
 
 

VERLANGEN-DOCUMENT 2020 
De Plantagekerk Zwolle verlangt ernaar een inspirerende, eigentijdse 
en gastvrije Zwolse geloofsgemeenschap te zijn waar Jezus centraal 
staat. Samen willen we toegroeien naar Christus! In onze kerkelijke 
gemeente ervaren zowel de leden als de nieuwkomers en gasten: 

 
[1 spiritueel] Hier kunnen wij groeien in geloof, 
hoop en liefde, in gebed en aanbidding. Hier 
oefenen we ons verlangen naar God. Hier leren 
we om God te eren, Jezus te volgen en ons te 
laten leiden door de heilige Geest. Hier 
ontdekken we Gods heerlijkheid, komen wij  tot 
rust en leren wij Gods aanwezigheid te zoeken 
en te ervaren. Hier ontvangen wij verdieping in 
onze omgang met Gods Woord en kunnen wij 
participeren in inspirerende erediensten op 
zondag. Hier zien we ook onder ogen dat ons 
leven gestempeld wordt door zonde en tekort 
en kunnen we ons tegelijkertijd kwetsbaar, 
open en eerlijk opstellen en met onze 
zwakheden en ons falen tevoorschijn komen. 
Want hier is een sfeer van liefde en genade, 
aanvaarding en vergevingsgezindheid. HIER IS 
GOD. HIER WOONT JEZUS. HIER WAAIT DE 
GEEST. 
 
[2 pastoraal] Hier worden wij gezien en krijgen 
wij de kans om ons diepgaand te verbinden met 
medechristenen, in de erediensten, maar ook en 
vooral in huiskringen en tijdens andere 
ontmoetingsmomenten. Hier kunnen wij 
liefdevolle zorg en aandacht ontvangen en 
geven. Hier delen we wat we moeilijk vinden en 
wat ons belemmert in onze omgang met God en 
elkaar. Hier merken wij dat onze aanwezigheid 
wordt gewaardeerd en dat wij ons kunnen 
overgeven aan processen van vergeving, 
genezing en bevrijding. HIER IS GOD. HIER 
WOONT JEZUS. HIER WAAIT DE GEEST. 
 
[3 diaconaal] Hier worden wij uitgedaagd om 
elkaar te dienen met de talenten die wij van 
God hebben gekregen, binnen de 

kerkgemeenschap, maar ook in de samenleving. 
Hier krijgen wij de kans om anderen praktisch te 
helpen en ontvangen wij ook zelf praktisch hulp 
als er moeiten zijn. Hier leren wij om vrijgevig te 
zijn met geld, tijd en aandacht, en om de liefde 
die wij van God ontvangen praktisch te maken in 
ons dagelijkse leven. Hier gaat ons hart open 
voor mensen in nood. HIER IS GOD. HIER 
WOONT JEZUS. HIER WAAIT DE GEEST. 
 
[4 missionair] Hier leren wij dat wij er als 
geloofsgemeenschap niet allereerst voor 
onszelf zijn maar voor de samenleving, waar 
zoveel ellende en gebrokenheid is en waar nog 
zoveel mensen zijn die Jezus niet kennen. Hier 
krijgen wij hart voor de stad Zwolle. Hier 
kunnen wij een bijdrage leveren aan 
inspirerende missionaire initiatieven (plaatselijk, 
landelijk en wereldwijd) door inzet, gebed en 
financiële ondersteuning. Hier leren wij hoe wij 
in ons dagelijkse leven (thuis, in de buurt, op 
ons werk) iets van Gods koninkrijk kunnen laten 
zien aan de mensen om ons heen. Hier 
verbinden wij ons ook met het wereldwijde 
werk van Christus.  HIER IS GOD. HIER WOONT 
JEZUS. HIER WAAIT DE GEEST. 
 

Om over door te praten:  
1. Welke woorden of zinnen raken je speciaal?  
2. Waar zou jij het anders formuleren?  
3. Wat zou je nog willen toevoegen? 
 
Reageer op Plantagenet of mail naar: 
verlangen@plantagekerkzwolle.nl. Dat kan 
tot vrijdag 13 maart. 

 

 

WERKELIJK: GOD IS IN UW MIDDEN.  
(1 Korintiërs 14:25) 
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