
Visie Kinder- en Jeugdwerk Hervormd Lexmond (PKN) 
 

Onze kerk is een levende geloofsgemeenschap gebaseerd op het Evangelie van Jezus Christus, gevormd door het 

verleden en de traditie. Hieruit verlangen we dat kinderen en jongeren een levende relatie met God en Zijn 

gemeente ontwikkelen en hieruit leren leven.   

FUNDAMENT We zien God als fundament; de basis die doel en bestemming geeft aan ons leven. We willen onze 

kinderen en jongeren meegeven dat Hij onze Vader is en Jezus Christus onze Verlosser en dat Hij is die heilig maakt. 

BRON  De Bijbel heeft hierin een centrale rol. We willen de kinderen en jongeren de verhalen leren uit de 

Bijbel, maar hen ook laten ontdekken welke lessen en richtlijnen eruit te halen zijn. Het vormt de leidraad voor je 

leven, denken en geloven in deze tijd. We geloven dat door het Woord en het werk van de Heilige Geest de 

kinderen en jongeren een levende relatie kunnen hebben of krijgen met Jezus Christus.  

GEMEENSCHAP We willen als gemeenschap ruimte bieden aan onze kinderen en jongeren. Op een wijze dat ze 

zich onderdeel voelen van de gemeente, zodat ze zich thuis en gekend mogen voelen. We wensen dat 

vriendschappen ontstaan zodat ze zich samen verbonden voelen binnen de gemeenschap. 

ONTWIKKELING We wensen dat onze kinderen en jongeren zich binnen de gemeente kunnen ontwikkelen in het 

geloof en het geloven verweven raakt in hun identiteit. Zodat ze als volwassenen weten wie ze zijn; hoe ze kunnen 

praten over en met onze Vader, hoe het Christelijk geloof in hun leven een rol speelt, waar ze goed in zijn en waarin 

ze nog kunnen groeien.  

DIENSTBAAR   Daarbij dat ze zich verantwoordelijk gaan voelen voor de taken die nodig zijn om het geloof en de 

kerk levend te houden. Taken die nodig zijn om een levende kerk in Lexmond te behouden, maar ook een omzien 

naar de gemeente van Christus in de gehele wereld. 

 


