
 

New Wine Nederland: wat we gaan doen 
We willen je graag vertellen wat we de komende jaren gaan doen. Voor de jaren 2022 tot 2025 hebben we een nieuw plan gemaakt. Daarin staat wat we als New Wine belangrijk vinden, waaraan 
we willen werken.  
Wie we zijn  
Wij zijn een beweging van kerken 
waarin we elkaar aanmoedigen, 
inspireren en toerusten om in de 
kracht van de Geest te getuigen 
van de komst van Gods Koninkrijk. 

Waaraan we gaan werken de komende jaren 

Wat we geloven 
Wij geloven dat de kracht van Gods 
Geest mensen, kerken en de 
samenleving vernieuwt. 

Meer van Gods Geest in kerken 
We helpen lokale kerken meer ruimte te 
bieden aan het werk van de Heilige Geest 

Mensen laten proeven en oefenen 
We laten mensen proeven van Gods Koninkrijk en 
bieden op evenementen ruimte om te oefenen 
met aanbidding, gebedsministry en luisteren naar 
Gods stem.  

Samen optrekken met leiders 
We lopen samen op met predikanten en 
voorgangers.  We helpen hen geestelijk fit te worden 
en te blijven. En om andere predikanten en 
voorgangers aan te steken met hun passie voor God.  

Waaraan je ons herkent 
1.  We laten ons leiden door de 
Bijbel, maar bieden ook alle ruimte 
aan Gods Geest. 
2.  We zijn gericht op heelheid van 
de mens en de hele schepping. Met 
heelheid bedoelen we: bevrijding 
van machten van zonde en kwaad, 
genezing naar geest, ziel en 
lichaam, rechtdoen aan mensen, 
de natuur en de economie.  
3.  We geloven dat het Koninkrijk is 
gekomen in Jezus, maar dat we er 
tegelijk ook nog op wachten.  
4.  We geloven dat in lokale kerken 
het Evangelie echt goed nieuws 
mag worden. Daar wordt al iets 
zichtbaar van Gods Koninkrijk.  
5.  We doen wat we geloven 
6.  We nodigen iedereen uit om 
mee te doen 
 

Dat doen we door: 
1. Veel aandacht te geven aan gebed 

• Kerken helpen om gebedspastoraat en 
-ministry steeds meer een plek te 
geven in de eigen gemeente. 

• Een makkelijk te begrijpen 
gebedscursus te ontwikkelen, die je 
kunt doen voor de cursus luisterend 
bidden. 

• ‘de praatjes’ bij de cursussen online 
aan te bieden. 

 
2. Een gemeentecursus maken over 

aanbidding en ook lesstof maken voor 
predikanten over dat onderwerp. 

 
3. Een gemeentecursus maken over de 

Theologie van het Koninkrijk. Ook die 
lesstof maken we geschikt voor onderwijs 
aan predikanten. 

Dat doen we door: 
Extra aandacht te geven aan de Zomerconferentie, 
zodat nog meer mensen daarnaar toe willen en 
kunnen kennismaken met New Wine.  
 
We gaan: 

• extra activiteiten aanbieden aan jongeren 
• meer aansluiten bij wat plaatselijke 

kerken nodig hebben 
• proberen andere groepen te bereiken in 

de samenleving. Bijvoorbeeld 
Nederlanders die in het buitenland zijn 
geboren of mensen met een beperking.  

• Zorgen dat de conferentie voor iedereen 
betaalbaar blijft.  

 
Daarnaast willen we het hele jaar door kleinere 
evenementen organiseren. Ook daar kun je 
proeven van het Koninkrijk en oefenen in Gods 
Geest.  

Dat doen we door: 
1. meer kerngroepen te starten en alle groepen 

sterker te maken door het aanbieden van: 
• masterclasses 
• retraites 
• coaching- en mentorprogramma’s 

 
2.   onderwijs te geven. We willen: 

• opleidingen blijven aanbieden met en op het 
Evangelisch College en de Theologische 
Universiteit Kampen.  

• samenwerken met de Protestantse 
Theologische Universiteit.  

 
3.   niet alleen predikanten en voorgangers te 
ondersteunen, maar straks ook kerkenraden.  
 
4. met een team van pioniers te zoeken naar nieuwe 

vormen van geloofsgemeenschappen.  


