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In het Visiedocument multiculturele kerk Het Open Huis’ (september 2017)
hebben we ons verlangen verwoord hoe we met elkaar gemeente in Schalkwijk
willen zijn. Dat geeft verbondenheid, inspiratie en richting om samen op te
trekken. Het is goed om ook theologisch beknopt te beschrijven waar we als Het
Open Huis staan. Hoe lezen we de Bijbel? Wie is God voor ons? Wie zijn we en waar staan we voor? Waar
zijn we op aanspreekbaar? Wat zijn onze uitgangspunten? Het zijn vragen die te maken hebben met
identiteit, waarden, opvattingen, kleur bekennen, helderheid bieden.

Christus centraal
We zijn in de eerste plaats één in Christus alleen. Hij is onze basis, in Hem vinden we onze eenheid. Dankzij
Hem zijn we geliefde kinderen van de Vader, vormen we een woonplaats van de Geest en zijn we onderdeel
van Zijn gemeente waarvan Hij het hoofd is). We zijn dus niet zozeer één in theologische opvatting, maar één
in een persoon, in Christus. Hij is daarom het centrum van onze theologie, van ons gemeentelijk leven en van
ons persoonlijk leven. Mooier en kernachtiger dan Paulus het beschrijft in Kolossenzen 1 vers 18 kunnen we
niet zeggen welke plek Hem toekomt:
‘Opdat Christus in allen1 de Eerste zou zijn.’
In aanvulling hierop, kunnen we de essentie van onze theologie in drie woorden samenvatten:
reformatorisch, charismatisch en missionair. Daar is heel veel over te zeggen. We beperken ons hier bewust
tot de volgende korte toelichting.

Reformatorisch
Als Het Open Huis staan we in de traditie van de reformatie. Daarmee bedoelen we niet de uiterlijke
kenmerken en de vormgeving, maar het hart van de reformatie. De zogenoemde 5 Sola’s beschouwen we als
de reformatorische harteklop, die in de belijdenisgeschriften nader worden uitgewerkt.
•

•

•

•
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Sola fide: alleen door geloof in Jezus Christus – en niet door onze eigen daden - zijn we rechtvaardig voor
God. Alles is uit Hem, niets is uit ons. Wel maakt de bijbel heel duidelijk dat als gevolg hiervan ons geloof
zichtbaar wordt uit onze (goede) werken.
Sola gratia: dat we kinderen van God zijn is een geschenk van God - wij kunnen het niet verdienen, Jezus
Christus heeft het verdiend voor ons -. Wij zijn mensen die leven van genade. Dat bepaalt onze omgang
met God, met elkaar en met onze naasten.
Sola scriptura: de Bijbel alleen – en geen andere bron of traditie - is het door de Heilige Geest
geïnspireerde woord van God en autoriteit voor ons leven. In de Bijbel staat wie God is, wie Hij voor ons
wil zijn, wie wij zijn en hoe we met Hem mogen leven. Daarom toetsen we alles aan Gods woord, daarom
staat in alles wat we doen Gods woord centraal, en daarom vinden we het belangrijk dat iedereen Gods
woord leert lezen, begrijpen, gehoorzamen en toepassen.
Solus Christus: alleen door wat Jezus Christus heeft gedaan, in Zijn sterven en opstanding, zijn we
kinderen van God. Daarom is Hij - en niet andere middelen of mensen - het fundament waarop we
bouwen en willen we Hem bekend maken aan iedereen.

HSV. Andere vertalingen zeggen: ‘in alle dingen’ of ‘in alles’
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Soli Deo Gloria: het doel van alles wat we doen is dat God de eer krijgt. Alles wat we doen en wie we zijn
hebben we aan Hem te danken, en daarom krijgt Hij alleen – Vader, Zoon en Heilige Geest - alle eer.

Charismatisch
We geloven in de persoon en het werk van de Heilige Geest. Door de geschiedenis heen werkt God door Zijn
Geest in deze wereld. Het is door Zijn Geest dat God leven geeft. Daarom zijn we erop gericht om ons in alles
te laten leiden door Gods Geest:
• Alleen door Hem gaan harten open voor God en worden mensen opnieuw geboren. Dat ontneemt ons
als mensen niet onze verantwoordelijkheid om gehoor te geven aan de oproep tot bekering.
• Alleen met Zijn hulp kunnen we Gods woord begrijpen en mogen we groeien en functioneren als
discipelen van Jezus.
• Alleen door Zijn werk in ons leven dragen we vrucht en krijgen we geestelijke kracht, waardoor we licht
in de wereld zijn.
• Hij rust ook vandaag de gemeente toe met gaven, waardoor de gemeente functioneert als een lichaam
waarin de leden elkaar opbouwen in liefde en in geloof.
• Hij leidt ons in de missie van God in deze wereld.
• Hij richt ons op de wederkomst van Jezus Christus en maakt ons klaar voor Zijn komst.

Missionair
God heeft een missie. Hij is de God van alle volken. Alle volken wil Hij bekend maken met wie Hij is en roepen
tot een leven met Hem. Midden in deze gebroken wereld bouwt God Zijn koninkrijk. Zo wil Hij recht doen
waar onrecht is. Vrede geven waar chaos heerst. Vergeven waar gezondigd is. Zijn liefde delen waar mensen
wonen. En terugbrengen waar mensen van Hem afgedwaald zijn.
Jezus kwam in de wereld om aan die missie gestalte te geven. Hij werd gezonden om Gods koninkrijk te
brengen, en richtte zich met name tot mensen die dat het hardste nodig hadden. Hij kwam om zondaren te
verzoenen met God en met elkaar door Zijn sterven en opstanding.
Die missie geeft Jezus ook aan ons als gemeente. Wij mogen elkaar en anderen bij Jezus brengen en we
mogen bouwen aan Gods koninkrijk. Om ons daarin te leiden gaf Hij de Heilige Geest.
Deze missie van God is de drijfveer van Het Open Huis. Het bepaalt wie we zijn en wat we doen:
• We zijn als Het Open Huis een zendingsgemeente: zoals Jezus was gezonden in de wereld, zo zijn ook
wij gezonden in deze wereld. In alles wat we doen mogen we lijken op Jezus. We zijn geroepen om
te leven als getuigen van Hem en van Zijn koninkrijk, in onze woorden en daden. Zo mogen we elkaar
opbouwen in geloof en liefde en andere mensen maken tot Zijn discipelen.
• Ook wat we doen is gericht op die missie van God. Dat geldt voor onze samenkomsten, voor het
kringenwerk, en voor ons persoonlijk leven. Ze zijn allemaal geen doel in zichzelf, maar ze zijn een
middel in de missie van God. Dit betekent dat onze vormen en gewoontes niet ‘in beton gegoten
zijn’, maar dat we altijd kijken: draagt het bij aan Gods missie? Ook willen we blijven zoeken naar
nieuwe vormen en uitingen van gemeente-zijn om meer mensen te bereiken met het evangelie van
onze Heer Jezus en samen te groeien in geloof en liefde.
De eerste focus in dit alles is de directe omgeving die God ons heeft gegeven: Schalkwijk. Daar willen we Zijn
koninkrijk laten zien in onze woorden en daden. Als kerk, maar ook in onze praktische inzet voor de wijk door
middel van het maatschappelijk centrum. Onze specifieke visie voor Schalkwijk hebben we beschreven in ons
visiedocument.
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Naast onze focus op Schalkwijk zijn we ook gericht op missionaire activiteiten die vanuit de gemeente zijn
ontstaan in het buitenland, zowel in hulpverleningsprojecten als in mensen die zelf missionair actief zijn in
het buitenland. Zo proberen we Gods missie gestalte te geven, zowel dichtbij als ver weg.

Samengevat
Samenvattend willen we ontzettend graag een kerk zijn waarin Christus in alles centraal staat. Waarin we
leven met het hart van de Reformatie. Waarbij we verlangen om gemeente te zijn met de gaven en onder
leiding van de Geest. En van waaruit we gericht zijn en blijven op Gods missie in deze wereld.
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