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Inleiding 
 

 
Dit beleidsplan is vooral een richtinggevend document. Er is niet in detail beschreven wat we 

als gemeente allemaal wel of niet doen. Het gaat niet zozeer om vormen en uitwerkingen 

maar het plan wil richting geven aan de inhoudelijke groei van de gemeente. Het gaat ook 

niet om ‘nog meer doen’, maar vooral datgene wat we doen te verdiepen en waar nodig bij te 

stellen of misschien zelfs los te laten. 

 

Het beleidsplan geeft aan waar in de komende tijd aandacht nodig is. Het beleidsplan is 

gemaakt op grond van een brede analyse die in de gemeente is gedaan1. In dit beleidsplan 

zijn keuzes gemaakt, we kunnen als gemeente niet alles. Er is gekozen voor een aantal 

uitgangspunten/accenten die volgens de kerkenraad antwoord geven op trends die in en 

buiten onze kerk spelen (zie hoofdstuk ‘Analyse en Urgentie’). Door het kiezen voor juist die 

accenten hoopt de kerkenraad dat verandering, aanpassing en verdieping vanuit het hart van 

de gemeente plaatsvindt en iets van binnenuit wordt en groeit. 

 

Voor alle kerkelijke activiteiten wil de kerkenraad deze visie steeds als toets gebruiken voor 

de invulling ervan. Per jaar wordt er een jaarthema gekozen. Dat wordt gecommuniceerd met 

de gemeente en in het bijzonder zij die verantwoordelijk zijn voor kerkelijke activiteiten. De 

kerkenraad maakt voor zichzelf een werkplan en vraagt ook aan andere groepen in de 

gemeente om, met het thema en de inhoud van het beleidsplan als leidraad, een concreet 

plannetje te maken. De ouderling Vorming & Toerusting zal dit proces namens de 

kerkenraad samen met een groep gemeenteleden begeleiden. Zo hopen we dat de 

gemeente groeit in Christus en in haar roeping voor de wereld. 

Evenals voorgaande jaren zal de kerkenraad op detailgebieden verder beleid en visie 

ontwikkelen.  

 

De genade van onze Heere Jezus Christus zij ook in het uitwerken van dit beleidsplan met 

ons allen. 

  

 
1 document ‘Analyse en denkrichtingen’ 
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Analyse en urgentie 
samenvatting van de gemeentebrede analyse 
 

 

Voor het opstellen van dit beleidsplan is er een uitgebreide analyse met de gemeenteleden 

gedaan door middel van vraaggesprekken. Uit deze analyse komen positieve punten over 

onze gemeente. Denk alleen al aan de trouwe betrokkenheid van velen en hoe God door de 

jaren heen de gemeente heeft gezegend. Tegelijk kwamen er een aantal urgente zaken 

boven waar we als kerk antwoord op willen geven met dit beleidsplan. Die urgente zaken 

hebben vooral te maken met de context waarin onze gemeente zich bevindt en die ook 

invloed hebben op de gemeente zelf. Deze beschrijven we puntsgewijs hieronder:  

 

• Er is door de ontkerkelijking een situatie ontstaan dat de kerk een sterke 

minderheidspositie heeft (ook in ons dorp!)2. ‘Christen zijn’ is in onze samenleving 

geen vanzelfsprekendheid meer en op voorhand niet populair. 

Gemeenteleden leven in een seculiere context en zijn daardoor ook beïnvloed. De 

diepgaande secularisatie tast ons denken en handelen aan. Ook wij maken keuzes of 

ontwikkelen gewoontes waarbij God niet betrokken wordt. God lijkt dan in ons 

dagelijkse leven ver weg.  

o Er is behoefte om ook als christelijke gezinnen van elkaar te leren en elkaar te 

helpen. 

o Er is behoefte aan hoop en het versterken van de christelijke identiteit vanuit 

de verbondenheid met Jezus Christus.  

o Er is behoefte aan bezinning en verdieping om het geloof krachtiger te 

verbinden met het leven van alle dag.  

o Er is behoefte aan toerusting om in het dagelijkse leven iets van het Evangelie 

door te geven aan anderen. 

Juist het geloof dat God Zijn kerk vasthoudt en de dankbaarheid voor de weg die God 

al eeuwenlang met de gemeente gaat en de huidige grootte van de gemeente kunnen 

hierin een goede basis zijn. Ons hervormd-gereformeerd DNA roept ons op om niet 

zelfgenoegzaam te zijn of ons op een eiland terug te trekken.  

 

• De welvaart, de individualisering en het bewegen in een digitale wereld heeft in onze 

samenleving geleid tot een toenemende bewustwording van en een geloof in het 

‘eigen’ kunnen. Mensen hechten belang aan zelfontplooiing en leven met de 

gedachte van een maakbare wereld waarin het eigen kunnen een grote rol speelt. 

Individualisering leidt ertoe dat mensen minder vaak deel uitmaken van 

georganiseerde verbanden of zich daar niet voor langere tijd aan verbinden. De 

bewegingswereld van mensen is groter, men is minder afhankelijk van anderen. 

Sociale netwerken worden kleiner (vaak ook losser) waardoor mensen meer op 

zichzelf zijn aangewezen.  

Door de individualisering en informatisering is er verandering van communicatie en 

interactie. De uitwisseling van informatie gaat sneller. Er zijn meer mogelijkheden tot 

digitale communicatie waardoor relaties vluchtiger en oppervlakkiger worden. De 

 
2 Zie bijlage demografische gegevens 



Beleidsplan Hervormde gemeente Bergambacht 2022-2026 
 

 

 

4 
 

digitalisering zorgt ook voor een toenemende mate van onafhankelijkheid van 

anderen. Traditionele netwerken en gemeenschappen komen daardoor in het 

gedrang.  

Het besef dat we als gemeente in alle veelkleurigheid aan elkaar gegeven zijn en 

verantwoordelijkheid voor elkaar dragen is niet meer vanzelfsprekend aanwezig. God 

lijkt ook voor de christelijke gemeente meer een ‘privé zaak’ te worden. 

o Er is behoefte aan actieve betrokkenheid en gezien worden in de gemeente, 

niet alleen ouderen, maar zeker ook de kinderen en jongeren. 

o Er is behoefte dat de kerk zich meer zichtbaar maakt, ook op een digitale 

manier. 

De saamhorigheid, het elkaar vasthouden en het omzien naar elkaar wordt door 

velen als een kracht van onze gemeente gezien. Dat biedt mogelijkheden om in de 

komende jaren aandacht te geven aan het versterken van ‘het samen één lichaam 

van Christus zijn’.  

‘De Geest brengt mensen rondom Christus bij elkaar in een duurzame gemeenschap. 

Als we oude tradities of nieuwe menselijke ideeën op een voetstuk zetten, wordt de 

kerk doods, stilstaand water. Zolang we dicht bij Christus leven worden tradities en 

culturen creatief, levend en fris.’3 

 

• Mensen hechten sterk aan beleving en gevoel, ze hebben meer behoefte aan variatie 

en verandering. Traditionele kaders zijn weggevallen. De elkaar snel opvolgende en 

afwisselende ontwikkelingen geven dynamiek aan het leven, maar roepen van tijd tot 

tijd gevoelens van verwarring, verlies aan oriëntatie en houvast op. Hierdoor gaan 

mensen op zoek naar zingeving in hun eigen leven. Vaak wordt daarbij gezocht naar 

‘iets’ dat aansluit bij de individuele voorkeur of wordt met behulp van elementen uit 

diverse religies een levensbeschouwing naar eigen smaak in elkaar ‘geknutseld’. 

Daarnaast zoeken gemeenteleden naar: mag ik er zijn met mijn vragen of andere 

manier van geloofsbeleving? 

o Er is behoefte aan duidelijkheid over wat we geloven in een geseculariseerde 

wereld en de meerwaarde ervan voor het dagelijks leven 

o Er is behoefte aan veilige plekken om geloof- en levensvragen te delen. 

o Er is meer behoefte aan pastorale aandacht voor mensen; juist omdat niet 

iedereen hetzelfde is, beleeft en ervaart. 

o Er is behoefte aan ruimte voor meervormig gemeentewerk zodat er voor 

allerlei gemeenteleden aansprekende vormen zijn. 

Juist de breedte van onze Hervormde gemeente kan spanningen geven maar wordt 

door velen ook gezien als waardevol. Denk alleen al aan de diversiteit aan gaven die 

er zijn. Dat biedt kansen om elkaar ruimte te geven, werkelijk oog en oor voor elkaar 

te hebben en met elkaar in gesprek te blijven zoals Jezus dat deed. 

 

• Er is een sterke toename van eenzaamheid, niet alleen bij ouderen maar ook bij 

jongeren. De Coronacrisis heeft dit onder andere versterkt. Dit kan een trend van 

polarisatie met zich meebrengen en de onderlinge verbinding in de weg staan.  

o Er is behoefte aan gezien worden en onderlinge verbinding. 

o Er is behoefte aan het onderlinge (geloofs)gesprek, ook tussen de generaties. 

Er is in onze gemeente veel inzet bij de gemeenteleden en er zijn allerlei vormen van 

werk. Daarnaast zijn alle generaties nog sterk vertegenwoordigd. Dat geeft 

 
3 ‘De Gewone Catechismus’, vraag en antwoord 81 
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mogelijkheden om in allerlei verbanden naar elkaar om te zien en 

verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar. 

 

• Door de verschillende crisissen (corona, milieu, oorlog in Oekraïne) is er meer besef 

van onze kwetsbaarheid en vindt er iets van ontgoocheling plaats van de 

maakbaarheid.  

o Er is behoefte aan meer aandacht voor de gebrokenheid in en om ons heen. 

o Er is behoefte aan meer oog voor de schepping en het milieu in de kerk. 

Er is in onze gemeente missionair en diaconaal besef en de prediking is gericht op de 

werkelijkheid en aanwezigheid van Gods Koninkrijk. Vandaaruit kan de gemeente 

geloof, hoop en liefde bieden aan de wereld om haar heen.  
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Missie  
Wie we (willen) zijn 4 
 

Geroepen en gezonden 
Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn 
eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van Hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn 
wonderbaar licht. 
1 Petrus 2:9 5 
 

Wij geloven dat de Drie-enige God ook ons als Hervormde gemeente in Bergambacht heeft 

geroepen als Zijn eigendom. We geloven dat Hij ons leidt en gebruikt tot opbouw van Zijn 

wereldwijde Koninkrijk.  

Dwars door zonde, onwil en gedoe heen bouwt Christus Zijn kerk. Door Zijn Geest keert Hij 

in zichzelf zondige mensen om en verbindt hen aan elkaar. Zo wil Hij de gemeente gebruiken 

in Zijn plan met deze wereld. Dat vraagt van ons gelovige en verwachtingsvolle navolging om 

zo ‘ontvankelijk en waakzaam te leven van genade’6 onder een open hemel. Dat maakt ons 

als gemeenteleden anders in deze wereld. Onze identiteit ligt in Christus en de intieme 

omgang met Hem. Tegelijk hebben we een roeping ontvangen om de grote daden van God 

door te geven in woorden en daden in een gebroken wereld.  

We geloven dat de Geest door ons heen mensen wil aanraken en nieuw leven geeft.  

 

Verwonderd over Gods genade en afhankelijk van Zijn zegen, willen we gelovig staan in de 

hoge positie die God geeft en samen met de wereldwijde kerk gehoorzaam zijn aan de 

opdracht van de christelijke gemeente. Daarin heeft het collectieve priesterschap van de 

gemeente een beweging naar God toe: de gemeente brengt de nood en schuld van zichzelf 

en de wereld7 om haar heen voor het aangezicht van God. Én de gemeente beweegt zich als 

priester namens God richting de wereld; dienend en getuigend. Alleen al door zo in deze 

wereld aanwezig te zijn, verkondigt de gemeente de deugden van God. Dat doet ze niet 

alleen wanneer de gemeente samenkomt, maar ook als de gemeenteleden in het leven van 

elke dag, ieder op zijn of haar eigen plek, getuigend leeft. Dat vraagt van de gemeenteleden 

dat ze afhankelijk van God leven en koninklijke priesters zijn in hun levenswandel8. 

 

Onze Hervormde gemeente is geworteld in het gereformeerde belijden. Kernnoties zoals 

zonde en genade, bekering en verzoening, rechtvaardiging en heiliging, Gods almacht en 

trouw, Woord en Geest en Gods verbond met mensen, zullen doorklinken in hoe we kerk 

willen zijn, in het onderlinge gesprek en in de verkondiging. 

In onze Hervormd-gereformeerde geschiedenis is ‘de gemeente als koninklijke priesters’ 

herontdekt in de Bijbel tijdens de Reformatie. Zo dragen we het verleden en de traditie mee 

als schat, een waarde voor het staan in de toekomst.  

 
4 Zie ook laatste paragraaf Achtergrond: identiteit gemeente 
5 Exodus 19:6 en Openbaring 1:6 
6 Beleidsplan PKN 
7 Vergelijk Nehemia 1:6 en 7 
8 1 Petrus 1:15 en 2:12 
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Visie  
Ons verlangen voor de komende jaren 
 

 

Koninklijk onderweg 
Het is ons verlangen dat wij als 

Hervormde gemeente van Bergambacht 

de komende jaren groeien in een 

afhankelijke houding van gelovig 

luisteren, hoopvol verwachten en 

liefdevol dienen. 

 

 

Gelovig luisteren 
Spreuken 4:20-21; Romeinen 12:13-15 

Dat de gemeente steeds meer  

• leert woorden van God te verstaan en die woorden te vergelijken met en toe te 

passen op de realiteit van het dagelijks bestaan en de basale vragen van het leven 

• aandacht heeft voor elkaar, actief en open (zonder oordeel) leert luisteren naar de 

ander en zo een veilige plek voor de ander biedt  

• door haar priesterlijke positie getuigend leeft en zo iets van de grote daden van God 

laat zien in deze wereld 

 

Hoopvol verwachten  
Filippenzen 3:20; Hebreeën 10:23 

Dat de gemeente steeds meer in het dagelijkse leven 

• allereerst en bovenal gericht is op de drie-enige God, Die ons uit de duisternis heeft 

geroepen tot Zijn wonderbaar licht 

• leeft in het besef van de komende Heere Jezus Christus, die tot Zijn doel zal komen 

met deze wereld; een gemeente die verwachtingsvol uitziet naar een rijke oogst 

• realiseert welke hoge koninklijke positie de gemeente van God ontvangen heeft en 

welke verantwoordelijkheid dat met zich mee brengt 

• leert uitspreken welke grote daden God deed en doet in deze wereld en in het 

persoonlijke leven van ieder gemeentelid 

 

Liefdevol dienen 
1 Petrus 2:12 

Dat de gemeente steeds meer als navolgers van Christus in de gebrokenheid van het 

bestaan 

• leert wat zelfverloochenende navolging van Christus inhoudt en concreet van ons 

vraagt 

• zicht krijgt op de nood in de wereld en het persoonlijke leven van mensen 
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• als priesters gaan leven en praktisch tijd vrijmaken voor mensen die aandacht nodig 

hebben 

• hun gaven ten dienste van de ander gaan inzetten in het geloof dat God door onze 

aanwezigheid en hulp zegenend en helend aanwezig wil zijn 

• als een goede rentmeester respectvol en verantwoord omgaat met de schepping  

 

 

 
Leer ons uit geloof te leven,  

Heer, ons hart aan U te geven, 

 rustend op geen ander woord 

 dan vanuit uw Woord gehoord. 

Leer ons steeds op U te bouwen, 

 door uw Geest U te vertrouwen, 

 elke dag de weg te gaan 

 achter Jezus Christus aan. 

 

Leer ons uit de hoop te leven 

 met het hoofd omhoog geheven  

uitziend naar de komst van Hem,  

lettend op zijn woord en stem. 

Leer ons tegen zonden strijden 

 en aan U ons leven wijden  

in gezin en maatschappij,  

werk en kerk, getrouw als Hij. 

 

Leer ons uit de liefde leven, 

 ons geheel aan U te geven.  

Op de plaats waar U ons stelt, 

 wordt uw lof door ons vermeld. 

Leer ons trouw uw Naam belijden,  

mensen helpen in hun lijden.  

Laat ons zo oprecht en rein 

 toonbeeld van uw liefde zijn.9 

 

  

 
9 Weerklank 451: 2,1 en 3 
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Beleidsuitgangspunten 
In de komende jaren leggen we de volgende accenten 
 

Eén basis 
Accent op gebed en bijbellezen als basis 
Lukas 6:12; Lukas 2:46-49 

In alle drie genoemde houdingen is sterke aandacht nodig voor gebed en het lezen van de 

Bijbel. Zoals onze Heere Jezus Christus zelf het gesprek met de Vader nodig had en de 

Schriften kende. Dat versterkt de afhankelijke relatie met God en bouwt aan het geloof, de 

hoop en de liefde in ons. Vandaaruit kan Gods Geest ons leiden als gemeente en als 

persoonlijk gelovige. Niet alleen wanneer we bij elkaar zijn maar ook als we als lichaam van 

Christus in het leven van elke dag verspreid in deze wereld aanwezig zijn.  

Concreet door: 

• Steeds aandacht te vragen voor gebed en bijbellezen, zowel bij het samenkomen als 

in de persoonlijke ‘stille tijd’ en daarvoor concrete vormen aan te bieden. 

 

Twee plekken 
Accent op de eredienst in de kerk 
Hebreeën 10:24-25 

De zondagse eredienst blijft voor de gemeente de meest centrale plek. Het samenkomen en 

samen God eren als broeders en zusters is wezenlijk om te groeien in geloof. Het is 

belangrijk dat de hele gemeente (zowel de jongste kinderen als ouderen) maximaal 

betrokken wordt bij: de gebeden, het belijden, het lezen en uitleggen van Gods Woord en het 

eer geven aan God.  

Concreet door: 

• De onderlinge fysieke ontmoetingen te stimuleren 

• Focus te leggen op het groeien in de verbondenheid met Jezus Christus zodat de 

gemeente van binnenuit groeit in haar identiteit  

• Aandacht te hebben dat de prediking, de uitleg van de Bijbel, steeds wordt verbonden 

met de praktijk van ons dagelijks leven: bemoedigend, richtinggevend, maar ook 

confronterend  

 

Accent op de eredienst thuis 
Jozua 24:15 

De zondagse eredienst heeft verbinding nodig met en kan niet zonder de eredienst thuis. Er 

dient gezocht te worden naar goede verbindingen van kerk en thuis/gezin. Daarnaast dienen 

mensen gestimuleerd te worden in hun eigen ‘stille tijd’ met God. 

Concreet door: 

• Thematisch verbindingen tussen kerk en thuis te leggen 

• Te stimuleren dat gezinnen maximaal worden betrokken bij het brede gemeentewerk 

dat er al is 

• Te stimuleren dat jong en oud met elkaar in gesprek zijn 

• Mensen te helpen aan tips en materiaal voor de dagelijkse dienst aan God 

• De gezinnen toe te rusten en te stimuleren elkaar onderling te helpen en te 

bemoedigen 
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Twee interne accenten 
Accent op de ontwikkeling en versterking van het onderlinge (geloofs)gesprek en 

kringwerk  
Efeze 3:18-19 

We kunnen elkaar in afhankelijkheid van de Heilige Geest helpen groeien in de gezamenlijke 

en persoonlijke toewijding aan God en de ander. 

Concreet door:  

• Te groeien als gemeente in pastorale aandacht voor elkaar 

• De inzet van diverse (bestaande) veilige vormen waarin het (geloofs)gesprek kan 

plaatsvinden 

• Het krachtig inhoudelijk verbinden van de zondagse eredienst en het pastorale 

gesprek met het kringwerk 

• Thematisch werken in het winterwerkseizoen 

• Toerusting bieden in het leiden van het onderlinge (geloofs)gesprek 

• Praktisch te oefenen in het luisteren naar elkaar  

• Het delen met elkaar van voorbeelden van geloof en Gods handelen in ons leven  

• Het gesprek te stimuleren tussen jongeren en ouderen en daarvan voorbeelden te 

delen in de gemeente 

 

Accent op het scheppen van ruimte voor de veelkleurige inzet in de breedte van 

gemeente van jong en oud met hun van God ontvangen gaven  
Romeinen 12:1-8 

We doen dit in het geloof dat we aan elkaar gegeven zijn en dat de veelkleurigheid juist 

kracht heeft. Natuurlijk geeft die veelkleurigheid ook spanning in het elkaar willen vasthouden 

en elkaar nodig hebben. Het betekent dat we aandacht hebben voor meervormig 

gemeentewerk zodat iedereen in de gemeente een plek kan innemen. Daarnaast het creëren 

van brede ontmoetingen met elkaar zodat we elkaar verder helpen en van elkaar leren. We 

geloven dat op die manier meer ruimte is voor de Geest van God om in de gemeente te 

werken. 

Concreet door: 

• Te investeren in bewustwording dat iedereen nodig is en iets van God heeft 

ontvangen om daarmee te dienen 

• Het verbinden van diverse mensen met elkaar en stimuleren dat mensen elkaar 

opzoeken 

• Het creëren van veilige plekken voor de diversiteit aan mensen en voor kwetsbare 

groepen 

• Het aanbieden van oefenplaatsen voor kinderen en jongeren in de breedte van de 

gemeente én in het jeugdwerk zelf 

• In de komende beleidsperiode meer aandacht te hebben voor mensen die onze kerk 

(dreigen te) verlaten 

 

Twee externe accenten 
Aandacht voor bewustwording van de missionaire taak van iedere gelovige  
Mattheüs 28:19 

We geloven dat de kerk gegeven is aan deze wereld om zegenend en getuigend nabij te zijn. 

Zo bouwt God zelf zijn Koninkrijk. Dat is dus niet een taak van alleen mensen die de 

specifieke gave van evangelisatie hebben ontvangen (hoewel die de gemeente mogen 

helpen en stimuleren) maar een taak voor elk lid van de gemeente. Waar je ook aanwezig of 
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actief bent, God kan ieder van ons gebruiken op zijn of haar plek om iets van Zijn geweldige 

Evangelie aan mensen door te geven.  

Concreet door: 

• De gemeenteleden vooral te helpen met toerusting en oefening om in het alledaagse 

leven getuigend aanwezig te kunnen zijn 

• Te onderzoeken welke vormen ons daarbij het beste kunnen helpen (denk 

bijvoorbeeld aan IZB Focus) 

• Te leren van de wereldwijde kerk 

• Bestaande missionaire activiteiten en mensen die namens ons zijn uitgezonden 

blijvend te steunen en als voorbeelden te gebruiken in de gemeente (goede 

communicatie) 

 

Aandacht voor diaconale zorg in en door de gemeente 
Mattheüs 25:40 

De missionaire en diaconale opdracht van de gemeente liggen in elkaars verlengde, of beter 

gezegd, zijn twee keerzijden van precies hetzelfde. Spreken, doen en aanwezig-zijn zijn 

onlosmakelijk met elkaar verbonden. Toch willen we de diaconale opdracht van de gemeente 

onderscheiden om helder te krijgen waarin de gemeente de komende tijd kan groeien als het 

gaat om dienst aan de naaste. 

Concreet door: 

• Als gemeente meer een realistischer beeld te krijgen van de gebrokenheid in deze 

wereld, in het leven van de mensen om ons heen en in ons eigen leven  

• Gemeenteleden te stimuleren in het gewone leven praktisch mensen te helpen met 

de gaven en mogelijkheden die ze hebben ontvangen 

• Niet alleen focus te hebben op barmhartigheid maar ook op gerechtigheid 

• Als gezamenlijke gemeente meer respectvol en verantwoord om te gaan met de 

schepping en milieu 

• Te stimuleren bijzondere aandacht te hebben voor kwetsbare mensen en groepen 

• Bestaande diaconale activiteiten blijvend te steunen en als mogelijkheden/ 

voorbeelden te gebruiken in de gemeente (goede communicatie) 

• Mogelijkheden ontwikkelen voor nieuwe (diaconale) presentie in het dorp 
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Achtergrond 
 

Identiteit gemeente 

De Hervormde gemeente Bergambacht maakt deel uit van de Protestantse kerk in 

Nederland. Zij rekent zich tot de modaliteit van de Gereformeerde Bond in de 

Protestantse Kerk en komt op voor de leer van de Reformatie zoals onder andere is 

vervat in de belijdenisgeschriften. Daarbij wil zij staan in een rijke christelijke traditie die 

zich baseert op de Bijbel als het woord van God. 

 

Wij geloven dat God in Zijn gemeente oproept tot wedergeboorte, tot een levend geloof in 

Hem, gerechtvaardigd door het bloed van Christus. Dit vraagt om dagelijkse bekering in 

een heilig leven met Hem, om gelovig te luisteren naar Zijn woorden en beloften, liefdevol 

te dienen in Zijn koninkrijk en hoopvol en verwachtend en uit te zien naar Zijn koninkrijk. 
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• Stephan Paas – Vreemdelingen en Priesters 
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• Kees van Ekris – Dialoog, Dans en Duel, preken voor tijdgenoten 

• Herman Paul – Shoppen in advent 

• Herman Paul – De slag om het hart 

• ‘Ik wil het ongeloof dichter bij Christus beleven’ – interview dr. Wim H. Dekker door 

Herman Oevermans (artikel op ‘Wapenveld’ website) 

• Chris van der Heijden – Spiegelzaal van onze tijd, Linda. en de Nederlandse 

samenleving 

• Tim Keller – Een aantrekkelijk evangelie; Naar een nieuwe ontmoeting met de 

westerse cultuur 

• Dirk de Wachter – Borderline Times 

• Bram van de Beek – EGO; een cultuuranalyse van het ik 

• Podcast ‘Moderne Profeten’ 

• Podcast ‘Dit dus’ 

• Podcast ‘Eerst dit’ 

 


