Pierre van Ryneveld Geloofsfamilie 2019
Wat hou OLC2020 vir ons in?

Inleidend:
Ons is reeds sedert middel 2017 besig met ‘n drie jaar proses van vernuwing en
transformasie wat ons noem “OLC2020.” Die afgelope jaar is daar belangrike
fondamente gelê vir die pad vorentoe. Hier is ‘n kort oorsig oor die “volgende rondte”
van die reis waarop die Here ons geroep het. In 2019 is ons saam met mekaar op reis en
ons sien uit daarna om God se nuwe wêreld te laat deurbreek in ons lewens en in ons
gemeenskap.
Waarom OLC2020?
God is lief vir Sy wêreld. God is veral lief vir die mense van Sy wêreld. God se hart is om
Sy koninkryk te laat kom in ons wêreld. Dit is God se “sending” na die wêreld. Ons, die
Kerk van Jesus Christus, is deel van God se beweging na Sy wêreld! God het gekies om
ons Sy vennote in Sy beweging na die wêreld te maak. (Joh 20:21; Matt 28:18; Hand
1:8). Hierdie “doelbewuste beweging” of “gestuurdheid” is die rede vir die bestaan van
die Kerk.
As die Kerk dan bestaan ter wille van die wêreld en in alles wat Sy doen die liefde van
die Here Jesus moet uitstraal, spreek dit vanself dat alles wat in en deur die Kerk
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gebeur, gebore moet wees uit God en gerig moet wees aan die wêreld. Die Sending
van God, het ‘n Kerk. Nie andersom nie.
Jesus roep ons om ‘n Gestuurde Kerk wees. Ons moet onsself so inrig dat alles wat in en
deur ons Kerk gebeur, gerig moet wees daarop om God se beweging in en na die
wêreld te steun en stukrag te gee.
Wat is ons Geloofsfamilie se “visie?”
In plaas daarvan om die algemene en holrug geryde woord
“visie” te gebruik, kies ons om twee Bybelse terme te
gebruik om ons doel en sin te beskryf. Ons praat van ons
“ROEPING” en “GESTUURDHEID.” Dit word saamgevat in
hierdie sinnetjie: ONTDEK EN LEEF CHRISTUS!” Die
embleem hiernaas is ‘n opsomming daarvan. Kom ons
pak dit weer ‘n slag vir jou uit, sodat ons beter verstaan:
ONTDEK en LEEF CHRISTUS is as’t ware ons DNA. Ingebed in die paar woorde lê die hele
wêreld van dissipelskap. Dit is die uitgesproke EEN DING waarom ons as Geloofsfamilie
bestaan. Ons wil volgelinge van Jesus vorm. Dit is die EEN DING waarvoor die Here ons
roep in Matteus 28:18-20 … “gaan dan heen en maak dissipels van al die mense.”
OLC Ontdek en Leef Christus. Ons is geROEP om soveel as moontlik van Jesus te
LEER/ONTDEK en ons is geSTUUR om soveel as moontlik van Jesus te LEEF. Anders
gestel, ons is geroep om Jesus te volg en gestuur om Hom te verteenwoordig.
Hierdie is die HART van ons Geloofsfamilie.
1375 Elke syfer staan vir ‘n spesifieke deel van ons bedieningsroeping. 1 Roeping
(OLC), 3 Bakens (Kompas), 7 Ritmes (Kompas) en 5 Aksies/Hand (LEEF!) Later oor
elk van hierdie meer.
2020 Dit is die aanduiding van die reis waarmee ons nou besig is. ‘n Baie presiese en
spesifieke fokus daarop om in die volgende drie jaar ‘n Geloofsfamilie te word
wat in tyd en op teiken God se nuwe wêreld laat kom.
Hoe lyk ‘n “volgeling van Jesus” en hoe lyk jou “geestelike groei” hier by ons?
Om ‘n lekker eenvoudige greep te kry op dit wat die Here Jesus van
ons verwag volgelinge werk ons met die “KOMPAS.” Dit is die
ankerpunt waarom ons hele bediening draai. Dit is ook tegelyk
‘n opsomming van hoe die lewe van ‘n volgeling van Jesus lyk.
Die kompas stel ons in staat om Jesus te volg.
In die middelpunt is die “BRIL” ritme. Dis gewoon ons roeping
(OLC) opgesom in twee basiese geloofsvrae naamlik: “Wie/hoe is
God nou hier teewoordig?” en “Wie/hoe wil God hê moet ek nou hier leef/wees.
Hierdie vrae is waar geloof altyd weer begin en terugkeer.
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Die BRIL bring God weer in fokus, sodat ons die drie BAKENS van ons geloof kan
raaksien. Dit is VERWONDERING (Om God te beleef en te ken), VOLG (Om gehoorsaam
aan God te wees) en VERHOUDINGS (Geloof gebeur SAAM met ander). Hoe duideliker
die bakens is, hoe beter kan ons Jesus raaksien en sy spore volg.
Hoe hou ons die BAKENS helder in fokus? Deur die ritmes. Behalwe die BRIL is hierdie ons
RITMES vir die LEWENSREIS:
•
•
•
•
•
•
•

Kragprop: Om bewustelik in die teenwoordigheid van God te leef.
Boom: Volgelinge van Jesus maak hulle blyplek (gemeenskap en omgewing)
beter.
Hart: Ons vertrou Jesus om ons wonde te genees, sodat ander genesing vind in
ons littekens.
Horlosie: Ons gawes, goed, geld en tyd is deur God aan ons geskenk en ons
moet dit verantwoordelik en tot Sy eer aanwend.
Legkaart: Ons wil ons skeppingsdoel verstaan en daarmee ons beste lewe leef,
deur God en ander te dien.
Sirkel: Ons is gasvry teenoor elkeen wat ons lewenspad kruis
Broodjies: Ons is deel van ‘n kleiner groep gelwoiges wat ons help om Jesus
getrou te volg

Hoe lyk ‘n Geloofsfamilie wat volgelinge vorm vir ‘n KOMPAS lewe?
Ons Geloofsfamilie begelei mense deur VIER BEWEGINGS. Hierdie voorstelling gee ‘n
oorhoofse prentjie oor hoe ons wil hê dat die VLOEI van ons bediening moet lyk.

Hier is ‘n kort voorskou van die nuwe aksies en projekte vir 2019
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Die eerste beweging is NOOI. Hier nooi ons VREEMDES om VRIENDE te word.
•
•
•
•
•

Bewustheid: Nuwe webblad, sosiale media projek en openbare reklame
‘n Verskeidenheid nuwe sosiale gebeure waarby vreemdes maklik kan inskakel.
Ons bly groei om gasvry en deernisvol te wees in al ons byeenkomste
‘n Projek vir die verwelkoming van nuwe lidmate waarby jy kan inskakel en dien.
Ons gaan voort met die kontakgroepe en wykskakeling om bestaande lidmate in
netwerke en verhoudings te bind.

Die tweede beweging is VORM. Hier word VRIENDE, VOLGELINGE van Jesus.
•
•
•
•

Aanbid: Ons twee oggenddienste word die spil waarom ons hele Geloofsfamilie se
lewe draai. Dis die plek waar almal, elke week geroep is en waarvandaan ons
gestuur word die wêreld in.
Behoort: Daar is opwindende nuwe planne by ons manne, vroue, tieners, kinders,
seniors en gesinsgroepe vir 2019.
Verdiep: Sondag-aande staan voortaan bekend as DIEPER@PVR en word die ruimte
waar dissipels gevorm en voorlopers geslyp word. Daar is ‘n plek vir jou in 2019!
PLANT: In 2019 gee ons verdere treë om ‘n Geloofsfamilie te wees wat die Evangelie
aan die wêreld bring en so die groot opdrag uitvoer. Dié jaar word ‘n groep mense
geroep en voorberei om in 2020 ‘n dogtergemeente te plant.

Die derde beweging is SLYP. Hier wil VOLGELINGE begelei om VOORLOPERS te word.
•

Die lewe vra dat elkeen van ons in ‘n meer of mindere mate ander moet beinvloed.
Ons lewenspotensiaal word op ‘n manier ook gevange gehou deur ons vermoë (of
onvermoë) om ander te bëinvloed. SLYP is die beweging waar ons jou leer om
ander te lei en te vorm. Ons begin in Februarie met die eerste groep!

Die vierde beweging is LEEF. Hier daag ons ELKEEN uit om VENNOTE van Jesus te word.
‘n Geloofsfamilie moet IMPAK maak in haar wêreld. Sonder regte, standhoudende
DIENS aan ons gemeenskap is ons nie ‘n GESTUURDE gemeente nie. By LEEF! is waar ons
in die jaar wat kom GROOT energie gaan insit sodat “ons regte oplossings in die regte
wêreld” kan bied. Ons gaan dien deur projekte in die vyf ARENAS (die vyf vingers van
die HAND in ons embleem). Hier is opwindende en groot werk aan die gang met die
stig van ‘n gemeenskaps TRUST, korporatiewe fondswerwing en projekontwikkeling. Jy
sal ‘n plek kry om ‘n VENNOOT van Jesus te wees in 2019 … GRYP DIE GELEENTHEID
AAN!
•
•
•
•
•

HART: Ons bied hulp en hoop aan stukkende mense
HUIS: Ons bied heling en groei aan sukkelende verhoudings.
DORP: Ons dien en ontwikkel ons gemeenskap met ons unieke gawes en talente.
WERK: Waar werkendes vir aspirant werkendes en jonger werkendes dien en vorm.
WÊRELD: Ons nooi mense om sorg te dra vir ons omgewing.

Dit is 2019 in kort: Ons Geloofsfamilie word ‘n GESTUURDE GEMEENTE wat mense as
VENNOTE in God se nuwe wêreld ontplooi om ander te NOOI om geVORM en geSLYP
te word sodat ons gehoorsaam kan deel wees van God se BEWEGING na Sy wêreld.
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