Toelichting:
In de Bijbel staat Jezus Christus centraal. Hij is met zijn
persoon en werk de bron van ons geloof, ons leven en
ons gemeente-zijn. De Heilige Geest verbindt ons door
het geloof aan Hem. Daarom gaat in onze visie Jezus
Christus voorop.
Paulus spreekt met enorme passie over Hem, bijv. in
Filippenzen 3 vers 8. De apostel is ons tot voorbeeld in de persoonlijke en intieme
relatie die hij met zijn Heiland heeft. Paulus ként Jezus met heel zijn hart. Hij kent
Jezus in zijn liefde en zelfopoffering. Alles op deze aarde is verlies als het buiten
Jezus Christus omgaat. Daarbij is vanuit Filippenzen 3 te denken aan (geloofs)traditie, status en materiële zaken. Wij behalen winst voor onze ziel in het kennen
van Jezus Christus. Jezus immers betaalde voor onze schuld.
Boven
Vanuit deze visie blijkt een persoonlijke band met God fundamenteel. Vandaar dat
we spreken over ‘boven’. Wij hebben een relatie met God in de hemel, hetgeen o.a.
blijkt uit het aanhoudende gebed. Wij willen leven van Gods liefde en genade. Wie
wij zijn en welke keuzes wij maken laten wij bepalen door Jezus Christus. Wij weten
ons diep afhankelijk van het werk van de Heilige Geest en laten ons voeden met
Gods Woord.
In zijn genade werkt God intens aan zijn band met ons. Hij geeft ons de opdracht om
in erediensten bij elkaar te komen. Dat zijn bijzondere momenten om God en elkaar
te ontmoeten, om samen de HEER te loven. In de viering van het Heilig Avondmaal
gedenken wij en vieren wij het sterven van onze Redder. De doop leert ons dat onze
zonden zijn afgewassen door het bloed van Christus.
De Geest wil ons geloof en ons kennen van Jezus Christus versterken door de
levende verkondiging van het Woord, door onderlinge geloofsopbouw en door
gedegen onderwijs in de leer van de kerk.
Buiten
Wie persoonlijk met Jezus Christus een band heeft, ontvangt van Hem een plaats in
zijn lichaam, zijn gemeente. Wij spreken van ‘binnen’. Het is onze opdracht om een
gemeenschap te zijn en in onderling verband te leven. Wij vieren de gemeenschap in
het Heilig Avondmaal.
De Heilige Geest geeft ons ruimschoots de gaven om een gemeenschap te zijn. Wij
weten ons geroepen tot onderlinge geloofsopbouw (bv. door middel van bijbelstudie),
onderling toezicht, omzien naar elkaar en onderling dienstbetoon. Wij investeren in
goede structuren om gemeente te zijn naar Gods Woord. Wij kiezen voor een
structuur van kringen waarin gemeenteleden samen optrekken om gestalte te geven
aan de opdrachten die Christus geeft.
Christus zelf schenkt ons ambtsdragers. Zij geven geestelijk leiding aan de
gemeente. Zij zijn dienaren van Jezus Christus. Zij zijn voorbeelden voor de
gemeente en gaan de gemeente voor. Dit voorop gaan brengt met zich mee dat de
ambtsdragers de gemeente toerusten en de gaven in de gemeente stimuleren. Zij
werken aan beleid, zijn slagvaardig en pro-actief.

Buiten
Omdat Jezus Christus voor ons alles is, willen wij
getuigen van Hem. Wij zijn eropuit om mensen, dichtbij
en ver weg, tot volgelingen van Jezus te maken. Wij
kijken naar ‘buiten’. Wij geven rekenschap van de hoop
die in ons is. Wij willen het licht van Christus
verspreiden in een donkere wereld. Want Hij is de
enige Naam die behoudt.
Wij weten ons geplaatst in de wijk Assen-Marsdijk. Wij zoeken voortdurend naar
manieren om de bewoners van deze wijk met het evangelie te bereiken. Daarbij
richten wij onze blik ook op de gehele stad.
Wij streven ernaar een gemeente te zijn die zoekers en toetreders welkom heet. Wij
bieden hen mogelijkheden om Jezus Christus (beter) te leren kennen en in onze
gemeente te groeien. Onze erediensten en structuren zullen hier mee dienstbaar aan
zijn.

