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Hebron Amsterdam verlangt ernaar dat Gods nieuwe wereld (koninkrijk) zichtbaar wordt in de
Spaarndammerbuurt en in levens van mensen. Deze nieuwe wereld is hét goede nieuws van God, dat zichtbaar is
geworden in Jezus Christus. Concreet is Hebron Amsterdam:
×

×
×

een beweging van christenen die zich willen inzetten voor de Spaarndammerbuurt. Deze beweging
bestaat uit christenen die bij verschillende kerken zijn aangesloten en zich vanuit het goede nieuws
geroepen weten om zich in te zetten voor de bloei van de buurt;
een buurtkerk die God zoekt, Jezus als Heer kent en dient als vrijplaats1 voor alle mensen;
een (woon)gemeenschap die zich door gebed en maaltijd verbindt met de buurt.

Hebron Amsterdam wil daarmee zowel een concrete (kerkelijke) gemeenschap zijn, als ook een katalysator voor
alle christenen in deze buurt in hun roeping om het goede nieuws van Jezus concreet zichtbaar te maken en de
buurt positief verandert. Deze drie ‘takken’ van Hebron Amsterdam bestaan deels, maar zullen in de komende
jaren ook verder moeten worden ontwikkeld.

Wat geloven en verlangen wij?
×

×

×

1De

Vrijheid. Wij geloven dat het in Gods nieuwe wereld over vrijheid en herstel gaat.2 Hierin maken wij
geen hiërarchisch onderscheid tussen fysieke bevrijding (concrete ‘diaconale’ hulp) als mentale
bevrijding (herstel van relaties met God en met elkaar). Zowel in de relatie met God als in de relatie
met elkaar verlangen we ernaar de bevrijding van Jezus Christus te ontdekken. en zijn herstel zichtbaar
te maken.
Gemeenschap. Wij geloven dat het goede nieuws van Jezus gaat over een concrete inclusieve en
diverse gemeenschap van mensen. Daarin maken we geen onderscheid tussen christen of nietchristen. Die christelijke gemeenschap verlangt ernaar mensen op te nemen in het grote verhaal van
Gods bevrijding in Jezus en herstel in deze wereld. Dat vraagt vaak om een omkering in ons denken
en handelen.
Context. Wij geloven dat Gods nieuwe wereld ‘incarnationeel’ is: het goede nieuws wordt concreet in
vorm, taal, woorden en uitingen die passen bij de context van de Spaarndammerbuurt. We verlangen
naar het goede nieuws dat aansluit bij onze context, zoals Christus aansluit bij waar wij zijn als
mensen. Tegelijk is dit goede nieuws radicaal anders dan onze context: het wil hem veranderen en
herstellen, zoals Christus ons verandert en herstelt.

naam Hebron ( )חברוןverwijst naar een vrijplaats in de tijd van Israël, waar mensen ongeacht hun verleden een nieuw
leven konden vinden.
2 Deze twee begrippen vormen het kenmerkende verhaal van God en zijn volk Israel. De beweging van bevrijding en herstel
komen voortdurend terug in het leven van het volk Israel (OT, Exodus en de het nieuwe leven in het beloofde land) en de
christelijke kerk (NT, Pasen en het nieuwe leven in Gods koninkrijk).

Welk karakter hebben wij?
×

×

×

Verstaanbaar. We willen dat alles wat we doen en zeggen helder is voor iedereen. Dat mensen bij wat er
wordt gezegd en gedaan denken: ‘dit gaat over mij’. Dat ook mensen die niet betrokken willen zijn bij
Hebron Amsterdam zeggen: ‘het is goed dat dit gebeurt’. Wij zijn communicatief betrokken op de
verschillende behoeften in de wijk: zowel analoog als digitaal.
Gedeeld eigenaarschap. Hebron Amsterdam streeft naar een gevoel van gedeeld eigenaarschap. We
geloven in korte lijnen en een platte organisatiestructuur. Wij willen dat mensen spreken over ‘Wij’ en
‘Ons’ in plaats van ‘wij’ tegenover ‘jullie’.
Hart voor onze omgeving. We houden van onze omgeving en willen ons daarvoor inzetten. Die
omgeving is primair de Spaarndammerbuurt, maar strekt zich ook daarbuiten uit. We bidden voor en
werken aan vrede in onze stad Amsterdam en onze buurt.

Wat doen wij?
×

×

×

Samen het goede nieuws ontdekken. Wij willen meer ontdekken over God en zijn goede nieuws voor
ons leven. Daarvoor creëren we momenten waarin we deze ontdekkingstocht aangaan. Wij geloven hierbij
in het beeld van de klassieke Bijbelse pelgrimstocht: we zijn geen afgesloten groep, maar stralen in alles uit
dat wij deze tocht naar God samen aangaan met alle mensen.
Concreet:
o We hebben een aanbod van cursussen en ontdekkingsgroepen waarin mensen kunnen
kennismaken met de christelijke boodschap en traditie en met de Bijbel.
o We hebben wekelijkse vieringen waarin de preken toegankelijk en uitdagend zijn voor de mensen
in de buurt.
Ons leven met elkaar delen. Wij geloven dat Gods herstel concreet wordt in de christelijke gemeenschap.
De sociaalmaatschappelijke indelingen vallen weg in een kerk waar mensen gelijk zijn voor God. Wij
geloven dat deze gelijkheid zichtbaar wordt in het eerlijk en kwetsbaar delen van ons eigen leven met
elkaar, zoals God zijn bestaan met ons deelt. Iedereen komt met een gelijk verlangen voor God, wat
zijn/haar situatie ook is.
Concreet:
o We hebben wekelijkse buurtmaaltijden waarin verbinding tussen mensen voorop staat. Die geven
wij vorm via een concrete maaltijd waar hoog- en laagopgeleid, blank of gekleurd en arm en rijk
naast elkaar aan tafel zit en de maaltijd deelt.
o We hebben kringen die inclusief van karakter zijn en waar het leven delen voorop staat. Deze
kringen hebben een belangrijke rol in het delen: door onderling pastoraat en omzien naar elkaar.
o We hebben naast klassieke vieringen ook ‘community-vieringen’ waarin we naast de ontmoeting
met God door bidden en zingen, meer met elkaar in gesprek zijn over de concrete betekenis van
het goede nieuws in ons dagelijks leven.
In een hersteld leven oefenen. Wij willen als Hebron Amsterdam een oefenplek zijn van vrijheid. We
geloven in het belang van het creëren van een ritme waarin we de bevrijding vorm kunnen geven.
Concreet:
o We besteden aandacht aan concreet dienen in de buurt door actief te participeren in de bloei van
de wijk (bijvoorbeeld in het ‘Burennetwerk’, ‘Serve the City’, Stichting Present, de Horizon, etc.).
Maar ook in onze giften tijdens de vieringen willen we bijdragen aan het herstel in de buurt.
o We nemen de tijd om in de huizen boven Hebron Amsterdam te streven naar de vorming van
een christelijke (leef-)gemeenschap. Die kan in gezamenlijk ritme een spil zijn in het wiel van
gebed en dienstbaarheid.

