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 Deze vrijplaats voor geloof laat duizend bloemen bloeien 

De missie van ZuidWest: 

Wij zijn een bruisende gemeente waar het verlangen leeft om vrijmoedig en met lef 
Jezus te volgen in verbinding met de samenleving van nu 

 
A. De keuze om in de missie te benoemen: “het verlangen om Jezus te volgen”, komt voort 
uit de     volgende overwegingen:  

• De kerk is een christelijke geloofsgemeenschap; Jezus Christus is het fundament dat 

ons samenbindt. 

• Jezus heeft zijn volgelingen opgeroepen tot navolging in Zijn leven, sterven en 

opstanding. Dit is in de kerk, door de eeuwen heen, het thema geweest tot op de 

dag van vandaag; denk aan ‘De Navolging van Christus’ van Thomas a Kempis (14de 

eeuw) en aan ‘Navolging’ van Dietrich Bonhoeffer (20ste eeuw). Beiden hebben 

grote invloed gehad op theologie en geloofsontwikkeling van mensen. Juist in deze 

tijd, waarin om concreetheid wordt gevraagd, (wat betekent nu het christelijk 

geloof?, waar baseer je je op?) geeft het spreken en handelen van Jezus richting en 

inspiratie. 

• Jezus, gevormd door het joodse geloof, is de verbinding tussen het Oude en Nieuwe 

Testament. Hij is de vervulling van de belofte in het Oude Testament; Hij is de 

Messias, die komen zou om deze wereld van alle kwaad te verlossen. Hij heeft 

daarvoor, uit onvoorwaardelijke liefde voor mensen, zijn leven gegeven. Jezus is niet 

los verkrijgbaar. Hij is één met de Vader en met de Heilige Geest. We geloven in een 

drie-enige God. Een mysterie dat niet in onze begrippen is te vatten en ruimte geeft 

voor een veelkleurig beeld van God en eigen geloofsbeleving. 

• In het volgen van Jezus  gaat het niet alleen om een actief christendom, maar ook 

om tot rust en gebed te komen. De kerk is de plaats waar stilte en inspiratie te 

vinden is in de hectiek van de samenleving.  Maar de kerk valt niet samen met het 

kerkgebouw. De kerk is de geloofsgemeenschap, die kan samenkomen in een 

kerkgebouw, maar ook thuis, in het café, buiten op straat of in de natuur. 

B. Verder zien we de kerk als de plaats van verdieping in de Bijbel en andere bronnen van 
spiritualiteit.  

• We geloven dat God door de Bijbel tot ons spreekt, ook in deze tijd, en ons de weg 

wijst hoe te geloven en te handelen. Het kernwoord uit het Oude en Nieuwe 

Testament is: God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf. We staan als 

christenen op de schouders van onze Joodse voorvaders en voormoeders uit de 

Tenach. Ook daarin spreekt het Woord van God op eigen wijze tot ons. En daarin zijn 

we verbonden met het Joodse volk. 

We zijn van mening dat de Bijbel steeds opnieuw, in een nieuwe tijd en context, gelezen en 
geïnterpreteerd kan worden. Het is een doorgaande zoektocht naar Gods boodschap voor 
ons, hier en nu. Waarbij we ons bewust zijn van de theologische en protestantse traditie 
waarin we staan. 

• De kerk als plaats van verdieping houdt ook in dat er ruimte is voor vragen naar zin 

en geloof; morele en ethische/filosofische vragen. Dit zijn de zgn. ‘trage vragen’. 
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C. De kerk is waar we de drie-enige God eren. Waar we bidden en de lofzang gaande 
houden. Waar muziek klinkt, die ons doet geloven. Waar we de doop bedienen en brood en 
wijn delen. 
De kerkdienst op zondag is gebouwd op een liturgie, die in de loop van de tijd verandert. 
Liturgie en eredienst vragen steeds opnieuw doordenking: hoe kunnen zij mensen, hier en 
nu, inspireren,  helpen bij de zoektocht van geloof en ruimte bieden voor inkeer? We 
zoeken naar een balans tussen vormen/rituelen die ons uit de traditie worden aangereikt en 
ons dierbaar zijn én het ontwikkelen van nieuwe wijzen van liturgie, die nieuwe generaties 
in deze tijd aanspreken. Liturgie is op zich geen heilig format. Het moet een middel zijn, 
waarin het beleven van het heilige mogelijk wordt. 
D. Last but not least: het is de taak van de kerk mensen te verbinden met elkaar. Zoals God 
zich met zijn volk verbond, zoals Jezus zich verbond met al die verschillende mensen in zijn 
tijd, hen opriep om de weg van God te gaan en het geluk te vinden, zo zal ook de kerk 
mensen in al haar veelkleurigheid met elkaar moeten verbinden en zich inzetten voor hen 
die geen helper hebben. Dat is haar eredienst. 
De kerk zal allereerst mensen van de eigen gemeente, in al haar veelkleurigheid, in geloof 
met elkaar behoren te verbinden. 
Ten tweede zal ze het gesprek aangaan met andere kerken en levensovertuigingen: wat 
verbindt ons samen?  
En ten derde zal de kerk zich verantwoordelijk weten voor mensen en groepen die er buiten 
vallen; in buurt, samenleving en over de grens. Zij zal zich met compassie ontfermen over 
mensen in nood en opkomen voor hen die geen stem hebben.  
Dit verbinden om samen te kunnen geloven vraagt ook in een kerk om goede en open 
communicatie. Daar kan van alles in mis gaan. 
Nu, de kerk is uiteindelijk de plaats waar mensen vergeving kunnen vinden. We leven van 
genade, van God en van elkaar. We mogen vergeving vragen en ontvangen. 
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