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Inleiding
Rafael: Sprekend onderweg
We hebben een sprekende en scheppende God die voor ons de weg baant en met ons mee
onderweg gaat. Hij lééft Zijn naam en maakt Zijn naam waar en deze drie-eenheid verlangt ernaar om
in relatie met ons te leven. Hierdoor ontstaat dialoog waarin God tot ons spreekt: bemoedigend,
aansporend en opbouwend tegen ons, over onszelf en over anderen. Dit mogen we doorgeven aan de
ander.
Toen Saul aangewezen werd als koning, zat hij verstopt achter bagage. Hij moest tevoorschijn
gehaald worden. (1 Samuel 10: 23) Zo mogen wij elkaar tevoorschijn roepen en aanmoedigen. Om
volgelingen van Jezus te zijn, die sprekend en scheppend onderweg zijn en het Koninkrijk van God
gestalte geven in de context van 2019. De omgeving waarin we gesteld zijn, zien we al profetisch als
een Heilige stad, waarin wij de brengers van herstel zijn.
Spreken van God (profetisch spreken) en discipelschap (volgeling van Jezus) daar zullen we samen
over spreken en mee aan de slag gaan in 2019. Profetisch spreken en discipelschap horen bij elkaar.
Er is nog veel te winnen voor Christus in Nederland. Laten we schouder aan schouder mensen en
gebieden tevoorschijn spreken en onderweg gaan met onze discipelen zodat we al doende vrijzetten
en leren. We geloven dat de Heilige Geest ons vervult met volheid en dat we verder vernieuwd
worden in de intieme relatie met de Vader. Dat ons vertrouwen mag toenemen dat God door ons en
anderen heen werkt!
Samen met alle gemeenschappen, bedieningen, staf, regio teams, partners en NLT zien we uit en
bidden we iedereen een “sprekend onderweg” zijn toe in 2019!
Namens de beweging,

Het Nationaal Leiders Team [NLT] van Rafaël Nederland

“Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in
Christus Jezus. 7 Zo zal hij, in de eeuwen die komen, laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is,
hoe goed hij voor ons is door Christus Jezus. 8 Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw
geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God 9 en geen gevolg van uw daden,
dus niemand kan zich erop laten voorstaan. 10 Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in
Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt.”
[Efeze 2:6-10] NBV

DEEL 1. Het seizoensbeleid Rafaël Nederland
Missie
Missie- Gemeente – Beweging – Bediening vanuit relatie
Het seizoensbeleid start met de missie waartoe we samen geroepen zijn en zal zichtbaar worden in en
door de lokale gemeente. Dit wordt versterkt door als beweging samen op te trekken; relatie is daarbij
het sleutelwoord. Zelfstandigheid in verbondenheid zal de ontwikkeling zijn die we stimuleren in de
regio’s, de Impactontmoetingen en door de zegen van de ons gegeven bedieningen. Daarom zullen
de onderlinge ontmoetingen bepalend worden voor het komende seizoen tot zegen van de lokale
samenleving.

Missie (waartoe geroepen):
De bediening van Rafaël Nederland functioneert in het klimaat van het Koninkrijk, vanuit gebed en
door de leiding en de kracht van de Heilige Geest, met als doel:
het maken van (nieuwe) discipelen door hen voor te leven en te onderwijzen om Jezus Christus te
volgen in de volheid van de Heilige Geest en geworteld in Zijn Woord;
het van daaruit stichten (voortbrengen) en ondersteunen en dienen van gezonde
geloofsgemeenschappen/ gemeenten die vruchtbaar zijn in de lokale context, waar Jezus Christus
Heer is en mensen tot herstel en bestemming komen;
die vandaar uit als gemeenschap met barmhartigheid en in de kracht van de Heilige Geest uitreiken
naar mensen van alle culturen en generaties en zo de Shalom van het Koninkrijk brengen in de levens
van individuen, gezinnen, buurten, dorpen en steden.
Je eigen mensen zullen weer opbouwen wat al eeuwenlang verwoest ligt; fundamenten, door
vroegere generaties gelegd, zullen weer worden hersteld. Dan zal men je noemen: ‘Hersteller van
muren’, ‘herbouwer van straten.’ [Jesaja 58:12]

De Missie maakt één.

Gemeente:
“De gemeente zal sterk zijn!” Dit omvat een belofte uit het Woord van God en is een profetische
bemoediging voor ons als beweging. Het Koninkrijk van God wordt zichtbaar door de lokale gemeente
in haar context, dat is “samen met alle heiligen”, “waar twee of drie in Mijn naam bijeengekomen zijn,
ben Ik in hun midden” [Mat. 18:20]. Het is niet iets dat we moeten produceren of uitvinden, maar wat
God geeft. Dat mogen wij ontvangen, ontdekken en ontwikkelen. Daarbij willen we ook vieren dat wij
lokaal en landelijk deel uitmaken van het Lichaam van Christus en waar mogelijk meewerken aan de
herkenbare eenheid van dat Lichaam.
Zo zal nu door de kerk de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden aan alle vorsten
en heersers in de hemelsferen, naar het eeuwenoude plan dat hij heeft verwezenlijkt in Christus
Jezus, onze Heer. [Efeze 3:10-11]

De Gemeente zal sterk zijn.

Beweging:
“Een clan van gemeenten vormt gezamenlijk een relationele beweging, eenparig op weg in de door
God gegeven Missie voor RN.” Samen een compleet lichaam, waar de vijfvoudige bediening en al

haar gaven en talenten ingezet kunnen worden om de gemeentes en van daaruit de wereld te dienen
in gezondheid. Iedereen is nodig en iedereen heeft een plek om te dienen. Niet individueel, maar altijd
in verbondenheid. We hebben een bepaalde kleur in alle veelkleurigheid van God. Je eigenheid is een
zegen.
‘Vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt
heb. Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan
en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. Dit draag
ik jullie op: heb elkaar lief.’ [Johannes 15:15b-17]

Een clan van gemeenten.

Bediening vanuit relatie:
“Is jouw hart mij net zo toegedaan, als mijn hart de jouwe?” Vanzelfsprekend is dat eerst de vraag van
Jezus Christus aan ons, maar ook wij mogen elkaar dit vragen en zo samen met Hem en elkaar
optrekken in onze ijver voor de Heer. We zijn en blijven broers en zussen in het Koninkrijk van God.
We leven en werken vanuit relatie en verbond en dienen ons hart hierin te onderzoeken en te
bewaken. Verbondenheid en eensgezindheid maakt impact in de hemelsferen en op aarde.
Jehu vervolgde zijn weg en kwam een eind verder tegenover Jonadab, de zoon van Rechab, te staan.
Hij begroette hem en zei: ‘Hebt u het goed met mij voor, zoals ik met u?’ ‘Jazeker,’ antwoordde
Jonadab, ‘geef mij uw hand. Jehu reikte hem de hand en liet hem zijn wagen bestijgen.’
[2 Koningen 10:15 15:15b-17]

Relaties zijn als een heilige geur.

Wat is nodig?
Grensoverschrijdend:
Grensoverschrijdend geloof hebben. Geloof is moed en daad. De moed hebben om je voor te
bereiden, het onverwachte te verwachten, uit te stappen. De daad om niet de angst te laten regeren,
maar gehoorzaam te zijn, te vertrouwen op God en durven te doen.
Zo ging in vervulling wat de Schrift zegt: ‘Abraham vertrouwde op God, en dat werd hem toegerekend
als een rechtvaardige daad.’ Hij wordt zelfs Gods vriend genoemd. [Jacob 3:23]

Onbevangen & Authentiek:
Leer (weer) onbevangen te zijn als een kind in je geloofswandel. Het vraagt een toevertrouwen en een
loslaten en opnieuw durven.
Want God, de Heere, is een Zon en Schild. Genade en glorie schenkt de Heer, zijn weldaden weigert
Hij niet aan wie onbevangen op weg gaan. [Psalm 84:12]

Optrekken met God:
De levende Drie-enigheid van God: de liefde van de Vader, de genade van Jezus Christus en de
leiding van de Heilige Geest is de voeding van alle ontwikkeling. Laten we in alles wat we willen en
doen God raadplegen en niet optrekken zonder Zijn leiding en aanwezigheid.
Mozes zei: ‘Als U niet zelf meegaat, laat ons dan niet verder trekken.’ [Exodus 33:15]

Samen:
Eén lichaam. We vullen elkaar aan en zonder de ander zijn we slechts een deel, maar geen lichaam.
Optrekken als Lichaam, optrekken in verbondenheid is een zegen die ook als belofte met zegen over
de beweging is uitgesproken.
Zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen.
[Romeinen 12:5]

Generaties:
Jong en oud, als één volk onderweg in de missie. We mogen ruimte geven aan elkaar en we hebben
elkaar onlosmakelijk nodig om een gezegend en vruchtbaar volk te zijn.
Dat betekent dat er, zowel met hen die de mantel van verantwoordelijkheid hebben overgedragen
(oud-voorgangers, -bedieningsleiders, -voorzitters) als met hen die deze mantel nu dragen,
voorgangers en bedieningsleiders, als met hen die deze mantel (nog) niet dragen, vormen van
(samen)werken gezocht zullen worden tot zegen van gemeenschappen en dus ons land.
‘Aan het einde der tijden,’ zegt God, ‘zal Ik over alle mensen mijn geest uitgieten. Dan zullen jullie
zonen en dochters profeteren, jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten.’
[Handelingen 2:16]

Doorbrekend:
Er is hoop op een nieuw seizoen. Er is gehoorzaamheid nodig naar Jezus om nieuwe vangst te
verwachten, muren te doorbreken. Laten we niet teruggrijpen op hoe we het altijd al gedaan hebben
en nieuwe wegen niet gelijk afwijzen, ondanks de ervaringen. Bedieningen en gemeenten zullen
worden aangespoord en ondersteund om grenzen te overschrijden. Voor ons allen zal het uitdagend
zijn weer te leren lopen op water.
‘Gooi het net aan stuurboord uit,’ riep Jezus, ‘dan lukt het wel.’ Ze wierpen het net uit en er zat zo veel
vis in dat ze het niet omhoog konden trekken. [Johannes 21:6]

Hoe geven we dit vorm?
In de door God gegeven missie zullen we gezamenlijk als beweging optrekken, de sterkte van
gemeente zijn zullen we vieren en de onderlinge hartrelaties verstevigen. Dit doen we door:
Gemeenschappen op een relationele wijze te dienen, te ondersteunen, te trainen, te inspireren en te
faciliteren. Hierbij hebben we speciaal aandacht voor leiders
Het katalyseren van een apostolisch en profetisch klimaat waardoor nieuw terrein wordt ingenomen
door bedieningen van herstel, missionaire initiatieven en het starten van pionierswerken en nieuwe
gemeenschappen.
Samen te werken met, te leren van en te investeren in onze kleur en gaven in het brede lichaam van
Christus in ons land en daarbuiten door onze internationale Foursquare familie.
Het voortbrengen van nieuwe generatie leiders, samen met het lokale leiderschap, die vanuit
verbondenheid, krachtig, creatief, en passend bij hun cultuur als mede-eigenaar een krachtige
bijdrage in de bediening van Gods Koninkrijk en de Rafael beweging leveren en deze verder brengen
dan wij daarvoor.
Het geheel is gericht op het verstevigen van ons fundament, ondersteunen van de gemeenschappen
en initiëren en inspireren van bedieningen behorend bij de roeping van Rafaël Nederland voor ons
land.
Dit kan worden samengevat in drie werkwoorden: onze pijlers.

Ondersteunen
Rafael Nederland wil gemeenten ondersteunen waar nodig, zodat Rafaelgemeenschappen groeien in
vitaliteit en gezondheid.

Herstellen
Rafael Nederland omvat bedieningen van herstel voor zowel de gemeenschappen als persoonlijke
herstel en groei.

Stichten
Rafael Nederland verlangt naar het katalyseren van missionaire kracht in de wereld, zowel binnen
Nederland als over de grenzen heen. Werkwoorden die hierbij horen zijn uitreiken, pionieren, stichten.

DEEL 2 Jaarplan Rafael Nederland
Rafael Nederland overkoepelend
Het thema voor de 2019 zal zijn:

‘Sprekend Onderweg’
“ Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de
hemelsferen, in Christus Jezus. 7 Zo zal hij, in de eeuwen die komen, laten zien hoe
overweldigend rijk zijn genade is, hoe goed hij voor ons is door Christus Jezus. 8 Door zijn
genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is
een geschenk van God 9 en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten
voorstaan. 10 Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om
de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt.” [Efeze 2:6-10] NBV

Speerpunten voor het jaar 2019:

Jaarvergadering
Leidersontmoeting
4all Festival 2019
Regio’s en gemeenten:
Discipelschap en profetisch spreken

Gemeentestichting
NLT
Het Nationaal Leiders Team [NLT] is aangesteld om de beweging meer te leiden in geestelijk
leiderschap en de bedieningen meer ruimte te geven. De ontwikkeling om het Uitvoerend Team op te
bouwen tot een deskundig team is grotendeels geslaagd. We hopen in 2019 nog enkele posities en
deskundigheid aan het team toe te voegen, zodat het NLT nog meer ontlast is en de beweging
maximaal ondersteund.
De overleggen en optrekken met de schil, staf, regio opzieners en bedieningen is toegenomen. Dit om
in een steeds breder verband de beweging te overzien en te dienen. Deze ontwikkeling zullen we in
2019 verder vorm geven door een 4 tal grotere ontmoetingen in te zetten, waarin we samen aan de
verdere ontwikkeling van de beweging handen en voeten zullen geven.
In deze ontmoetingen zullen we ook een aantal vernieuwingen willen voorbereiden die we op de
werkvergadering zullen presenteren. Focus op bediening, samen clan zijn, vernieuwing in de regio
setting, opvolging in leiderschap en uitbreiding van het NLT.
Het Uitvoerend Team [UT] heeft de uitvoerende functies van penningen, secretariaat en bestuur.
De statutaire en eindverantwoordelijke functies zijn in het NLT als volgt:
Penningmeester (Gerard van Rooij), Secretaris (Esther Verkijk), NLT-teamleider en voorzitter (Bart
Groeneveld), bestuurslid (Mira de Boer), bestuurslid (Daniel Sloots)
Aanspreekpunt:

Rafael NL extern en in de beweging: Bart Groeneveld en Gerard van Rooij
Foursquare (Europa): Daniel Sloots en Esther Verkijk
Esther Verkijk zal in juni 2019 aftreden en daarna in de schil beschikbaar blijven.
Het NLT wil functioneren langs de lijn van de vijfvoudige bediening:
richtinggevend (Missio Deï)
beweging brede strategie
verbinden en mandaat geven
inspiratie en toerusting van leiders
initiëren van landelijke activiteiten
bewaken van het DNA (theologie)
ondersteunen/adviseren/bemoedigen

Rafael Nederland Bedieningen
Rapha Programma’s
Jongerenwerk
MIRA
Kinderwerk
Huis van Gebed
Opleiding Theologie
Associaties
Met de associaties van Rafael Nederland wordt besproken hoe wij elkaar wederzijds kunnen dienen in
2019: Cleansing Stream, Fathers House Movement, Desert Rose&Buurtvrij en St.Talenten.

