Identiteitsdocument HHG Goes
‘Ze leeft door en uit het volbrachte werk van Christus’
a. Wat? De verduidelijking van dit punt.
Johannes 15: 1-8
b. Waarom? De redenen om voor dit beleidspunt te kiezen.
Het werk van Jezus Christus, aan het kruis volbracht, is het enige Fundament onder de
gemeente. In de kracht van Zijn werk en verdiensten staat de gemeente. Het betreft hier
dus ook de kern van de gemeente: zij die geloven (NGB). Zonder Mij kunt gij niets doen.
c. Dus? Enkele gevolgen van dit beleidspunt in de praktijk.
• Voeding nodig door Woord en gebed
• Voor de prediking geldt dat het kruis van Christus, Zijn dood en opstanding iedere keer
weer de kern van de prediking vormen.
• We leven als gemeente niet in angst, maar in de vrijheid van de Heere Jezus Christus. Dat
betekent dat we niet zijn gericht op het behouden van het goede alleen, maar ook zoeken
naar nieuwe wegen, nieuwe roepingen, nieuwe plaatsen. Het betekent ook een leven in
ontspanning: we hoeven niet alles op te pakken en tegelijkertijd te doen, maar we maken
biddend keuzen en voeren die keuzen zo goed mogelijk uit, om daarna weer andere zaken
op te pakken. (Warren). We zijn gemeente van Christus en het is ZIJN gemeente, niet de
onze.

‘Ze vormt – als lichaam van Christus – een eenheid’
a. Wat? De verduidelijking van dit punt.
1 Korinthe 12 / Efeze 4
b. Waarom? De redenen om voor dit beleidspunt te kiezen.
Zowel in 1 Korinthe 12 als in Efeze 4 wordt het beeld van het lichaam gebruikt: we vullen
elkaar aan. Handen kunnen niet zonder voeten enz. Het lichaam behoeft ook een stevig
skelet en is verder een ingewikkeld geheel van botten, spieren, vlees en bloed enz. De
gemeente is ook aan elkaar GEGEVEN. Je zoekt elkaar niet op basis van sympathieën,
maar je deelt met elkaar het van God gegeven aan elkaar gegeven zijn. Het fundament van
die eenheid is dan wat Efeze 4 zegt: vers 3-6.
c. Dus? Enkele gevolgen van dit beleidspunt in de praktijk.
• Onderlinge liefde /waardering/warme gemeente/oog voor elkaar/respect voor elkaar
• Nieuwe leden doen daarom ook zo spoedig mogelijk mee met de activiteiten van de
gemeente.

‘Ze laat zich gezeggen door Gods Woord’
a. Wat? De verduidelijking van dit punt.
Bijbel heeft gezag.
b. Waarom? De redenen om voor dit beleidspunt te kiezen.
Het is Gods geïnspireerde Woord. Dit is zowel een zoeken als een intentie uitspreken: We
zoeken naar de wil van de Heere en willen niets doen zonder Hem. Dat geeft verwachting
van Zijn zegen en plaatst ook moeilijkheden en tegenslagen in een bepaald daglicht: Het is
de opdracht de wereld in te gaan en geen kerkmensen te werven, maar discipelen te
maken. Om een lichtend licht en een zoutend zout te zijn. Een kandelaar en een stad op
een berg. Dat geeft perspectief en richting. Ook al gaat die tegen eigen vlees en bloed in.

c.
•
•
•

Dus? Enkele gevolgen van dit beleidspunt in de praktijk.
Geen vanzelfsprekende antwoorden
Wat is Gods wil?
Wat is onze roeping?

‘Ze staat in de traditie van Reformatie, Nadere Reformatie en Nederlands Hervormde
Kerk’
a. Wat? De verduidelijking van dit punt.
Belijdenisgeschriften, Kerkordes en vele andere geschriften.
b. Waarom? De redenen om voor dit beleidspunt te kiezen.
Onze voorvaderen hebben ons rijke bronnen nagelaten gebaseerd op Gods Woord en op
de bronnen van de Vroege kerk. We zijn ons bewust en voelen ons verantwoordelijk voor
het goud van de Reformatie. Een bestudering van en een laten inspireren door de oude
bronnen is het werk van de Geest in de kerkgeschiedenis gedenken. De
Belijdenisgeschriften vatten Gods Woord samen en vormen de inhoud en het fundament,
de kerkorde borgt een goede structuur en samenwerking in de gemeente en beschrijft de
processen in de gemeente. De kern van de Reformatie is de vraag: Hoe ben ik
rechtvaardig voor God. De Nadere Reformatie heeft gepoogd dit door te vertalen naar de
roeping van de kerk in de samenleving, met als basis het gezin.
c.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dus? Enkele gevolgen van dit beleidspunt in de praktijk.
4 Sola’s van de Reformatie (Genade, Geloof, Schrift, God)1
Prediking het middel tot uitbreiding van Gods Koninkrijk
We laten ons laven aan deze bronnen.
We willen kerk zijn voor heel het volk.
We denken verbondsmatig.
We voeren de tucht uit rondom het Avondmaal.
We zien nauwlettend toe op de prediking als hart van de gemeente: Schriftuurlijk (exegese)
en bevindelijk (het werk van de Heilige Geest), Trinitarisch (een Drie-enige God) en
Christocentrisch (Jezus Christus is het Fundament, Zijn lijden en opstanding).
De prediking is in normaal Nederlands, gericht ook op jongeren en kinderen en praktisch.
In de overtuiging dat het de Heere Zelf is Die spreekt door Woord en Geest: Bediening van
de Verzoening.

‘Ze is op weg naar een beter Vaderland’
a. Wat? De verduidelijking van dit punt.
Hier slechts op doorreis, pelgrim, woestijnreiziger: Lukas 14, Markus 10, Mattheus 10,
Hebreeën 11.
b. Waarom? De redenen om voor dit beleidspunt te kiezen.
Deze wereld door zonde verdorven, zucht naar vernieuwing. Wie Jezus volgt, moet niet
verbaasd zijn over tegenstand, haat en strijd. Ze hebben Mij gehaat, ze zullen ook u haten.
Maar hebt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen. Zijn voetstappen drukken. We zijn
op weg naar het Vaderhuis.
c. Dus? Enkele gevolgen van dit beleidspunt in de praktijk.
• Kruisdragen: Jezelf verloochenen (nee zeggen tegen je eigen wil en gedachten) en je kruis
op je nemen, om dat kruis vrolijk te dragen (Doopformulier) achter de grote Kruisdrager.
• Geen welvaartsevangelie
• Gebrokenheid
1

Bij de bekende 4 sola’s (sola gratia – alleen genade, sola scriptura – alleen de Schrift, sola fide – alleen het geloof, soli
Deo gloria - God alleen de eer) wordt vaak een 5e toegevoegd: solus Christo (alleen Christus. Door Hem en uit Hem zijn
alle dingen).

•
•
•
•
•

Niet van deze wereld
Zijn geboden bewaren uit liefde tot Hem.
Met de Bruid en de Geest verlangen naar Zijn Wederkomst en Volmaking en volkomen
vervulling van Zijn koninkrijk.
We achten de ander uitnemender dan onszelf.
Wanneer één lid lijdt, lijden alle leden.

’Ze verspreidt een Licht in deze wereld’
a. Wat? De verduidelijking van dit punt.
Gestalte van Christus tonen
b. Waarom? De redenen om voor dit beleidspunt te kiezen.
Opdracht: Laat uw licht alzo schijnen…. Gij zult mijn getuige zijn….. Het licht zit niet in ons,
maar is een weerkaatsing van Hem, Die het Licht van de Wereld is. Tegelijkertijd weten we
dat de mensen de duisternis liever hebben dan het licht (Johannes 1). Dat weerhoudt ons
echter niet. Totdat Hij komt is het onze bede: O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk. Zodat we
dat Beeld en die geur van Jezus Christus mogen verspreiden.
c.
•
•
•
•
•
•

•
•

Dus? Enkele gevolgen van dit beleidspunt in de praktijk.
Open gemeente
Betrokken op omgeving
Welkom
Hele week gemeente
Werk van zending en evangelisatie
We zijn een gemeente met een missie en in die zin een missionaire gemeente. We hebben
oog voor hen die buiten staan en ook toegebracht moeten worden. De Bevelanden
(westelijke zijde van het kanaal door Zuid-Beveland) zijn ons grondgebied en daar mogen
we onze roeping verstaan en uitleven.
Voor de prediking geldt dat de gemeente ook gewezen wordt op en toegerust wordt voor
deze taak (Apologetiek).
Catechese richt zich hier ook op: Hoe sta je als gedoopte jongeren in de samenleving? Dat
kenmerkt ook ons jeugdwerk, zonder te vervallen in een heiligheidsstreven.

