En het schijnt 
zo te zijn dat de schoenen van de Israëlieten niet versleten al die 40 jaren in de woestijn voordat ze 
het beloofde land introkken. Gods leiding ervaren was ook niet zo moeilijk met hulp van een 
rookkolom overdag en een vuurkolom in de nacht!

Ten tweede zegt God: Ik kies voor jullie. Kiezen jullie zo ook voor Mij! Dan doen we alles vanaf nu
samen. Het beeld is hier dat van een huwelijk. God sloot een verbond met dit volk. Daar zit iets in 
van gelijkwaardigheid, zoals ook Gods bedoeling is voor een huwelijk. Maar het is tegelijk in dit 
geval ook niet gelijkwaardig. Want God zegt: Ik kies jullie. En ik wil jullie exclusieve liefde. Dat is 
mijn voorwaarde voor de enorme zegen die ik zo heel graag aan jullie kwijt wil.



En tot slot zegt God: Ik heb jullie nodig. Ik vertrouw jullie heel veel toe. Jullie vertegenwoordigen 
Mij nu. Ik heb een plan voor alle volken. Maar dat plan ga ik verwezenlijken door middel van jullie 
als het uitverkoren volk. Ik geef jullie mijn eerste liefde, mijn eerste zegen, mijn eerste voorkeur. 
Maar het doel daarvan is dat jullie dit doorgeven aan alle andere volken.

Kort samengevat zegt God hier: Ik ben jullie Vader en bij mij zijn jullie veilig. Maar Hij zegt ook: 
Ik ben jullie Man en in verbondenheid met Mij zijn jullie als mijn Bruid heel bijzonder. En tot slot 
zegt Hij: Ik ben jullie Werkgever – door jullie doe ik Mijn werk – en mogen mensen door jullie 
heen ook deel krijgen aan mijn liefde als Vader en Bruidegom. 

Nog korter samengevat, zegt God hier: Julie zijn mijn: Geliefde kinderen – Uitverkoren bruid – 
Koninklijke medewerkers (de drie plaatjes tijdens de aanbidding).

Soms willen Christenen blijven hangen bij dat eerste aspect. De gemeente is dan een soort 
vluchtheuvel, een schuilplaats. Soms wordt een gemeente letterlijk zo genoemd. In zo'n gemeente 
zorgen we voor elkaar en houden we samen de wereld op een veilige afstand. Daar rekenen we op 
Gods zorg en hulp. En in die veilige cocon van de gemeente daar werkt de Heilige Geest en daar 
zouden toch eigenlijk alle ziekten en moeiten geen plek meer moeten hebben. Het manna en de 
kwakkels vallen nog steeds elke dag uit de lucht. Geen centje pijn. Altijd blij en samen gelukkig.

Maar over het algemeen zien we toch ook wel die tweede stap als belangrijk voor de Gemeente. Het
toverwoord is dan discipelschap. We moeten meer bijbel lezen en meer bidden. We moeten meer 
tonen van de gaven van de Geest. We moeten meer getuigen en evangeliseren. Bijbelstudie en 
bidstonden. En de kerkdiensten die mag je niet verzuimen, zegt de Bijbel ergens. Maar dan moet het
natuurlijk ook zuiver blijven en vrij van alle wereldse smetten. En zo leggen we elkaar al snel toch 
weer nieuwe druk en regels op en begint een proces van controle en beoordeling. En zo gaat dat 
tweede aspect gemakkelijk dat eerste overschaduwen. De onderlinge liefde verwordt geleidelijk tot 
onderlinge controle en oordeel. En daarmee valt ook die derde stap helemaal in het water.

Toch is het zeker zo – Gods doel is dat we worden als Hij. Hij wil dat we met priesterlijk gezag in 
het leven staan – zoals Jezus dat deed. En daarvoor heeft Hij de Gemeente nodig. Allereerst moet 
dat zijn een plek van echte, zorgzame liefde – waar we leren wat genade is. Een plek van genezing 
en herstel. Een plek waar we steeds weer horen: jij bent mijn geliefde kind! En vervolgens horen we
daarbij ook: jullie zijn samen mijn partner, mijn geliefde, mijn bruid. Ik heb jullie uitgekozen voor 
een heel bijzondere relatie – van liefde maar ook van gezamenlijk optrekken en gedeelde roeping.

En dan horen we meer over die roeping – over het verlangen van God – voor alle mensen, alle 
volken, voor heel zijn schepping. We gaan zijn plan van verlossing begrijpen en we gaan daar deel 
vanuit maken. En dat niet op een angstige en afstandelijke manier, waarbij we traktaatjes over de 
schutting gooien – maar terwijl we naast de mensen staan – en allereerst van onze kant ook laten 
horen: Jij bent Zijn geliefde kind – Hij zorgt voor jou – Hij draagt jou – Hij brengt jou in veiligheid 
– Hij geneest jou en herstelt wat gebroken is – Hij brengt jou van slavernij in vrijheid. En 
vervolgens klinkt door ons voor hen ook dat nog mooiere geluid: jij bent mijn geliefde, mijn 
uitverkorene – en jij bent mijn geroepene, mijn koninklijke priester.

Gods Visie en Missie als een profetisch perspectief

Er is in Gods Woord dus zeker wel sprake van visie en missie. God vond dat nodig voor zijn volk. 
De mensen vlak na de uitredding uit slavernij hebben dat toen natuurlijk niet begrepen. Zij waren 
nog in een staat van positieve shock. Ze waren blij vrij te zijn uit die verschrikkelijke slavernij. 
Maar ze waren ook verward en angstig over hun toekomst. Hoe moesten zijn nu verder in deze 



woestenij? Let wel, het waren toen ongeveer zoveel mensen als er nu in Amsterdam wonen. Hoe 
konden zij overleven in deze droogte zonder water en ook zonder een dagelijkse voorziening van 
voedsel? God gaf hen vanaf de start een heel duidelijke omschrijving van hoe zij met Hem de 
toekomst in mochten gaan. Die visie was inderdaad zeer hoog gegrepen, totaal onrealistisch en 
zeker ook niet een beschrijving van hoe het toen met hen gesteld was.

Deze visie van God zou je kunnen omschrijven als een profetisch perspectief. Dit was Gods plan, 
Gods voornemen, hoe God hen zag. Dat moest nog helemaal gebeuren. Daar zou Hij alles voor 
doen. En Hij zegt dan: jullie aandeel is daarbij absoluut nodig. Het gaat niet vanzelf gebeuren. 
Profetie is geen toekomstvoorspelling. God wil geen relatie met ons waarin wij alles maar laten 
gebeuren en geen vragen stellen. Hij wil een volwassen liefdesrelatie met ons, waarin we geen 
kinderen blijven. Hij wil ons tot partners maken, zelfs tot medewerkers die met gedelegeerd gezag 
in het leven staan. We bepalen niet zelf onze visie, maar we zijn er wel volop in betrokken.

Dus, nee, geen maakbaarheid als een poging om op een menselijke manier controle te hebben op 
onze toekomst, maar zeker ook geen passieve, kinderlijke houding die alles wat gebeurt gelaten 
over zich laten komen als door God bepaald en gewild.

Drie aspecten – Drie kernwoorden

Laten we nog eens kijken naar dat visie-statement van onze gemeente. Laten we elk van de drie 
aspecten daarvan nog eens nader bekijken. Eerst dat aspect van Ontmoeting. Welke woorden horen 
daarbij? We zouden kunnen noemen: samen, relatie, liefde, zorgzaamheid, eenheid, veiligheid, 
geborgen, genezing, herstel, echtheid, vriendschap, familie, gezin, verbinding.

Daarom ook zijn de thuisgroepen eens per maand zo belangrijk. Daar ligt het accent allereerst op de
relatie, de verbinding met elkaar. Dat lukt in een kleine groep veel beter dan in de grotere 
bijeenkomsten op zondag. Maar ook dan zoeken we naar meer verbinding, zoals door middel van 
een potluck na de dienst. Dat was ook de reden dat Wouter de gemeentevergadering organiseerde in
de opstelling van een kring.

En welke woorden zou je kunnen noemen bij dat tweede aspect? Bv: groei, ontwikkeling, uitdaging,
bestemming, identiteit, volwassenheid, kracht, discipelschap, onderwijs, toerusting, wijsheid, Gods 
Woord, zekerheid, God kennen, op Jezus gaan lijken.

Ook dit aspect heeft een plek in de kleine groepen, waar we nu bezig zijn met een serie genaamd 
Jezus Leven. En daarom is de prediking van belang op zondag. Hoeveel plek zou Gods Woord 
immers hebben in ons leven, als die prediking er niet zou zijn?

En bij dat derde aspect horen woorden als: Gods Koninkrijk, getuigenis, gerechtigheid, roeping, 
impact,  verantwoordelijkheid, priesterschap, de ander liefhebben en dienen, vredestichter zijn, etc. 
Dit is Gods uiteindelijke doel. Daarom zijn we hier. Maar het kan alleen langs de weg van de eerste 
twee aspecten.

We willen als gemeente de gelovigen aanmoedigen en inspireren in deze richting. We willen ook 
ondersteunen en faciliteren. Velen hebben een zegenende impact in het leven en voor hen is de 
gemeente en zijn de samenkomsten een plek om op te laden, versterkt te worden, bemoedigd en 
onderwezen te worden om vervolgens met meer kracht en geloof in het leven te staan.

Het is natuurlijk mooi om deze omschrijving wat pakkender te maken. Dat kan bijvoorbeeld door 
drie kernwoorden te gebruiken, die goed bij elkaar passen en het precies samenvatten. Ik zoek nog 
steeds naar de beste verwoording en de beste kernwoorden – en van daaruit misschien een soort 



slogan waar we allemaal blij van worden – en die de wereld om ons heen meteen begrijpt. Op de 
website staat nu: Herstel – Bestemming – Impact. Ik heb wel eens gedacht aan: Veilig – Krachtig – 
Zegenend. Maar dat klinkt nog niet zo lekker. Of: Ontmoeting – Verkiezing – Bestemming. Of: 
Verliefd, Verloofd, Vertrouwd. Of: Vrijheid, volwassenheid, verantwoordelijkheid. We zijn er nog 
niet uit. Wat zou jij er van maken?

Ik wil jullie als leden van deze gemeente uitnodigen om met ons mee te bidden en denken – wie zijn
we als gemeente – wat mogen we zijn – hoe ziet God ons – wat is zijn plan voor ons? We zijn daar 
als oudsten mee bezig – en we willen dat graag zoveel mogelijk samen met jullie doen. Ziende op 
Christus die ons Hoofd is – vol van God Geest die ons wil leiden – met positief besef ook van waar 
we vandaan komen en wat God tot nu toe in en door onze Gemeente heeft gedaan en bewerkt.

Maar als besluit van deze prediking, wil ik het bij jou persoonlijk neerleggen – de drietrapsraket van
de visie zoals deze nu staat op onze website. Ik zal deze wat persoonlijker maken: “In de 
ontmoeting met God mag jij komen tot herstel en worden tot een krachtig mens en leven in de volle 
zekerheid van jouw bestemming om samen met andere gelovigen tot zegenen te zijn voor velen.”

Waar sta jij in dit proces? Waar ben jij aangeland? Wat is jouw gebed voor jezelf? Welk woord 
onderstreep jij om extra aandacht te geven in het jaar 2023: Ontmoeting – Herstel – Kracht – 
Bestemming – Zegenen? Of uit Exodus 19: Geliefd – Getrouwd – Vertrouwd. Breng dat woord in 
gebed tot God? Noem het in de stilte van je gebed en ervaar dan wat God daarmee zou willen in 
jouw leven.


