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Hoop voor Noord
visie en kenmerken

n Hoop voor Noord wil Amsterdam-Noord met het 
Evangelie van Jezus Christus bereiken. Daarin 
zijn individuele christenen belangrijk op hun 
eigen plek. Samen vormen zij een 
multiculturele gemeenschap waarin geloof, 
hoop en liefde centraal staan.

n Kenmerken
• Huiskerken (per cultuur)
• Buurtwerk (per buurt)
• Participatie niet-gelovigen



Wat is ‘getuigen’?
1) Transparant en betrouwbaar zijn

n Loyaal en trouw/betrouwbaar zijn
n Kwetsbaar en open durven zijn

2) Zelf met Jezus leven
n Identiteit beseffen (Matth. 10:40; Matth. 5:13-16)
n “Jezus leven” in álles wat je doet; ‘gewone’ 

mogelijkheden aangrijpen 

3) Bidden
n ‘Adopteer’ in gebed en communiceer dat ook!

4) Indien er aanleiding toe is eenvoudig en kort 
kunnen uitleggen wat het Evangelie inhoudt

n ‘5-minuten Evangelie’ – de kloof



Overtuigingen
n Gods belofte - 2 Petrus 3:9 

• “De HERE is geduldig/lankmoedig; Hij wil niet dat iemand verloren gaat maar dat 
allen tot bekering komen.”

n Christus woont in mensen – Mattheus 10:40
• “Wie u ontvangt, ontvangt Mij; wie Mij ontvangt, ontvangt Hem die Mij gezonden 

heeft.”

n De Joden een Jood, de  Grieken een Griek (1 Korinthe 9)
• Dat is niet: ‘op het randje lopen’, maar ‘alles doen om enigen te winnen’

n Integral life / mission
• Woord en daad, het hele leven, in één

n Het Woord / God naar mensen (oa buurtwerk, taalgroepen)
• Immanuël, God met ons

n Maximaal overtuigd zijn van eigen identiteit; geen veroordeling van de ander.
• De Waarheid is een Persoon

n Gebed
• Wees waakzaam. En: meer werk is meer bidden.



Afsluitend
Marcus 6:30-44

n Conclusies:
• Jezus leert ons op Hem te vertrouwen
• We mogen onderdeel zijn van Gods wonder
• Start met wat je hebt… al is het niets. In Gods 

handen is het álles.



Mee naar huis…
n Als elke christen één intensief contact met een 

niet-christen aangaat en voor die persoon 
gaat/blijft bidden, kunnen we het 
‘georganiseerde evangelisatiewerk’ wel 
afschaffen.

n Als ik Hem ken, woont Jezus in mij. Ongelooflijk… 
maar waar. (Matth. 10:40)

n Mijn broodjes en vissen die ik in Jezus’ handen 
wil leggen, zijn…
Dáár ga ik mee aan de slag.

n Umojanederland.nl 


