
   

Beleidsplan 2019         

Terug naar onze oorspronkelijke blauwdruk  

Tijdens de 24 uur van gebed (en ook na die tijd) ontvingen we profetische input die ons opriep om 

terug te keren naar onze oorspronkelijke gemeenteblauwdruk. Een profiel dat er in het kort als volgt 

uitziet.  

1. Ons uitgangspunt: Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid (Hebr.13:8). 

Hij is onze Redder, onze grote Geneesheer, onze Doper met de Heilige Geest en onze spoedig 

wederkomende Koning.  

 

2. Onze Vision statement: Rafaël Amersfoort wil dat Gods Koninkrijk zichtbaar wordt, door ál haar 

leden heen, overal en altijd, in Woord, Werken, Wezen en Wonderen, zodat de straten, de pleinen 

en het maatschappelijk leven van Amersfoort (en omstreken) het podium worden van Koning 

Jezus en de kracht van de Heilige Geest in redding, genezing en bevrijding, zodat alle inwoners van 

de stad, vól ontzag, God erkennen en verheerlijken.     

 

3. Onze Mission Statement: Rafaël Amersfoort wil God verheerlijken, door mensen te bereiken met 

het Evangelie van Jezus Christus en hen een geestelijk thuis te bieden, om hen te helpen groeien 

naar het beeld van Jezus en tot Gods bestemming voor hun leven te komen.  

 

4. Onze atmosfeer:  

Liefde, aanvaarding en vergeving  

Natuurlijk, bovennatuurlijk  

Familie aan de keukentafel (i.t.t. opkamergemeente)  

Niets wat kostbaar is krijg je goedkoop  

In deze tijd horen we regelmatig over kerksluitingen binnen de meer traditionele stromingen. 

Tegelijkertijd schieten overal ook nieuwe kerken uit de grond op als paddenstoelen. En hoewel we 

daar blij mee zijn (immers, het evangelie wordt verkondigd) herkennen we ook meer en meer de 

urgentie om als Rafaël gemeenschap onze unieke plek in te nemen en uit te werken.  

De Bijbel zegt: Want zoals Hij (Jezus) is, zijn ook wij in deze wereld. (1Joh. 4:17b)  

Het doel is niet om meer ‘verzamelplaatsen’ te creëren waar kerkbezoekers op zondagmorgen 

worden geëntertaind. Gods verlangt naar een volk dat “is, zoals Jezus.” Een plek waar mensen 

veranderen in wereldveranderaars.  

Als we het leven van Jezus mogen samenvatten dan zien we dat Hij rondging “weldoende en 

genezende allen die door de duivel overweldigd waren.”  

Hij verkondigde de boodschap van Gods Koninkrijk niet alleen met zijn woorden, maar ook met zijn 

daden.  

Op die manier willen wij functioneren.  

‘Zijn zoals Jezus’ in Amersfoort en omstreken (en vanuit onze zendingsvisie in de rest van de wereld). 

Dat doen we niet alleen met onze woorden, maar ook met ons hele wezen (vanuit Gods kloppende 

hart in ons), met goede werken en met de wonderen die God doet. (zie onze vision statement)  

  



   
De manier waarop we dat doen is omschreven in onze mission statement. Hier beschrijven we het 

Bijbelse groei en bestemmingstraject voor elke gelovige.  

Instroompunten Missie Amersfoort (E.O.)  

Onze Bijbelse opdracht is niet ingewikkeld. We mogen het Koninkrijk van God brengen in Amersfoort. 

Maar hoe doen we dat?   

Jezus ging rond, goed doende en genezende.  

Hij vroeg aan mensen: wat kan ik voor je doen? Wie mag ik voor je zijn?  

Hij had oog voor hun noden en problemen. Hij voedde de mensen, Hij genas mensen, Hij was het 

goede nieuws voor mensen. En de mensen hielden van Hem. Ze kwamen bij Hem met hun noden en 

problemen. Ze waren nieuwsgierig en liepen achter Hem aan.  

Het Koninkrijk van God wordt zichtbaar en tastbaar door mensen van vlees en bloed en is Gods 

antwoord op de nood van deze wereld. Gods Koninkrijk is een koninkrijk van liefde, van redding, van 

genezing en van bevrijding!  

Wij hebben in de gemeente een aantal plekken waar mensen kunnen proeven van het Koninkrijk van 

God. Events en bedieningen waar je mensen heel makkelijk mee naar toe kunt nemen. Omdat ze leuk 

zijn of gewoon nuttig en nodig zijn. We noemen deze plekken ‘instroompunten’.   

Denk daarbij aan:   

• De Alpha-cursus voor mensen die op zoek zijn naar antwoorden op hun geestelijke 

levensvragen. Daar zijn op dit moment maar liefst 26 gemeenteleden actief.  

• Het Celtische Kerstconcert dat afgelopen jaar zo’n succes was en daarom ook in 2019 

opnieuw aan de stad zal worden aangeboden.  

• In het najaar van 2019 bieden we onze gemeenteleden en hun introducés, de gelegenheid 

om deel te nemen aan een fantastisch (pastoraal) programma dat wordt verzorgd door het 

Londense ‘Catch The Fire’ team.  

• De SHE vrouwen dagen die niet alleen erg gezellig zijn maar ook grote impact hebben op de 

groeiende aantallen deelnemers en bezoekers.   

• Onze Pro Deo bediening waar we mensen helpen met goederen, kleding etc.  

• De Voorraadschuur waar grote groep gezinnen en individuen uit Amersfoort en omgeving 

wordt gevoed met houdbare en versproducten.   

• De activiteiten van Warm Hart onder daklozen.  

• Het Ministryteam dat op uitnodiging gaat bidden bij mensen thuis.   

• De speciale themadiensten met Pasen en met Kerst die samen met onze reguliere 

zondagdiensten bedoeld zijn om mensen op een laagdrempelige wijze kennis te laten maken 

het God en zijn koninkrijk.   

• De website, Facebook en de spoedig te lanceren app zijn digitale instroom- en 

contactpunten.   

• Het groeiende werk onder anderstaligen en asielzoekers. Het is ronduit hartverwarmend 

hoeveel mensen er dienend en zegenend bezig zijn onder de bewoners van ons plaatselijke 

asielzoekerscentrum. De brug tussen verschillende culturen wordt steeds breder en sterker. 

Immers, de cultuur van de hemel breekt elke scheidingsmuur af. Een mooi voorbeeld is het 

uitje met onze nieuwe Nederlanders uit het asielzoekerscentrum naar de Zaanse Schans.   

• Er zijn naast onze Nederlandse kennismakingscursussen ook regelmatig 

kennismakingscursussen in Farsi. En dit jaar start er een kennismakingscursus in het Spaans.  

 



   
Het plan is alle gemeenteleden te helpen om binnen hun eigen leefomgeving en netwerk 

‘ambassadeurs’ worden van alle instroompunten die we hebben. Zodat met onze woorden, onze 

goede werken, onze levenshouding -waarin we het wezen van Christus uitdragen- en het overal en 

altijd uitstappen in wonderen die het antwoord van de hemel vormen op menselijke noden en 

problemen, het Koninkrijk van God zichtbaar en ‘aanhaakbaar’ wordt.  Zo is ieder lid –op een 

natuurlijk bovennatuurlijke wijze- in zijn of haar eigen omgeving het eerste instroompunt naar het 

Koninkrijk van God.   

Zending binnen en buiten onze grenzen Zoals uit onze financiële stukken blijkt, besteden wij veel van 

onze middelen om tot zegen te zijn buiten onze eigen kerkmuren. Vanuit onze gemeente zijn 

zendelingen actief in China, op diverse plaatsen in Afrika, het Midden-Oosten, in Peru, de USA, 

Engeland en Nederland. De kracht van een kerk wordt niet bepaald door het aantal zitplaatsen maar 

door het aantal zendplaatsen. En hoewel we erg blij zijn met onze ‘ontvangstcapaciteit’ voelen we 

ons het meest blij met onze ‘uitzendcapaciteit’.  We zijn er dankbaar voor dat we in staat zijn een 

substantieel deel van onze gemeente-inkomsten buiten onze kerkmuren te investeren in de bouw 

van Gods Koninkrijk. 


