
Een open gemeenschap zijn tot eer van God 

… relevant voor studenten in Leuven. 

 

1. Open gemeenschap. 

Wij streven er actief naar een gemeenschap te zijn, een gezellige groep waar betrokkenheid 

heerst, waar mensen zich veilig voelen en een zeker engagement is naar de Ichtusgroep. Het 

woord ‘open’ is hier onlosmakelijk mee verbonden. We willen ons niet verliezen in de eigen 

groep, we willen dat iedereen zich steeds welkom voelt, of het nu gaat om (nieuwe) 

ichtianen, of om andere studenten van de universiteit/hogeschool. Wij willen kwantitatief 

blijven groeien, niet enkel door studenten naar onze activiteiten te trekken, maar ook door 

zelf naar buiten te treden en actief te zijn in de studentenstad.   

2. Tot eer van God 

Hoewel we open staan voor iedereen, willen wij toch blijven staan in onze identiteit als 

volgeling van Jezus. Wat Ichtus Leuven bovenal bindt, is het gemeenschappelijk geloof dat Hij 

Heer is van ons leven. Als Zijn discipelen willen we alles wat we doen, doen tot eer van Hem. 

Wij streven ernaar Hem lief te hebben boven alles en onze naaste lief te hebben als onszelf. 

(zie ook de geloofsbasis in de bijlage)We willen kwalitatief groeien, dat mensen God leren 

kennen binnen Ichtus, dit leren kennen is een proces dat nooit eindigt.  

3. Relevant voor studenten 

Studenten zijn, net als iedere andere mens, op zoek naar hoe ze hun leven op een 

bevredigende manier in kunnen vullen. Wij geloven dat het christelijke geloof vandaag nog 

een boodschap heeft voor iedereen. Wij hechten er belang aan kritisch te zijn en niet 

onverschillig te zijn voor de mensen rondom ons. We willen onszelf en anderen uitdagen om 

een verschil te maken.  

4. In Leuven 

Wij hechten er veel belang aan om volwaardig deel uit te maken van de Leuvense 

gemeenschap. Wij streven ernaar ons niet terug te trekken als groep, maar meer bekendheid 

te verwerven als vereniging. Dit doen we door adequaat in te spelen op de Leuvense 

studentencontext. Onze activiteiten moeten daarom passen bij ons als groep en bij de 

studentenstad waarin wij ons bevinden.  

  



BIJLAGE: GELOOFSBASIS 

Ichtus Leuven deelt de geloofsbasis van IFES Internationaal. 

We geloven: 

 De eenheid van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, in God. 

 De soevereiniteit van God in schepping, openbaring, verlossing en laatste oordeel. 

 De goddelijke inspiratie en volkomen betrouwbaarheid van de Heilige Schrift, zoals zij 

oorspronkelijk aan ons gegeven is, en het gezag ervan in alle zaken van geloof en gedrag. 

 De totale zondigheid en schuld van alle mensen sinds de zondeval, waardoor zij aan Gods 

toorn en veroordeling onderwerpen zijn. 

 Verlossing van de schuld, straf, heerschappij en smet van de zonde, alleen door het 

plaatsvervangend sterven van Jezus Christus, de mensgeworden Zoon van God. 

 De lichamelijke opstanding van de Heer Jezus Christus uit de doden en zijn Hemelvaart naar 

de rechterhand van de Vader. 

 De aanwezigheid en de kracht van de Heilige Geest in het werk van de wedergeboorte. 

 De rechtvaardiging van de zondaar door de genade van God, door het geloof alleen. 

 De inwoning en het werk van de Heilige Geest in de gelovige. 

 De ene universele gemeente, die het lichaam van Christus is, en waartoe alle ware gelovigen 


