Gemeentevisie Evangelische Gemeente

Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen
(aanvaard februari 2014 )

1. Het hoofd van de gemeente:
Onze Here Jezus Christus is het hoofd van Zijn gemeente. Hij werkt in en door de
gemeente door de Heilige Geest.
(1 Kor.3:16, Rom.12:1-8, 1 Kor.12:7, Ef 5:23)

2. Het doel van de gemeente:
Hem te kennen en bekend te maken. (Math.28:19, Hand.1:8) De gemeente is
door God gesteld als lichaam van Christus hier op aarde. Door te groeien in
eenheid, liefde en aanbidding wordt God verheerlijkt en zal de wereld tot geloof
worden gewekt.
(Joh.17:20, 1 Kor. 12:27, Ef. 1:22-23, 3:10, 4:15-16 en vele andere)

3. De toewijding van de gemeente:
Alle leden van onze gemeente worden opgewekt hun lichamen te stellen tot een
levend en heilig offer aan de Here voor de dienst in Zijn lichaam, en om aan het
'gij zult Mijn getuige zijn' gestalte te geven.
(Rom. 12:1, 1 Petr. 2:5 en Math. 28:19)
3.1 Inschakeling van ieder tot welzijn van allen.
Deel hebben aan de gemeente behoort te leiden tot het functioneren van elk lid
op basis van zijn of haar geestelijke gaven, die het Hoofd van de Gemeente,
onze Here Jezus Christus, gegeven heeft aan elke gelovige. Deze geestelijke
gaven moeten ontdekt, ontwikkeld en ingeschakeld worden in de vele
bedieningen in onze gemeente tot welzijn van allen. De leiders zullen samen met
de andere leden ieder helpen bij het ontdekken en inzetten van zijn gave(n).
(Rom.12 en 1 Kor. 12)
3.2 Wereldevangelisatie
Christus kennen en Hem bekend maken is het doel van de gemeente en dit zal
tot uiting komen in de vele takken van arbeid binnen de gemeente zodat een
ieder mag groeien in liefde en toewijding aan onze Heer. We willen in
gehoorzaamheid aan de opdracht van onze Here Jezus Christus en uit liefde
voor Hem en onze naaste Christus bekend maken in deze wereld.(Hand.1:8) Elk
wedergeboren lid van de gemeente ontvangt kracht van de Heilige Geest om Zijn
getuige te zijn in onze eigen omgeving met de gave die hem of haar daartoe
gegeven is.
Zij die zich geroepen weten hun leven volledig in dienst te stellen voor het werk
van de Heer, ver weg of dichtbij, zullen hierin actief begeleid en ondersteund
worden.
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4. De bedieningen, genadegaven en werkingen in de gemeente:
De leiding van de gemeente (h)erkent o.a. de volgende gaven en bedieningen en
wil deze tot uiting zien komen in de levens van de gemeenteleden tot eer van
God en tot opbouw van de gemeente.
a. Woordbediening
Zal plaats vinden in de samenkomsten en in de groeigroepen en kringen door
gemeenteleden die daarvoor een gave hebben ontvangen en door sprekers van
buiten af.
b. Onderwijs
Velen zullen deze gave kunnen gebruiken in jeugd- en tienerwerk, in de
kinderdienst of in specifieke studiegroepen.
c. Herderlijke zorg (pastoraat)
Zij die deze gave ontvangen hebben kunnen betrokken zijn in een team voor
herderlijke zorg binnen de gemeente of deze gave ontwikkelen binnen hun
groeigroep of in persoonlijke contacten.
d. Zending en evangelisatie
De gemeente is geroepen alle volken tot discipelen van Jezus te maken. Als
gemeente strekken wij ons hiernaar uit. Ook zij die persoonlijke initiatieven
ontwikkelen in het “gij zult Mijn getuigen zijn” zullen hierin worden ondersteund.
e. Gave van het dienen
Velen zullen hun muzikale of creatieve gaven kunnen inzetten tot opbouw van de
gemeente en tot ondersteuning van de samenkomsten. Ook gaven van helpen
en technische bekwaamheden kunnen in de gemeente tot ontplooiing komen.
f. Gave van tongen profetieën enz.
In elke samenkomst kunnen alle openbaringsgaven van de Heilige Geest op
bijbelse wijze tot uitdrukking worden gebracht. Ook voor de gave van geloof,
genezing, onderscheid van geesten enz. is er ruimte binnen de gemeente.
g. Gave van barmhartigheid
Hierbij kan gedacht worden aan werk onder hulpbehoevenden, zieken, armen
enz. zowel binnen als buiten de gemeente.
h. Andere bedieningen
De lijst van mogelijkheden tot dienen is open en oneindig. Zo wordt de
veelkleurige wijsheid van God bekend gemaakt door de gemeente.

5. De regiogemeente als huisgezin van Christus:
Door wedergeboorte gaat men behoren tot het wereldwijde lichaam van Christus.
De plaatselijke gemeente is een onderdeel hiervan. Topografisch zijn wij een
zgn. ‘regiogemeente’ met leden uit verschillende plaatsen die op zondag
samenkomen op een centrale plaats.
De gemeente van het nieuwe testament was in bijna alle gevallen een kleine
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huisgemeente. Het is daarom goed om in de gemeente, een kleine groepen
structuur in te bouwen, zgn. groeigroepen. Deze structuur maakt het mogelijk dat
de ‘regiogemeente’ toch een plaatselijk karakter krijgt, om zo een zorgzame en
liefdevolle gemeenschap te zijn waarin we uitreiken naar onze naaste.
Van alle leden van onze gemeente wordt daarom verwacht, dat ze ook gaan
behoren tot een groeigroep. Door deelname aan deze groeigroep is echte
onderlinge zorg mogelijk.
(Hand. 2:46, Filem. :2, Rom. 16:5, Col. 4:15)

6. Algemene praktische richtlijnen:
Voor een goed functioneren van onze gemeenschap van gelovigen, sporen wij de
leden van onze gemeenschap er toe aan om te leven volgens, en te gaan
voldoen aan o.m. de volgende bijbelse aanwijzingen:
Van ieder die lid wil worden van onze gemeente word verwacht dat zij de
fundamentenstudie en de gavenstudie volgen.
(Math.28:19)
Ieder lid zal van harte toegewijd zijn aan onze Verlosser en Heer, Jezus Christus.
(Joh. 20:31, Rom.10:9, Gal. 2:20)
Volgens het bevel van onze Heere Jezus dopen wij in water hen, die tot geloof in
Hem zijn gekomen en bidden met hen die dat willen om de vervulling met de
Heilige Geest.
(Matt. 28:19, Rom. 6:3-4)
Met hen die zich het eigendom van de Here Jezus weten breken we regelmatig
het brood tot Zijn gedachtenis.
(Lukas 22:19)
Ieder lid zal regelmatig onze samenkomsten bijwonen en meewerken aan de
opbouw van een aanbiddende gemeenschap tot lof en eer van de Heere onze
God.
(Psalm 100, Rom. 15:6, Hebr.10:24,25)
Van alle leden van onze gemeente wordt verwacht dat zij geregeld de Bijbel
lezen en zonder voorbehoud het gezag van de Bijbel aanvaarden om in
overeenstemming met het woord te wandelen in vertrouwen op de kracht van
Gods Geest. Bij uiteenlopende interpretatie hanteren wij de volgende gedachte:
eenheid in hoofdzaken, verscheidenheid in bijzaken, liefde in alle zaken.
(2 Tim. 3:16-17, 1 Kor. 11:16)
Alle leden van het lichaam van Christus stellen zich open voor de gaven en
vruchten van de persoon van de Heilige Geest. In ons persoonlijk leven en in het
leven van onze gemeente willen wij er naar streven in Hem te wandelen en door
Hem geleid te worden.
(Rom. 12 en 1 Kor. 12, 1 Kor.14:1, Gal. 5:16-26)
Ieder lid zal met de hulp van de broeders en zusters zoeken om zijn/haar gaven
te ontdekken en er naar streven ze te gebruiken om te dienen tot welzijn van
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allen.
(Ef. 4:11-16, 1 Kor. 12:7 en 14:12)

Ieder lid zal betrokken worden in een van onze door de gemeente
georganiseerde groepen, en ook zo de gemeenschap met elkaar nastreven
opdat we die eenheid mogen vormen, waarvoor onze Heere Jezus heeft gebeden
en op grond waarvan de wereld tot geloof gewekt zal worden.
(Joh. 17:21-23, Ef. 3:18 en 4:16)
Ieder lid wil leren, door de Heilige Geest, om Gods leiding te ontvangen in
persoonlijk en gemeenschappelijk gebed, en in het doen van voorbede.
(Rom. 8:26-27, Ef. 6:18)
Ieder lid van de gemeente is geroepen om gezamenlijk stand te houden in de
geestelijke strijd, en weerstand te bieden aan de duivel. En om met elkaar de
veelkleurige wijsheid Gods bekend te maken in de hemelse gewesten.
(Matt. 4:1-11, Ef. 1:19-23, 2:6, 3:10, 6:10-20)
Ieder lid zal het gezag van de door God gegeven oudsten erkennen als
voorgangers in de gemeente in overeenstemming met wat de Bijbel leert, hen
ondersteunend in gebed.
(1 Thess. 5:12-13, Hebr. 13:17)
Ieder lid wil er naar streven een deel van zijn/haar inkomen af te staan aan onze
God. Een Bijbelse richtlijn hiervoor is 10 %. Tevens wil ieder lid er op toezien dat
een medelid van onze gemeente niet in ernstige materiële nood leeft.
(Hebr. 13:16, Mal. 3:8-10, 2 Kor. 9:6-9)
7. Verklaring
Ik kies er voor als lid van de Evangelische Gemeente Ommen om te leven in
overgave aan Christus door:
Toewijding aan Jezus Christus en zijn gemeente, door Hem te kennen en bekend
te maken
Openlijk belijden van mijn persoonlijk geloof door o.a. de doop na bekering
Eenheid met Christus en zijn gemeente te belijden door avondmaal te vieren tot
Zijn gedachtenis
Wekelijkse samenkomsten en kringen niet te verzuimen
IJverig mee te werken aan de opbouw van een aanbiddende gemeenschap tot
eer van God
Door de Bijbel te erkennen als onfeilbaar Woord van God, deze te lezen en er
naar te leven
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In gedachte te houden: Eenheid in hoofdzaken, verscheidenheid in bijzaken en
liefde in alle zaken
Naar de gaven en vrucht van de Heilige Geest te streven in mijn leven
Getuige van Jezus te zijn in deze wereld en anderen daarin te ondersteunen
Aandachtig te zoeken naar en gebruik maken van mijn gaven om te dienen tot
welzijn van allen
Liefdevol betrokken te zijn in de door de gemeente georganiseerde kleine
groepen, en het nastreven van onderlinge gemeenschap en eenheid
Samen re leren door de Heilige Geest om Gods leiding te ontvangen in
gemeenschappelijk gebed en het doen van voorbede
Kiezen om gezamenlijk en persoonlijk stand te houden in de geestelijke strijd en
weerstand te bieden aan de duivel
Erkennen het gezag van de door God gegeven oudsten als voorgangers in de
gemeente en hen te ondersteunen in gebed
Uit liefde en gehoorzaamheid een deel van mijn inkomen af te staan aan God
waarvoor een bijbelse richtlijn 10 % is
Zorgvuldig de fundamentenstudie te doorlopen
Eerbaar te leven in wat ik hoor, zie, spreek en doe, in en buiten de gemeente

Wat noemt gij Mij Here, Here en doet niet wat Ik zeg? Lucas 6:46
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