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                                          Passie voor Jezus    Betrokken bij mensen                            

Jaarplan 2020 
Inleiding 

Een nieuw jaar ligt voor ons. Waar we tot 2017 de nadruk hebben gelegd op herderschap,  
geloven we vanaf 2017 dat het goed is dat we een transitie maken naar meer accent op 
discipelschap en zoonschap.  In de Jaarplannen van de afgelopen jaren hadden we om die 
reden aangegeven  dat we er naar verlangen om als gemeente verder te groeien in het zijn 
van  gepassioneerde discipelen van Jezus,  . In Romeinen 8 schrijft Paulus dat de wereld 
“reikhalzend uitziet naar het openbaar worden van de zonen en dochters van God”. God 
heeft ons bestemd en bedoeld om invloed te hebben in deze wereld en een licht te zijn 
voor Goes en omgeving. 

We hebben gezien en ervaren dat deze accentverschuiving van herderschap naar 
discipelschap een proces is. Om deze reden geloven we dat we de in het Jaarplan 2017 
ingezette lijn ook in 2020 en de daarna volgende jaren mogen doorzetten en versterken.  

Daarnaast zijn er in 2018/2019 nog een aantal andere transities in gang gezet, welke we in 
2020 verder invulling zullen geven. Hierbij worden we ondersteund door Rafael Nederland. 

- In het dienen/werken binnen de gemeente komen de bedieningen van de 
verschillende teams meer centraal te staan. 

- Teams werken zelf hun eigen Jaarplan uit vanuit het algemene Jaarplan. 

- Verdere invulling van het meervoudig geestelijk leiderschapsteam dat vanaf 1 
september 2019 de eindverantwoordelijkheid draagt voor de gemeente. Dat vraag 
o.a. aanpassing van de leiderschapscultuur, de structuur en de statuten.  

- Van 20% doet 80% van de taken naar meer samen doen. 

- Voorbereidingen voor het stoppen van de huidige voorganger per 1 september 2020. 
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Visie 

In de algemene visie voor de gemeente gaat het om:  

God en je naaste liefhebben met alles en boven alles (het Grote Gebod) 

Het bereiken van de verlorenen en discipelen maken (de Grote Opdracht) 

 

 

 

 

Overkoepelende lijn vanuit Rafael Nederland voor de komende jaren is gebaseerd op      
Jes. 58:11-12, waarbij de focus verschuift van vers 11 naar vers 12:  11 En de Here zal u 
voortdurend leiden, u in dorre streken verzadigen en uw gebeente krachtig maken; dan 
zult gij zijn als een besproeide hof en als een bron, waarvan het water niet teleurstelt.  
12  En de uwen zullen de overoude puinhopen herbouwen, de grondvesten van vorige 
geslachten zult gij herstellen, en men zal u noemen: Hersteller van bressen, Herbouwer 
van straten. 

Voor Rafaël Goes hebben we ervaren dat de kern ook voor 2020  mag zijn: discipelschap. 
De gemeente een beweging van discipelen. We willen groeien in intimiteit met De Vader, 
we willen Zijn hart verstaan voor onszelf en de wereld om ons heen en de Heilige Geest 
het werk laten doen. We willen in 2020 de focus verder leggen op het toerusten van alle 
gelovigen (jong en oud) tot dienstbetoon, tot opbouw van het Lichaam van Christus. In 

Nederland is er dwars door alle kerken heen (inclusief de Rafaël familie) een toenemend 

verlangen naar meer werking van de Heilige Geest. Als Rafaël Goes herkennen we dit 

verlangen en strekken we ons er naar uit om hierin mee te bewegen.  We geloven dat de 
Heilige Geest wil bewegen, maar Hij heeft daarvoor beschikbare en toegeruste discipelen 
nodig. Discipelen die ieder naar vermogen bijdragen tot groei van het Lichaam. 

 

Kern 2020 = verdere groei in DISCIPELSCHAP 

De gemeente een beweging van discipelen 

Een beweging die door de Heilige Geest wordt geleid. 

Doel(en): 

Ons doel is om actieve discipelen te zijn van Jezus die uitstappen in geloof. We willen 
Jezus bekend maken op de plek waar we zijn. Een verdere groei in discipelschap, in zoon- 

en dochterschap is gebaseerd op Efeziërs 4:1-16 

1. Eenheid / gemeenschap zijn (vs. 1-6), sfeer, cultuur  en omgeving.  
2. Discipel van Jezus zijn (vs 7-10), een persoonlijke wandel met Jezus, heilige 

levenswandel, verootmoediging en loutering 

Wij willen een vruchtbare gemeente zijn van gezonde 

discipelen die samen verder willen groeien in geestelijke 

volwassenheid en in de bediening van het Koninkrijk. 
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3. Toerusting van alle gelovigen tot opbouw van het Lichaam van Christus gebaseerd 
op vijfvoudige bediening (vs 11-16) 
Kernverzen zijn vers 11-12: En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, 
zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot 
dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus.                            

We hebben voor 2020 de volgeden 5 pijlers benoemd voor het samen gemeente zijn: 

Pijler 1: Eenheid en gemeenschap stimuleren 

Pijler 2: Toerusting van alle gelovigen tot opbouw van het Lichaam van Christus 

Pijler 3: Groeien in het uitreiken 

Pijler 4: Voldoende gezond leiderschap en een heldere structuur 

Pijler 5: Een gezond en voldoende financieel draagvlak 
 
 
 
 

 

 

 

 

is1 Cor. 12: 7: In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate, tot opbouw van de 
gemeente. 

 Cor. 12: 7: In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate, tot opbouw van de  

.Pijler 1: Eenheid en gemeenschap stimuleren 

a. Samen bouwen aan een klimaat, cultuur van: 
Liefhebben en eren van en ontzag voor God, liefhebben en eren van elkaar. Hierbij denken 
we aan woorden als: een Geest geleid leven, vieren, eenheid, dankbaarheid, 
vermenigvuldiging, verwachtend geloof, vrijheid, vrijmoedigheid, en veiligheid. Als 
oudsten/leiders  zien we het als onze verantwoordelijkheid om dit klimaat, deze cultuur 
voor te leven en aan te wakkeren. 

 
b. De samenkomsten:  

 
Als gemeente zien we de samenkomsten als de belangrijkste plaats voor onze gezamenlijke 
ontmoeting met God en met elkaar. Aanbidding en het Woord staan daarbij centraal. We 
verlangen naar een viering in een klimaat van Gods aanwezigheid, vrijheid en veiligheid, 
waarin de gaven van de Heilige Geest in toenemende mate kunnen functioneren. We zullen 
kijken op welke gebieden de samenkomsten anders ingevuld kunnen worden, waarbij we 

ook rekening houden met de uitkomsten van de gemeente brede enquête uit de zomer 

2019.  

Ook in 2020 gaan we uit van “Jezus-centraal” gerichte prediking liefde en waarheid 
verkondigend. Met aandacht voor o.a. : de leer van de apostelen, aanbidding, de gaven 

Efz 4:15-16  

Dan zullen we door ons aan de waarheid te houden en elkaar 

lief te hebben, samen volledig toegroeien naar naar Hem die 

het hoofd is: Christus. Vanuit dat hoofd krijgt het lichaam 

samenhang, en wordt het ondersteund en bijeengehouden 

door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt naar vermogen 

bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt 

door de liefde. 
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van de Heilige Geest, rentmeesterschap, gerechtigheid, vreze des Heren, heilige 
levenswandel, Koninkrijk. 

c. De kleine groepen:  

De gemeente groeit, daarmee wordt ook het belang van gezonde, goed functionerende 
kleine groepen belangrijker. Om de groei van eenheid, verbondenheid en gemeenschap  te 
stimuleren  willen we bouwen aan gezonde, goed functionerende kleine groepen (incl. 
Rafael Kids, Rafael Youth) waarin: 

- Om wordt gezien naar elkaar (relatie en betrokkenheid) 
- Getuigenissen worden gedeeld met elkaar (delen van geloofsleven) 
- We mensen stimuleren om deel te nemen aan kleine groepen 
- De leden van de werkgroepen van de vijfvoudige bediening worden uitgenodigd 

voor toerusting en praktijk ervaring. 
 

d. De gezinnen, 
 
Het idee van gezin zijn en wat dat betekent is de laatste jaren enorm veranderd. Daarvoor 
worden er in veel gezinnen ook moeiten beleefd. Hoe heeft God de gezinnen bedoeld en 
hoe eren wij Hem daarmee? De gezinnen vormen voor een stuk de basis  van de 
samenleving en ook binnen onze gemeente. O.a. een nieuwe cursus over ouderschap  
willen we als gemeente helpen om die basis stevig te houden/te verstevigen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pijler 2: Toerusting van alle gelovigen tot opbouw van het Lichaam 
van Christus gebaseerd op vijfvoudige bediening (vs 11-16) 

Het verder tevoorschijn roepen van mensen als een “levende steen” in het samen 
gemeente zijn. Het aanwakkeren van het besef dat ieder een plaats heeft in het lichaam, 
dat ieder naar zijn kracht, vanuit zijn vermogen geroepen is om dienstbaar te zijn en mee 
te bouwen. De gemeente is een mooie oefenplaats. Het opnieuw beseffen wat het 
betekent om deel te zijn van de gemeente. Het functioneren van de gaven van de Geest 
wordt aangewakkerd in de kleine groepen (kids, youth, kleine groepen, door middel van de 
5-voudige bediening). 

Om dit te bereiken gaan we: 

- Bedieningen binnen de gemeente (verder)vrijzetten: herders, leraars, profeten 
(gave van profetie), evangelisten, apostelen. We willen dat deze 5 ‘kleuren’ de 
groepen binnen de gemeente zullen beïnvloeden. Het accent kan per groep 
verschillen. 

- Verdiepingsmateriaal aanreiken aan de kleine groepen, kids en jongeren 
- Gelovigen helpen om de eigen gaven te ontdekken (onderwijs en oefening) 

1 Cor 12: 7 

In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate  

(tot opbouw) van de gemeente. 
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- Toerustingsmomenten organiseren gericht op geestelijke groei en toerusting tot 
dienstbetoon (o.a. Bijbelboeken-studie, Alpha cursus, cursus Groei in Identiteit, 
Cleansingstream, training gaven van de Geest,) 

- In contact brengen van mentors met pupillen: bevorderen van mentorschap 

- Toerustingsdagen voor teams (o.a. coördinatoren van kleine groepen, 

kinderwerkers, jongerenwerkers en aanbiddingsteam) organiseren. 

 
Pijler 3: Groeien in het uitreiken 
 

a. Gezamenlijk: zendelingen, evangelisatie(-acties), barmhartigheidswerk 
b. Ieder persoonlijk: levensstijl in eigen omgeving (school, werk, buurt, sport, familie)  

We geloven dat God ons als gemeente en individueel  met kracht wil uitzenden om 
het Koninkrijk zichtbaar te maken. 

c. De relatie gerichte mogelijkheden die het gebouw De Basis biedt verder verkennen 
en benutten  
 
 

Pijler 4: Voldoende gezond leiderschap en een heldere structuur 
 

- Verdere uitwerking van de structuur en de invulling van het nieuwe geestelijk 
leiderschapsteam. 

- Een gezond leerklimaat, leiderschap waarbinnen ruimte is om te ontdekken en te 
ontwikkelen en niet dat je alles vooraf moet weten, vanuit de visie van 
vermenigvuldiging en met mentorschap. 

- Uitdaging voor 2020: alle teams hebben een eigen teamleider. 
- Leiderschapstraining (on the job) voor toekomstige leiders. 
- in 2020 een verdere concretisering  van het per 1 september 2020 gaan stoppen van 

onze voorganger. We vertrouwen op Gods trouw en voorziening. 

 
 
Pijler 5: Een gezond en voldoende financieel draagvlak 

 
We geloven we in het Bijbelse principe van het brengen van de tienden van je inkomsten 
naar je eigen geestelijk huis. We willen ieder, waarvoor dit nog geen levensstijl is, 
uitdagen om hierin een groei-stap te zetten in 2020. We hebben geloof voor een groei van 
het aantal mensen dat  maandelijks een vaste of groeiende bijdrage zal gaan geven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efeziërs 1:22 

Hij heeft alles aan Zijn voeten gelegd en Hem als hoofd over 

alles aangesteld, voor de kerk, die Zijn Lichaam is. 

 

Psalm 127:1 

Als de Heer het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de 

bouwlieden er aan. 
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We willen graag een verdere bewustheid bevorderen van de 

betekenis van het deel zijn van de gemeente. 

Op de introductie-avonden, bij het deel worden en in andere gesprekken benadrukken 

we:  

Uitgangspunt is, dat ieder die deel wil worden/ is van de gemeente, het verlangen 

heeft om vanuit de liefde en genade van God te groeien in het zijn van de persoon die 

God bedoeld heeft die we zijn: Een kind van onze hemelse Vader met onze identiteit 

in Jezus en als discipel van Jezus te leven  vanuit relatie met Hem, met het doel Hem 

te verheerlijken en een medearbeider te zijn in Zijn Koninkrijk. 

Een discipel van Jezus is iemand die het verlangen en de bereidheid heeft om 

voortdurend van Hem te leren en Zijn voorbeeld te volgen in de kracht van de Heilige 

Geest. 

Dit vraagt een verlangen om: 

 Zich te bekeren, zonden af te leggen. 
 

 Herstel te willen ontvangen tot bruikbaarheid. 
 

 Te groeien in: -   Uit liefde voor God gehoorzamen van Bijbelse principes en in  

                                     het discipel zijn, 
- Het op Hem gericht zijn en het van Hem afhankelijk willen 

leven in een verwachtend geloof, 

- Dankzegging, lofprijzing en aanbidding, 
- Vreze des Heren, heiligheid, het karakter van Jezus, Vrucht 

van de Geest, het zichtbaar maken van Jezus, 

- Het liefhebben, aanvaarden en vergeven, 
- Dienstbaarheid. 
-  

 Een “levende steen” te zijn: tot opbouw van de gemeente en van Zijn 
Koninkrijk, in de kracht van de Heilige Geest en met inzetten van de door God 
gegeven talenten en gaven. 

 
 Vrucht te dragen.  

 

 
 
 
 

 

 



7 

 

 

 

 

 

 

 

 


