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1. Inleiding
1a Onze roeping: Hart voor God, voor elkaar en voor de wereld

“Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft 
kent God niet, want God is liefde. En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door Hem zouden leven. Het 
wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze 
zonden.” (1 Johannes 4 vers 7-10). 

Voor de Maranathakerk is deze tekst bepalend voor de manier waarop wij ons willen verhouden tot God, tot elkaar en tot de wereld. Dit hebben wij verwoord in 
het volgende missionstatement:

“Levend uit Gods genade voor ons, wat zichtbaar geworden is door het lijden, sterven en opstaan van zijn zoon Jezus Christus uit de dood, willen wij als volgelingen 
van hem, aangespoord door de Heilige Geest, persoonlijk en samen, ons oefenen in hart hebben voor God, voor elkaar en voor Gods bevrijdend werk in de wereld.”

Wij vatten dit samen met: “Hart voor God, voor elkaar en voor de wereld”. Het beleidsplan van de gemeente wil hier op gebaseerd zijn.

De Maranathakerk kenschetst zich als een ‘Open-Confessionele’ gemeente. Daarmee wordt uitgedrukt dat de gemeente staat in de brede traditie en het belijden 
van de kerk door de eeuwen heen vanaf het credo: “Jezus Christus is Heer” (Fil. 2). De kerk belijdt haar geloof in antwoord op de vragen en dilemma’s die in kerk 
en samenleving aanwezig zijn. De Heilige Schrift is daarbij de enige bron en norm. Daarnaast worden binnen de PKN diverse belijdenisgeschriften erkend waarin de 
kerk haar geloof heeft uitgedrukt. In die traditie wil de Maranathakerk gemeente van Jezus Christus zijn. Deze belijdenis vormt niet zozeer een hek, dat sommigen 
binnen- en anderen buitensluit, maar eerder een kern, een focus waarmee richting gegeven wordt aan het gemeenteleven.



1b Doel van dit beleidsplan

We leven in een bijzondere tijd. De wereld om ons heen is in sterke mate geseculariseerd en gerationaliseerd. Geloven en kerkgang verdwijnen steeds meer naar 
de rand van de samenleving, wetenschap en rationaliteit staan centraal. Zelfs in Lunteren, waar kerkgang nog zeer vanzelfsprekend is, gaat 60% van de inwoners 
niet meer naar de kerk. Daarnaast hebben we de afgelopen twee jaar te maken gehad met de COVID-19 pandemie, wat een aanzienlijke impact heeft gehad en 
nog steeds heeft op ons gemeente-zijn. Dit stelt de kerkenraad voor een grote uitdaging: op welke manier kan de kerk en de gemeente relevant zijn in een 
toenemend seculariserende gemeenschap, waarbij ontmoeten en verbinden bemoeilijkt wordt door de gevolgen van de pandemie. Dit vraagt om een 
heroriëntatie en ontwikkeling van een nieuwe visie op gemeente-zijn, dit beleidsplan is daar het startpunt voor.

De kerkenraad zal de komende periode voortdurend aandacht hebben voor het ontwikkelen van deze nieuwe visie, waarbij samen met taakgroepen en 
werkgroepen nagedacht zal worden over het concretiseren van onze visie op gemeente-zijn in verschillende werkplannen. Hoe geven we handen en voeten aan: 
Hart voor God, hart voor elkaar en hart voor de wereld?

Het beleidsplan schetst het kader, en wil tegelijk uitnodigen om met nieuwe initiatieven te komen. Het is ook betekenisvol en leuk om samen te werken en samen 
iets te bereiken: kom ga met ons en doe als wij! Daarmee is dit beleidsplan een open uitnodiging om mee te doen.



Het doel van dit beleidsplan is om richting te geven aan de gemeente. De kerk staat midden in de wereld en een heldere positionering helpt daarbij. In de kerk als 
geloofsgemeenschap kunnen mensen elkaar helpen om als kinderen van God te leven, wonen en werken in deze wereld. Iedere dag moeten we keuzes maken en 
daarvoor is dagelijks en wekelijks ondersteuning en inspiratie nodig. De kerk als gebouw is de plek waar de gemeente samen komt. De kerk als gemeenschap is 
ook een levend organisme: zonder grenzen, zonder beperkingen, waar iedereen welkom is. Voor het beleid van de gemeente is dus de kerk in Lunteren belangrijk 
en ook de kerk wereldwijd. We voelen ons als volgelingen van Jezus Christus verbonden met Christenen wereldwijd, in andere culturen, landen en in een andere 
context (waaronder bijvoorbeeld Christenen in verdrukking). Belangrijk voor de gemeente is het aandachtig luisteren naar wat God ons te zeggen heeft in zijn 
Woord, in gebed, zang, kerkdiensten en door deel te nemen aan doop en avondmaal. 

De gemeente heeft houvast aan dit beleidsplan, waarin de koers voor de komende vier jaar wordt uitgezet. Het beleidsplan wordt door de kerkenraad en de 
taakgroepen vertaald in jaarlijkse speerpunten. Dat leidt tot een agenda die richting geeft, namelijk leven verbonden met de Bijbel, maar waarvan de concrete 
invulling in werkplannen later gaat plaatsvinden.

In hoofdstuk 2 is de identiteit van de gemeente verwoord en in hoofdstuk 3 is een aantal speerpunten voor de komende vier jaar benoemd.



2. Identiteit van de Maranathakerk
2a Historisch perspectief

In de periode 1929-1953 is binnen de Hervormde Gemeente Lunteren een confessionele stroming ontstaan die uitgroeide tot ongeveer een derde deel van die 
Hervormde Gemeente. In 1956 werd de Vereniging Nederlandse Hervormde Minderheid van Lunteren opgericht die uiteindelijk leidde tot de stichting van de 
Maranathakerk in 1965. Sindsdien heeft de gemeente verschillende voorgangers gekend en is zij getalsmatig gegroeid tot een gemeenschap met ongeveer 2000 
‘zielen’. 

Qua signatuur heeft de gemeente zich ontwikkeld tot een ‘Open-Confessionele’ gemeente al konden door de jaren heen de accenten, vormen en verwoording 
veranderen mede onder invloed van de verschillende predikanten en de daaropvolgende instroom van leden vanuit naburige gemeenten. 

De wordingsgeschiedenis van de Maranathakerk overziende kan worden vastgesteld dat de gemeente ooit is ontstaan uit een verlangen naar vernieuwing. Een 
oprechte poging om liturgisch en theologisch nieuwe wegen te zoeken om het geloof van onze vaderen te kunnen ontsluiten voor- en overdragen aan nieuwe 
generaties. Er was en is een sterk verlangen om als gemeente van Christus relevant te zijn: niet alleen kerkzijn op zondag, maar als volgelingen van Jezus Christus 
concreet handen en voeten geven aan ons geloof in het dagelijks leven ten dienste van onze naaste in de Lunterse gemeenschap en de wereld. De bereidheid en 
de moed om deze vernieuwing gestalte te geven heeft sindsdien wezenlijk behoort tot de identiteit van de Maranathakerk.



2b Profiel van de Maranathakerk: Open confessioneel

De Maranathakerk is een ’open confessionele’ gemeente, wat aangeeft dat de gemeente vanuit een open focus gastvrij wil zijn voor iedereen: “voor wie klopt 
wordt open gedaan” (Mattheus 7:8).

Concreet komen we binnen onze gemeente grofweg drie typen geloofsbelevingen of geloofstalen tegen: Confessioneel, liturgisch en evangelisch. Deze drie 
stromen vormen in de gemeente een onverbrekelijke eenheid: “Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken” (prediker 4:12b). Iedere 
geloofstaal heeft een even prominente plaats en waarde in onze gemeente, waarbij we erkennen dat we niet zonder elkaar kunnen. De verschillende 
geloofsbelevingen kunnen kortweg als volgt worden getypeerd:

▪Binnen de confessionele stroming wordt vooral waarde gehecht aan een meer traditionele invulling van de eredienst. Daarin staat een goed onderbouwde preek 
centraal en zingt men graag psalmen en gezangen. 

▪Voor gemeenteleden met een meer liturgische inslag moet het woord centraal staan, maar dat kan wel in meerdere vormen zoals liturgie, liederen, gebeden, 
preken, gedichten, stilte momenten en beelden. Er wordt waarde gehecht aan het kerkelijk jaar met de bijbehorende liturgische kleuren, gewaden, leesroosters 
en namen van de zondagen. Ook een cantorij, responsies en beurtzangen passen goed in deze stroming. 

▪Binnen onze gemeente bestaat ook een evangelische geloofstaal waarbij er meer nadruk ligt op de ervaring en expressie van geloof die samen gaat met een 
meer progressieve geloofsbeleving. Binnen deze stroming zijn opwekkingsliederen populair en laat men zich graag verrassen en raken door het onverwachte. 
Daarbij ervaart men dat te veel rationaliteit en voorschriften, de creativiteit en het charismatische wegdrukt. Levend geloof vraagt een zekere vrijheid.

Open betekent ook: geopend naar de toekomst. De Geest schrijft wegen in de tijd: in iedere tijd is de gemeente geroepen om de boodschap van het Evangelie 
opnieuw te verstaan en gestalte te geven in een veranderende context. ‘Open Confessioneel’ is dus meer dan een verbondenheid met een stroming binnen de 
PKN. Het geeft de dynamiek weer tussen de belijdende kerk en haar specifieke context.



2c Samenstelling van de gemeente

Het bestand van (doop)leden van de Maranathakerk is qua leeftijdsopbouw behoorlijk evenwichtig verdeeld over de verschillende leeftijdscategorieën. Zeker als 
dat wordt afgezet tegen de landelijke tendens van vergrijzende kerken. Jonge gezinnen zijn binnen onze gemeente sterk vertegenwoordigd. Onder de leden die 
actief deelnemen aan het gemeenteleven is de categorie 16-25 jarigen ondervertegenwoordigd. Voor veel jongeren op de Veluwe verdwijnt de kerk in deze 
levensfase grotendeels uit beeld. Zij richten zich naast hun studie of werk dan sterk op het uitgaansleven. Het lijkt er op dat de kerk niet als relevant wordt ervaren 
door deze leeftijdsgroep, het sluit niet aan bij hun belevingswereld. Een deel van hen haakt soms later alsnog weer aan als zij zich beginnen te settelen en hun 
huwelijk kerkelijk willen laten inzegenen.

Ongeveer 20% van de leden van de Maranathakerk is woonachtig in omliggende plaatsen als Barneveld, Ede, Ederveen, Harskamp, Kootwijkerbroek, Otterlo, 
Renswoude en Wekerom. Deze leden voelen zich thuis in onze gemeente waar we als volgelingen van Jezus Christus concreet handen en voeten willen geven aan 
ons geloof in het dagelijks leven ten dienste van onze naaste in de Lunterse gemeenschap en daarbuiten.



3. Speerpunten voor de komende jaren
3a Gemeente-zijn met en voor iedereen

De Maranathakerk kenmerkt zich als een open en gastvrije gemeente waar iedereen welkom is. Door velen wordt ervaren dat je als gast gelijk aangesproken wordt 
en welkom wordt geheten. Iedereen is welkom in Gods huis en in de Gemeente van Jezus Christus. 

Tegelijkertijd zien we dat het gemeente-zijn voor iedereen in de Maranathakerk een aantal uitdagingen kent:

1. Jongeren tussen 16 – 25 jaar voelen zich niet altijd thuis in onze gemeente. Gezinnen met jonge kinderen en ouderen zijn goed vertegenwoordigd, maar 
jongeren in de genoemde leeftijd lijken minder betrokken te zijn. Dit vraagt de komende periode om aandacht en herbezinning over de manier waarop deze 
groep zich beter betrokken, aangesproken en thuis voelt in onze gemeente.

2. De bijzondere situatie als gevolg van de COVID-19 pandemie vraagt om een herbezinning van de manier waarop wij gemeente willen zijn. De komende 
periode willen we onderzoeken op welke manier we gedurende de pandemie, maar ook na de pandemie het samen gemeentezijn in kunnen vullen. Daarbij 
zoeken we naar nieuwe vormen, waarbij de verschillende leeftijdsgroepen en geloofstalen (confessioneel, evangelisch en liturgisch) een plek hebben. 

3. Het gemeentewerk wordt door een klein deel van de gemeente gedragen en het verdelen van de taken lijkt steeds moeizamer te worden, zeker wanneer er 
gevraagd wordt om een commitment voor een langere periode. De komende periode willen we onderzoeken op welke manier we meer met elkaar 
gemeente kunnen zijn, waarbij gaven en talenten breder kunnen worden ingezet door meer verschillende gemeenteleden.



3b Geloofstoerusting en onderwijzing

In de inleiding hebben we gesteld dat de bron en norm voor ons geloof gevonden wordt in de Bijbel. Om daar daadwerkelijk als Maranathakerk invulling aan te 
geven in het gemeente-zijn en het geloofsleven van haar gemeenteleden, is onderwijs op basis van het Woord van fundamenteel belang. Het is een uitdaging voor 
christenen in deze tijd om in woord en daad positie te kiezen op je werk, bij je studie, in de buurt waar je woont. Veel gemeenteleden kennen op dit punt de 
nodige verlegenheid. Getuigen van je geloof vereist tijd en inzet, scholing en oefening. Daarvoor is ook professionele ondersteuning nodig. Daarnaast wil de 
gemeente principieel blijven zoeken naar de vertaling van de Bijbel in de tijd van nu.

Er zijn diverse gemeente groeigroepen en bijbelkringen actief, maar hier wordt lang niet door alle gemeente leden actief aan deelgenomen. Daarnaast zien we dat 
gedurende de COVID-19 pandemie veel vorming en toerustingsactiviteiten zijn komen te vervallen.

De komende jaren willen we streven naar een zo groot mogelijk aanbod en participatie ten behoeve van de geloofstoerusting van alle gemeenteleden van de 
Maranathakerk. Daarbij zal er in het bijzonder aandacht moeten komen voor geloofsopvoeding, vorming en toerusting voor de jeugd, geloven en getuigen in het 
dagelijks leven en het opnieuw betrekken van randkerkelijken die de verbinding van de gemeente in de afgelopen 2 jaar wat verloren zijn.



3c Missionair gemeente-zijn

De grote wereld is klein geworden, omdat wij op ieder moment via de media mee kunnen leven met alles wat in de wereld gebeurt. Dat kan leiden tot betrokkenheid, maar ook 
tot vervreemding. De christelijke gemeente gelooft dat ze betekenisvol kan zijn en dat er meer is dan alleen maar het nieuws te consumeren. In het gebed brengen wij de nood 
van de wereld bij God. In onze missionaire activiteiten proberen wij God te brengen bij de wereld. Daartoe wil de gemeente een rol spelen in de Lunterse gemeenschap en de 
wereld daarbuiten. Daarbij willen wij als Maranathakerk- gemeente ons geloof niet alleen op zondag invulling geven, maar willen wij in het dagelijks leven in ons dagelijks 
handelen laten zien dat wij hart hebben voor elkaar en voor de wereld.

Missionair gemeente zijn heeft zowel een diaconale, evangeliserende en duurzame uitingsvorm. Deze drie gaan hand in hand, maar hebben wel een eigen invulling: 

- Diaconaal

Jezus zegt: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.” (Mattheus 25:40). 
Vanuit die opdracht willen wij ons inzetten de Lunterse gemeenschap en daarbuiten. Daarbij willen we zo veel mogelijk gemeente leden betrekken. Vanwege een terugtredend 
overheidsbeleid zal vanuit de diaconie, eventueel in samenwerking met andere plaatselijke kerken, actief gezocht worden naar groepen en mensen, die (financieel) onze zorg 
kunnen gebruiken. Gedacht kan worden aan ondersteuning van mantelzorg, aanvullende ondersteuning van mensen in financiële problemen in samenwerking met plaatselijke 
welzijnsorganisaties.

- Evangeliserend

Zoals beschreven bij de identiteit en de wordingsgeschiedenis van de Maranathakerk, is er een diep verlangen om niet alleen kerk te zijn op zondag met en voor onze eigen 
exclusieve kerkgemeenschap, maar als volgelingen van Jezus Christus concreet handen en voeten geven aan ons geloof in het dagelijks leven ten dienste van onze naaste in de 
Lunterse gemeenschap en daarbuiten. We willen daarbij anderen laten delen in het goede nieuws van het verlossend werk van Jezus Christus en Gods Koninkrijk. 

- Duurzaam

Tenslotte kenmerkt een missionaire gemeente zich ook door actief aandacht te besteden en invulling te geven aan zorgzaam omgaan met de schepping. Hart voor de wereld, 
betekent ook hart voor de schepping.



3d Bestuur en organisatie

Het organiseren en besturen van de Maranathakerk brengt veel werk met zich mee. Uitvoering geven aan het beleid, het organiseren van de taken en het beheren 
van de middelen zijn werkzaamheden die veel tijd vergen. Het bestuur van de kerk wordt momenteel ingevuld door de kerkenraad van ca 30 personen, de kleine 
kerkenraad met een afvaardiging van alle kerkenraadscolleges en het moderamen. In de uitvoering worden de meeste werkzaamheden belegd bij de taakgroepen. 
Deze huidige organisatievorm resulteert in veel overlegmomenten en vergaderingen. Daarnaast wordt er in de kerkenraad gevraagd om een commitment van 
minimaal 4 jaar. 

De komende periode wil de kerkenraad onderzoeken op welke manier het kerkbestuur hervormd kan worden op basis van de volgende uitgangspunten:

- Betere betrokkenheid van gemeenteleden in het bestuur en bij de organisatie van het gemeentewerk;

- Terugbrengen van overleg en vergadermomenten, waardoor meer tijd en ruimte ontstaat voor daadwerkelijk invulling geven aan ons mission statement: Hart 
voor God, voor elkaar en voor de wereld;

- Taken meer flexibel vorm kunnen geven: minder lang commitment indien dat passend is en werkzaamheden beter aan laten sluiten bij de kerntaak (meer 
projectmatige inzet van gemeenteleden);

Aandachtspunt van het uitvoering geven aan de verschillende speerpunten in de diverse werkgroepen vraagt een stevige regie en ondersteunen organisatie om dit 
mogelijk te maken.



4. Werkplannen
In ontwikkeling – product van de werkgroepen die met de speerpunten aan de slag gaan



5. Beleidsdocumenten
Bestaande beleidsdocumenten rondom onderwerpen als: Doop, Avondmaal, Ethische thema’s etc.


