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Beleidsplan Christengemeente Shekinah 
 

(Aan)bidding:  
1. Wij geloven dat onze hartrelatie met God de hoogste prioriteit is en dit komt tot 

uitdrukking in de manier hoe we Hem aanbidden en leven. Iedereen mag God 

aanbidden met zijn eigen liefdestaal (Mattheüs 22:37-40). 

2. Mensen bij het vaderhart van God brengen, zodat ze zijn liefde en heiligheid 

kunnen ervaren. 

3. De Heilige Geest heeft in de gemeente de vrijheid om ons te leiden en in ons 

midden te werken door middel van geestelijke gaven, tekenen, wonderen en 

profetieën (1 Korintiërs 12:1-11, 30-31, 14:1-40). 

4. In onze gemeente is er veel ruimte voor de Heilige geest. 

5. De gemeente is een plaats waar we elkaar en anderen bemoedigen met gebed. 

 

Bouwen:  
1. Wij geloven in het belang van training en onderwijs voor ontwikkeling in 

discipelschap, roeping en leiderschap en we brengen dit ook in de praktijk (2 

Timotheüs 3:16,17; Efeziërs 4:12-15). 

2. Alles wat we ervaren, leren en ontvangen hebben van onze Vader, is bedoeld 

voor persoonlijke ontwikkeling, om door te geven aan anderen en om te 

inspireren. 

3. Wij geloven in het belang van gezonde relaties, huwelijken - tussen man en 

vrouw - en families en het verbinden van generaties. 

4. Het creëren van relaties: van liefde, openheid, acceptatie en zorg voor elkaar. 

5. De gemeente is een plek waar je je thuis mag voelen, waar je jezelf mag zijn en 

waar je tot rust/herstel kan komen. 

6. De gemeente wordt ervaren als een warm thuis. We zien graag dat iedereen 

participeert in het gemeenteleven, op de manier die bij hem past (1 Korintiërs 

12). 

 

Bewegen: 
1. De liefde van Christus in ons hart brengt ons in beweging (Johannes 15:13; Jesaja 

61:1-2). 

2. Onze opdracht: 

o Wij geloven in andere bedieningen en samen te werken met andere 

gemeenten om Zijn koninkrijk uit te bouwen, zowel lokaal als mondiaal. 

o Het vervullen van de Grote Opdracht: Ga heen en verkondig het Evangelie en 

maak volkeren tot mijn discipelen (Mattheus 28:19-20). 

o Gods volk Israël zegenen (Genesis 12:3), tot jaloezie wekken (Romeinen 

11:11), bidden voor hun zaligheid (Romeinen 10:1) en bidden voor de vrede 

van Jeruzalem (Psalm 122:6). 

 


