licht zijn voor de wereld om hen heen en
hoop en liefde bieden aan de vele
mensen die God nog niet kennen.
Grace Communion International in
Nederland en Vlaanderen
Grace Communion International is een
evangelische geloofsgemeen-schap met
leden in 50 landen. De kerk werd in
1933 opgericht en bestaat sinds 1967 in
Nederland. In het Nederlandstalige gebied zijn er zes gemeenten: Almere,
Zwolle, Tilburg en Antwerpen, Tiel en
Leeuwarden
Als kerk streven we in de eerste plaats
naar een steeds diepere en hechtere relatie met God de Vader en Jezus Christus. God heeft de hoogste plaats, zowel
in ons persoonlijke leven als binnen
onze gemeenschap van gelovigen.
We willen graag een kerk zijn waar de
vreugde, genade en liefde van God voor
iedereen voelbaar en zichtbaar zijn. We
bidden God of Hij ons wil helpen dichter
tot Hem en elkaar te groeien. En of Hij
ons de kracht, wijsheid en liefde wil geven om zijn werk hier op aarde te doen.
Ook willen we onze leden een omgeving
bieden waar ze hun relatie met God
verder kunnen verdiepen en waar zij zelf
tot volledige bloei en heiliging kunnen
komen.
Het is ons gebed dat onze leden qua
karakter en liefde steeds meer op
Christus gaan lijken en zijn voorbeeld
volgen. Op die manier kunnen zij een

Missie van de kerk
Grace Communion International
participeert in de missie van Vader, Zoon
en Heilige Geest, om Zijn liefde en
genade voor de hele mensheid bekend te
maken, dat verzoening met God mogelijk
is door Jezus Christus. We leven en
delen het Evangelie, waarbij we alle
soorten gemeenten willen bouwen, voor
alle mensen, in alle mogelijke plaatsen.
De Kerk streeft ernaar die missie te
vervullen door:
Het bouwen van gezonde op
Christus gerichte gemeenten die
veilige plaatsen zijn van aanbidding,
vriendschap, geestelijke voeding en
pastorale zorg.
● Het aanbieden van gezonde bijbels
onderwijs, door middel van gemeen
ten, moderne media en persoonlijke
betrokkenheid op relevante en bete
kenisvolle manieren, voor mensen
van verschillende achtergronden en
leeftijden.
● Het in ons dagelijks leven doorgeven van Gods liefde aan een ieder,
door het werk van de Heilige Geest.
● Het toerusten van mensen tot
christelijke dienstbetoon door
betrokkenheid bij het lenigen van
noden in de gemeenschap, zodat het
evangelie gekend, begrepen en

ervaren kan worden.
● Het delen van het evangelie met de
bredere christelijke gemeenschap in
het besef dat we van elkaar kunnen
leren en dat de liefde van Christus
geen denominale grenzen kent.
Visie
Bij het Christen‑zijn gaat niet om theorieën of ingewikkelde doctrines, maar om
warme en zorgzame relaties en een nieuwe manier van leven. Al onze relaties en
ons hele leven worden geworteld in de
liefde van God. Vanuit die liefde veranderen we en gaan we als individu en als
kerk anders om met God en onze naaste.
Daarbij zijn we naar boven, naar binnen
en naar buiten gericht.
De relatie met God
Onze gerichtheid 'naar boven' verwijst
naar onze relatie met God. We geven onze Schepper en Vader eer, glorie, aanbidding en dankbaarheid. We praten met
Hem in onze gebeden, we luisteren naar
zijn Woord via bijbelstudie en meditatie
en we staan in dienst van zijn wil en
werk. We doen dit op individuele basis,
maar ook wanneer we als het Lichaam
van Christus samenkomen.
In onze gedachten en onze harten, leren
we God lief te hebben met alles wat we
zijn. We loven Hem en weten dat we in
alles van Hem afhankelijk zijn. We belijden met onze lippen dat Jezus onze Heer
is. En met ons hele lichaam dienen we
Hem en voeren we zijn wil in deze wereld
uit. In alles wat we doen, behoren we

Hem toe, en we leren stapsgewijs hoe we
ons zelf volledig aan Hem en aan zijn wil
over kunnen geven.
Binnen de samenkomsten en in onze levens is de relatie met God de belangrijkste. Dat uit zich concreet door aandacht
voor gebed. In de diensten wordt vaak
stille tijd in acht genomen, tijd voor
getuigenissen, spontaan gebed e.d.
Door samen te zingen loven en prijzen
we God.
De relatie met de wereld
Onze gerichtheid 'naar buiten toe' heeft
te maken met evangelisatie. Evangelisatie is niet persé iets groots en meeslepend. Het is de manier waarop we in alle
omstandigheden met niet‑christenen
omgaan ‑ tijdens het werk, op school, op
het station. Omdat wij de goedheid van
God door het evangelie hebben leren
kennen, zullen we niets liever willen dan
ook anderen in de vreugde en zegeningen van het behoud te laten delen.
We mogen bidden of God de harten van
onze familieleden, onze vrienden en onze
buren zal openen en dat Hij ons wil ge-

bruiken om hen te bereiken. Ook kunnen we God vragen ons te laten zien
wanneer en op welke wijze we het beste
met hen kunnen spreken over de hoop
die in ons leeft. Daarnaast getuigen onze
woorden en handelingen van een veranderd hart; de manier waarop we onze
familieleden behandelen en voor onze
buren zorgen, laat zien dat we nieuwe
mensen zijn.
We mogen naar God toe gaan en Hem
vragen ons met zijn liefde te vullen. Als
die liefde in ons woont, zullen we er
steeds oprechter naar verlangen om zijn
wil te zoeken ‑ in alles wat we doen ‑ en
om de vreugde en het redding van zonde
ook met onze vrienden te delen.
De relatie met elkaar
Met onze gerichtheid 'naar binnen toe'
bedoelen we de relaties die we onderling
als christenen hebben; de zorg en
vriendschap voor de andere leden van
het Lichaam van Christus, ongeacht
taal , stam of natie.
Omdat Jezus in ons leeft, kunnen we
elkaar opbouwen, bemoedigen, onderwijzen, helpen en dienen. Het christelijk
leven is geen geïsoleerd bestaan; het is
niet iets wat we alleen doen. Het is een
leven als lid van het gezin van God. Volgelingen van Jezus Christus kunnen,
juist doordat God in hen leeft, met anderen omgaan.
Ons leven straalt de liefde van Jezus
voor zijn
broeders en
zusters uit.

Voor meer informatie:
Grace Communion International
Nederland en Vlaandereen
Postbus 1505, 1300 BM Almere
email: GCI.Nederland@Gmail.com
www.gracecommunion.nl
www.gci.org
Gemeente Jesus Victory
Celebration Center
Voorganger Matendo Makoti
tel. 0588-795431. Zondag 14.30 uur.
De Oase, Weideflora 142
8935 GV Leeuwarden
Gemeente het Kompas
Voorganger Frans Danenberg
tel. 036-5304645. Zondag, 11.00 uur
Het Kompas, Binnenkruierstraat 5,
1333 EC Almere
Gemeente de Hoeksteen
Voorganger Hans de Moei
tel. 0344-624177. Zondag 10.00 uur
zalencentrum ‘De Avezathen’,
Daver 46, Kerk-Avezaath (bij Tiel)
Gemeente Zwolle, gebouw de Bazuin
pastoraal coördinator Gerrit Kemna
tel. 0575-520862 zaterdag, 14.30 uur
Jupiterlaan 8a, Zwolle
Gemeente Tilburg
pastoraal coördinator Ada Hoes
tel. 013-4670761, zondag 10.00 uur
Joannes Zwijsen Zorgcentrum
Burg. Brokxlaan 1407, Tilburg
Gemeente Antwerpen
Voorganger Ivo Cuypers,
tel. 011-541482 zaterdag, 10.30 uur
Wijkgebouw het Spieken,
Hanegraeff-straat 5, Linkeroever,
Antwerpen

