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

vriendschap.
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We zijn een inclusieve gemeenschap: we 
willen iedereen, ongeacht zijn achtergrond, 

met dezelfde zorg en liefde omarmen en 
geduldig begeleiden naar een persoonlijke 

met Christus.
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In onze gemeente wordt iedereen 
aangemoedigd om verantwoordelijkheid op 
te nemen. We willen mensen begeleiden, 

bemoedigen en toerusten om hun gaven en 
talenten te ontdekken en te ontplooien. 
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We willen relevant zijn: 
een meerwaarde betekenen voor de 

samenleving 
en betrokken zijn in onze omgeving.
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• We willen relevant zijn

• een meerwaarde betekenen voor de samenleving

• en betrokken zijn in onze omgeving



Jakobus 2:14 – 22

14Broeders en zusters, wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, 

maar hij handelt er niet naar? Zou dat geloof hem soms kunnen redden? 

15Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten 

tekortkomt, 16en een van u zegt dan: ‘Het ga je goed! Kleed je warm en 

eet smakelijk!’ zonder de ander te voorzien van de eerste levensbehoeften 

– wat heeft dat voor zin? 17Zo is het ook met geloof: als het zich niet 

daadwerkelijk bewijst, is het dood. 18Maar dan zegt iemand: ‘De een 

gelooft, de ander doet.’ Laat mij maar eens zien dat je kunt geloven zonder 

daden; ik zal u door mijn daden tonen dat ik geloof. 19U gelooft dat God 

de enige is? Daar doet u goed aan. Maar de demonen geloven dat ook, en 

ze sidderen. 20Dwaas, wilt u het bewijs dat geloof zonder daden nutteloos 

is? 21Werd het onze voorvader Abraham niet als een rechtvaardige daad 

toegerekend dat hij zijn zoon Isaak op het altaar wilde offeren? 22U ziet 

hoe geloof en handelen daar hand in hand gaan, en hoe het geloof 

vervolmaakt wordt door daden.



• We willen relevant zijn

• een meerwaarde betekenen voor de samenleving

• en betrokken zijn in onze omgeving









…



Jezus en de apostelen hadden steeds

“de voeten in de modder” 

en tegelijk

“de ogen op de hemel gericht”



• We willen relevant zijn

• een meerwaarde betekenen voor de samenleving

• en betrokken zijn in onze omgeving



Mattheus 5: 13-16

13Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, 

hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer 

voor, het wordt weggegooid en vertrapt.

14Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan 

niet verborgen blijven. 15Men steekt ook geen lamp aan om hem 

vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een 

standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. 16Zo moet jullie 

licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer 

bewijzen aan jullie Vader in de hemel.





…



Bezwaren

• Ik wil graag iets betekenen voor iemand anders, 

maar ik heb gewoon geen tijd.

• Ik wil graag iets betekenen voor iemand anders, 

maar ik ben echt geen evangelist.

Hoe gaan we te werk?





Bezwaren

• Ik wil graag iets betekenen voor iemand anders, 

maar ik heb gewoon geen tijd.

• Ik wil graag iets betekenen voor iemand anders, 

maar ik ben echt geen evangelist.

• Ik wil graag iets betekenen voor iemand anders en 

mijn geloof delen...maar ik durf niet en zelfs 

daarover schaam ik mij

Hoe gaan we te werk?



• Hanteer geen verborgen agenda

• Gebruik géén list 

• Begin geen discussies en twistgesprekken 

Hoe gaan we te werk?



• Genoeg zeggen voor zij die willen horen, niet te 

veel zeggen voor zij die niet willen horen

• Gebruik humor en vrolijkheid

• Grijp gelegenheden aan, wees creatief

Hoe gaan we te werk?



Numeri 10:29-32 

29Mozes zei tegen Chobab, de zoon van de Midjaniet Reüel, Mozes’ 

schoonvader: ‘Wij vertrekken nu naar het gebied dat de HEER ons heeft 

toegezegd. Ga met ons mee; je zult het goed bij ons hebben, want de HEER 

heeft Israël voorspoed beloofd.’ 30Maar hij antwoordde dat hij liever naar zijn 

geboorteland terugging. 31‘Ga alsjeblieft niet bij ons weg,’ zei Mozes. ‘Jij weet 

immers waar wij in de woestijn het best onze tenten kunnen opslaan, je kunt 

onze gids zijn. 32Als je met ons meegaat, zullen wij je laten delen in de 

voorspoed die de HEER ons zal geven.’



We willen relevant zijn: 
een meerwaarde betekenen voor de samenleving 

en betrokken zijn in onze omgeving.


