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Samen verder bouwen aan een geestelijk (t)huis



I N T R O D U C T I E

Kerntekst 2022/2023
"En verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor mag opgroeien,

indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goedertieren is, en kom naar Hem toe als naar een levende steen, die

wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar, dan wordt u ook zelf, als levende stenen,

gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig

zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in de Schrift: Zie, Ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar

is; en: Wie in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden."

1 Petrus 2:2-6 (HSV) 

Dit document verwoord kernachtig waar we als gemeente accent op leggen, gedurende het kerkelijk jaar 2022-2023

(het nieuwe seizoen start op 11 september met de startzondag). Met het vorige plan zijn we 1,5 jaar onderweg gegaan

rondom de grondbeginselen van het Christelijk geloof (uit de Hebreeënbrief). In het huidige seizoen is het ons

verlangen om verder te bouwen op deze fundamenten. 

Voorafgaand aan dit jaarplan is het BLT samengekomen (het breed leidersteam bestaat uit het leidersteam plus alle

bedieningsleiders binnen Rafaël Goes). In een tijd van aanbidding en gebed werd God bewust gevraagd om indrukken

voor het nieuwe seizoen en de leiding van de Heilige Geest (luisterend bidden). Alles wat toen is genoemd werd

opgeschreven, en de hoofdlijnen die hierin zichtbaar werden zijn in overleg met het BLT verwoord en uitgewerkt in

dit jaarplan. 

P I J L E R S  
Pijler 1: Samen 
Net als in het vorige jaarplan vormt “Samen” de eerste pijler. De betekenis van samen gemeente-zijn bleek relevant

door de jaren heen, maar na de gebedstijd groeide opnieuw de overtuiging om hier prioriteit aan te geven. “Zicht op

mensen, zorg voor de Kleine Groepen, oog voor de hele kudde”, zijn specifieke termen die naar voren kwamen. 

Samen zijn we levende stenen en vormen we de gemeente van Jezus Christus. Rafaël Goes is een veelkleurige

gemeente – hetgeen ook is terug te zien in ons logo – van daaruit richten we ons op relaties en verbinding tussen alle

generaties, want een ieder is kostbaar! 

Samen gemeente-zijn betekent ook de aansporing aan een ieder om te groeien: in liefhebben, dienstbaarheid,

commitment en discipelschap. 

Op deze manier bouwen we samen aan een geestelijk huis. Een geestelijk huis waar mensen zich welkom weten en

thuis voelen, want: “Een kerk die liefheeft, dient, relationeel is en mensen de handen oplegt is onweerstaanbaar”

(deze zin kwam naar voren tijdens de landelijke Rafaël leidersconferentie). 

Pijler 2: (Verder) bouwen met Gods bovennatuurlijke bouwplan 
"Voortbouwen op de fundamenten, Jezus de Hoeksteen en Geestelijk bouwmateriaal" zijn drie belangrijke aspecten

bij deze pijler. 

Als Rafaël Goes verlangen we ernaar mensen te enthousiasmeren voor de Persoon en het werk van Jezus Christus: Hij

alleen is de Hoeksteen waarop wij bouwen! 

Omdat de gemeente eigendom is van Christus, is het besef belangrijk dat gemeenteopbouw geen mensenwerk is, maar

een proces waarin we worden geroepen mee te werken met hetgeen de Heilige Geest aan het doen is in dit seizoen.

Mensen in de gemeente zijn geroepen als levende stenen: zij vormen het “geestelijke bouwmateriaal”. Om die reden

zijn gebed, een heilige levenswandel, het bewaren van eenheid en voortdurende voeding vanuit Gods Woord van groot

belang. De gemeente krijgt praktische handvatten aangereikt in twee preekseries over Gods Koninkrijk en

karaktervorming. Dit draait om de vraag hoe God jou wil vormen, en welke talenten en gaven van de Geest Hij jou wil

schenken, zodat je actief kunt meebouwen aan het Koninkrijk. We geloven dat God zich in de bouw van het Koninkrijk

niet beperkt tot mensen binnen Rafaël als lokale gemeente. Daarom vinden we het belangrijk een gastvrije gemeente

te zijn, goed benaderbaar voor “zoekers” en nieuwe mensen (dit geldt zowel in samenkomsten als online). We

koesteren de samenwerking met andere Goese kerken, in het uitreiken naar een gebroken wereld. 



U I T W E R K I N G  V A N  D E  P I J L E R S

Versterken van de Kleine Groepen, door: 1) werving & inwerken van een bedieningsleider, 2)

Kleine Groepen stimuleren nieuwe mensen uit te nodigen; de zichtbaarheid van Kleine Groepen

onder gemeenteleden vergroten, 3) toerusting van Kleine Groep coördinatoren. 

Continueren van samenkomsten die in het bijzonder zijn gericht op kinderen, tieners en

jongvolwassenen; maar ook oudere generaties betrekken bij de voorbereiding van samenkomsten.

De kracht van een veelkleurige gemeente delen, door: jong en oud elkaar te laten zegenen,

gebed, het delen van getuigenissen en het omzien naar elkaar. 

Verdere ontwikkeling van het HPT (Herderlijk Pastorale Team) dat in 2022 werd opgezet. Dit

team heeft merkbaar oog voor de diversiteit aan mensen binnen de gemeente, elk met hun

unieke verhaal en achtergrond. 

Voorzetten van een missionaire gemeentecultuur; er zijn met regelmaat activiteiten die "seekers-

friendly" zijn; we zoeken doelgericht naar invloed en kansen in de Goese samenleving om iets van

ons leven met Jezus te kunnen delen en voorleven. 

Regelmatige steekproef op het naleven van de vereisten voor het keurmerk "Veilige Kerk".

Verdere ontwikkeling van Connect! (activiteiten gericht op de leeftijd 18 t/m 30 jaar). 

Leggen van verbindingen tussen de verschillende bedieningen: hoe kunnen zij elkaar

ondersteunen en verrijken? 

De relatie tussen de gemeente en de zendelingen versterken.

Samen

(Verder) bouwen met Gods bovennatuurlijke bouwplan
Themamaand over het belang van aanbidding, afgestemd op de verschillende leeftijdsgroepen in

de gemeente (o.a. aandacht voor verschillende vormen van aanbidding en het aspect van kleur &

expressie).

Preekserie "Het Koninkrijk: Gods bouwplan" (start kerkelijk jaar, september '22)

Geestelijk volwassen worden door het Woord

Levende stenen & Heilig priesterschap

Gods bedoeling met de gaven van de Heilige Geest

De vijfvoudige bediening 

Hoe Jezus ons leert bidden 

Dienstbaarheid

Preekserie "Karaktervorming: Gods verbeterplan" (start kalenderjaar, januari '23)

Van gelovige naar discipel

Reiniging & heiliging

Toewijding 

Kracht in kwetsbaarheid

Lef & vrijmoedigheid

Groeien door te geven (onderwijs over financiën / tienden)


