
Visie
Evangelische Kerk Halle



We willen als gemeente streven om het 
beste van ons kunnen in dienst van God te 
stellen. We zullen onze gaven, talenten en 
alles wat we hebben inzetten voor God en 

niet voor onze eigen eer.

Visie
Evangelische Kerk Halle



We zijn een Bijbelgetrouwe gemeente

Visie
Evangelische Kerk Halle



We komen samen als broers en zussen in 
Christus’ familie; vanuit Gods liefde zorgen 
we voor elkaar, strevend naar eenheid en 

vriendschap.

Visie
Evangelische Kerk Halle





● strevend naar eenheid en vriendschap.

Visietekst

● We komen samen als broers en zussen in 

Christus’ familie;

● vanuit Gods liefde zorgen we voor elkaar,



7 Vrienden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt van God. Wie 

liefheeft, is uit God geboren en kent God.

8 Maar wie niet liefheeft, kent God niet, want God is Zelf liefde.

9 God heeft ons laten zien hoe groot zijn liefde voor ons is, door zijn enige 

Zoon de wereld in te sturen. Door Hem wilde God ons nieuw leven geven. 

10 De liefde waarover het hier gaat, is niet onze liefde voor God, maar zijn 

liefde voor ons. Daarom stuurde Hij zijn Zoon, die de straf voor onze 

zonden op Zich heeft genomen om de verhouding tussen God en ons weer 

goed te maken.

11 Omdat God ons zo heeft liefgehad, moeten wij elkaar ook liefhebben.

12 Niemand heeft God ooit gezien, maar als wij elkaar liefhebben, leeft God 

in ons, dan is zijn liefde volledig in ons aanwezig. 13 En Hij heeft ons zijn 

Heilige Geest gegeven, daardoor weten wij dat wij één met Hem zijn en Hij 

één met ons is. 14 Omdat wij het met eigen ogen hebben gezien, getuigen 

wij ervan dat God zijn Zoon gestuurd heeft als Redder van de wereld.

1 Joh. 4:7 - 1 Joh 5:3 (Het Boek)



15 Ieder die dit gelooft en zegt dat Jezus de Zoon van God is, blijft één met 

God.

16 Wij hebben de liefde van God leren kennen en vertrouwen daarop. God 

is liefde. Wie blijft liefhebben, blijft één met God.

17 Als de liefde in ons haar doel bereikt, kunnen wij vol vertrouwen de dag 

van het grote oordeel tegemoet zien, omdat wij in deze wereld leven zoals 

Christus er leefde.

18 In de liefde is geen plaats voor angst. Integendeel, de volmaakte liefde 

verdrijft de angst. Angst houdt altijd verband met straf. Wie nog angst kent, 

kent de volmaakte liefde nog niet.

19 Dat wij Hem liefhebben, komt doordat Hij ons het eerst heeft liefgehad.

20 Als iemand zegt dat hij van God houdt, maar een hekel aan zijn broeder 

of zuster heeft, is hij een leugenaar. Als hij niet van de ander houdt die hij 

kan zien, hoe kan hij dan van God houden die hij nooit heeft gezien?

21 God heeft duidelijk gezegd dat wij niet alleen van Hem moeten houden, 

maar ook van onze broeders en zusters.

1 Joh. 4:7 - 1 Joh 5:3 (Het Boek)



1 Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, dat Hij Gods Zoon en onze 

Redder is, is een kind van God. En ieder die van de Vader houdt, houdt ook 

van diens kinderen.

2 Hieruit volgt dus dat wij, als wij God liefhebben en doen wat Hij zegt, ook 

zijn kinderen liefhebben.

3 Want God liefhebben, is doen wat Hij zegt. En dat is helemaal niet zo 

moeilijk.

1 Joh. 4:7 - 1 Joh 5:3 (Het Boek)



● strevend naar eenheid en vriendschap.

Visietekst

● We komen samen als broers en zussen in 

Christus’ familie;

● vanuit Gods liefde zorgen we voor elkaar,

We komen op zondag samen in de kerk.

We zorgen voor elkaar met een gezellige babbel 

tijdens de koffie na de kerkdienst.

We gaan met een goed gevoel naar huis, want we 

hebben iemand tof leren kennen.



● Engels: fellowship

We komen samen als broers en zussen in 
Christus’ familie

➔ “fellow”: een persoon in dezelfde positie, 

betrokken in dezelfde activiteit of op een andere 

manier geassocieerd met de ander.

➔ “fellowship”: een relatie tussen individuen die een 

actieve deelname in een gezamenlijke interesse 

met zich meebrengt; door deze deelname in de 

gezamenlijke interesse is er bijgevolg interesse in 

elkaar.

● Grieks: koinonia

➔ letterlijk: “partnerschap” of “delen”



We komen samen als broers en zussen in 
Christus’ familie



We komen samen als broers en zussen in 
Christus’ familie

● Gods kinderen

1 Johannes 5:1-2

Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, dat Hij Gods 

Zoon en onze Redder is, is een kind van God. En ieder 

die van de Vader houdt, houdt ook van diens kinderen. 

Hieruit volgt dus dat wij, als wij God liefhebben en 

doen wat Hij zegt, ook zijn kinderen liefhebben.

● Ieder die doet wat de hemelse Vader wil

Mattheus 12:46-50

“Ieder die doet wat mijn hemelse Vader wil, is mijn 

broer, mijn zuster en mijn moeder.”



● strevend naar eenheid en vriendschap.

Visietekst

● We komen samen als broers en zussen in Christus’ 

familie;

● vanuit Gods liefde zorgen we voor elkaar,



● God heeft het zelf gezegd

1 Johannes 4:21

“God heeft duidelijk gezegd dat wij niet alleen van 

Hem moeten houden, maar ook van onze broeders 

en zusters.”

vanuit Gods liefde zorgen we voor elkaar

● God houdt van ons

1 Johannes 4:11-12

“Omdat God ons zo heeft liefgehad, moeten wij 

elkaar ook liefhebben. Niemand heeft God ooit 

gezien, maar als wij elkaar liefhebben, leeft God in 

ons, dan is zijn liefde volledig in ons aanwezig.”



● … elkaar aanvaarden (Rom 15:7)

● … in harmonie met elkaar leven (Efeze 4:1-3)

● … elkaar opbouwen (Kol. 3:16)

● … elkaar helpen (1 Petrus 4:10)

● … elkaar respecteren (Fil. 2:2-4)

● … waken over elkaar (Gal. 6:1-2)

● … elkaar bemoedigen (Heb 10:24)

● … elkaar vergeven (Kol. 3:13)

● … voor elkaar bidden (Jak. 5:16)

● … elkaar liefhebben (Joh 13:34-35)

● .... … … 

vanuit Gods liefde zorgen we voor elkaar



1. Oppervlakkig

(‘t weer, sport, politiek, etc)

vanuit Gods liefde zorgen we voor elkaar

2. Persoonlijk

(hoe gaat ‘t op ‘t werk? hoe is het met je familie?)

3. Geestelijk

(gesprekken die je niet met iedereen hebt)

Niveaus van communicatie



● strevend naar eenheid en vriendschap.

Visietekst

● We komen samen als broers en zussen in Christus’ 

familie;

● vanuit Gods liefde zorgen we voor elkaar,



● Wat is het alternatief?

○ geen eenheid?

○ geen vriendschap?

○ geen zorg?

○ zonder elkaar?

○ zonder kwetsbaarheid?

○ zonder vriendschap?

strevend naar eenheid en vriendschap

God heeft het zo niet voorzien!



Johannes 17

20 Wat Ik U vraag, is niet alleen voor hen. Het is ook voor de 

mensen die door hen in Mij zullen gaan geloven.

21 Ik vraag U, Vader, of zij net zo één mogen zijn als U en Ik. 

U bent in Mij en Ik ben in U. Laat hen ook zo in Ons zijn. Dan 

zal de wereld geloven dat U Mij gestuurd hebt.

22 Ik heb hun dezelfde eer gegeven als U Mij gegeven hebt, 

om hen zo één te laten zijn als U en Ik.

23 Doordat Ik in hen ben en U in Mij bent, zullen zij een 

volmaakte eenheid zijn. Dan zal de wereld erkennen dat U Mij 

gestuurd hebt en dat U net zoveel van hen houdt als van Mij.

strevend naar eenheid en vriendschap



We komen samen als broers en zussen in Christus’ 

familie; vanuit Gods liefde zorgen we voor elkaar, 

strevend naar eenheid en vriendschap.


