
 

In de gemeente van Jezus 

Christus gaat het om de vraag: 

Hoe kunnen wij als volgelingen van 

Jezus iets van het Koninkrijk van God 

zichtbaar laten worden. Er zijn al 

tekenen van het Koninkrijk van God 

zichtbaar, maar met Zijn wederkomst 

wordt het in zijn totaliteit zichtbaar.  

Hier gaat het dus om God in Zijn 

relatie tot de mens en zijn schepping.  

(Jesaja 58: 5-12) 

 Lofprijzing en aanbidding 

 Toewijding en afhankelijkheid 

 Opkomen voor onrecht 

 Zorgen voor de zwakke in onze 

maatschappij 

 Rentmeester zijn over de aarde 

 Enz. 

 

Leven. 

Wij leven in relatie met de drie-enige 

God, elkaar en midden in de 

samenleving. 

We zijn een beweging van Jezus 

Christus die zich verspreid als een 

virus 

We leven met Hem en zoeken naar 

Zijn wil voor ons leven en de 

gemeente zodat we Gods stem 

verstaan en wij zicht krijgen op waar 

God mee bezig is en hoe wij met Hem 

mee kunnen werken. 

- Zoeken naar de wil van God en 

ontdekken hoe wij met Hem mee 

kunnen werken 

 

 

Groeien 

Er is binnen de gemeente een klimaat en een verlangen om te leren van onze 

Heer en ons te laten toerusten. Want wij zijn discipelen/leerlingen van Jezus 

onze Leermeester. Geloofsopvoeding, geloofsgesprek, geestelijke groei en 

praktische toerusting zijn daarbij een must. Discipelen zijn naast mensen die zich 

geestelijk ontwikkelen ook biddende mensen.  

- Geloofsgesprek 

- Kringen 

- Bijbelstudie 



- Toerusting 

- Jeugdwerk 

 

Dienen. 

Wij zijn betrokken mensen die elkaar en de samenleving willen dienen met onze 

gaven en talenten. Dit doen we vanuit onze gemeenschappelijke bediening 

(roeping) als gemeente. Voor de gemeente als instituut zijn aantallen, 

budgetten, procedures, posities, gebouwen en resultaten belangrijk. God wil ons 

echter bevestigen in onze identiteit en dat gaat om Zijn doel met de gemeente. 

Van doelen op onszelf gericht (naar binnen) is het zaak om ons te richten op de 

doelen van Zijn Koninkrijk in de wereld (naar buiten). Het is aan ons om te 

dienen (vruchtbaar te zijn) en Gods is verantwoordelijkheid en wij mogen er op 

vertrouwen dat Hij zal zorgen voor het resultaat.  

- Pastoraat. Hoe geven we hier een goede vorm aan 

- Diaconaat 

 

 

Delen. 

Wij zijn geroepen om gezonden te worden. Buiten de kerkmuren ligt ons 

zendingsveld. Wij zijn in de minderheid en de mensen hebben de gemeente niet 

meer nodig voor Godsdienst. Het is zaak dat we christenen toerusten en helpen 

om vanuit het persoonlijk volgen van Jezus in hun omgeving getuige zijn in 

Woord en daad. Wij hoeven geen mensen te redden maar wij moeten Gods 

Koninkrijk meer zichtbaar laten worden in onze tijd en plaats. Van een tijdperk 

waarin wij ons hebben gericht op het redden van mensen uit deze slechte wereld 

voor de eeuwigheid moeten wij herontdekken dat het Koninkrijk van God ook 

van belang is voor het leven-voor-de-dood. Jezus omschrijft Zichzelf als iemand 

door wie: 

 

 armen het goede nieuws horen 

 gevangen vrijgelaten worden 

 blinden hun zich herkrijgen 

 onderdrukte hun vrijheid terugkrijgen 

 een genade jaar voor de Heer uit te roepen (Lucas 4:18-19) 

- Diaconaat 

- Uitzenden 

- Getuigen 

 

Wij hebben lief 

Wij uiten ons geloof o.a. doordat wij liefhebben. Dat wij een hart hebben voor 

God, elkaar en onze naaste. Liefde is in de eerste plaats geen gevoel maar een 

keuze. Wij kiezen ervoor om de andere te respecteren, te aanvaarden zoals 

hij/zij is, te ondersteunen en te helpen/dienen en voor elkaar te zorgen. 

 

Omdat God van ons houdt. 

Onze motivatie en inspiratie halen we uit het feit dat ons houdt. Dat Hij ons eerst 

heeft liefgehad en dat wij die liefde hebben leren kennen en daarin geloven  



(1 Johannes 4:16). Zijn liefde die in ons woont laten we zichtbaar worden dor 

met Hem te leven. Want in Hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. (Handelingen 

17:28) 

 

Dit alles wordt ondersteund door vitaal, inspirerend en dienend 

leiderschap. 

De taak van het bestuur heeft jarenlang het karakter gehad van het uitvoeren 

van bestuurlijke en organisatorische taken. We paste op de winkel en zorgde dat 

alles voorspoedig verliep. 

Voor een gezonde gemeente is vitaal, inspirerend en dienend leiderschap van 

belang. We stappen hiermee af van het beeld dat bestuur en voorganger herders 

en leraars moeten zijn. Het gaat om leiders die dienend motiveren, inspireren en 

faciliteren zodat de leden zich optimaal kunnen ontwikkelen en we samen de 

richting opgaan die God graag wil. 

 

Wat is onze gemeenschappelijke bediening als gemeente? 

Traditioneel heeft de dominee een centrale rol in de gemeente. denk daarbij aan 

het leiden van de samenkomsten, het verrichten van pastoraal werk, het 

onderwijs e.d. Deze rol plaats de mensen in een afhankelijkheidspositie die zelfs 

gekoesterd wordt. We gaan weer ontdekken dat God in Efeze 4: 7,11-13 de 

werkers in de gemeente ziet als toerusters van de gemeenteleden die 

vervolgens, naar ieders mogelijkheden aan de slag gaan. Dit sluit ook helemaal 

aan bij de jongere generatie die graag meedoet en ontdekt wat God hen aan 

unieke roeping heeft gegeven. De beschrijving van zo’n voorganger kan als volgt 

zijn: Een leider, bouwer/ toeruster – iemand die enthousiast de schouders kan 

zetten onder de aanbevelingen in het gemeente-opbouwplan, de gemeente 

meeneemt in gemeenteopbouw en daarin ondersteunend onderwijs kan 

verzorgen: kortom. 

- Een leider, leraar, toeruster en coach 

- Met een passie voor missionair werk (kennis en ervaring met mensen van 

buiten) 

- Die inspirerend is en het geloof kan verbinden met het dagelijks leven 

- Met een passie voor kinder- en jeugdwerk (affiniteit en betrokkenheid bij 

kinderen en jongeren en toerusten en ondersteunen van de kinder- en 

jeugdwerkers 

- Die kan omgaan met diversiteit 

- En verbinding kan brengen binnen de gemeente en tussen de kerken in 

Pernis. (De gemeente kent op verschillende terreinen van arbeid een 

nauwe samenwerking met de andere kerken in Pernis) 

 

Theologische competenties 

- Kunnen omgaan en willen ondersteunen van de grote pluriformiteit binnen 

de gemeente t.a.v. geloofsbelevingen, opvattingen, en overtuigingen) 

- Minimaal en afgeronde HBO theologische opleiding die niet persé een 

achtergrond heeft in een Baptistengemeente of binnen de Unie van 

Baptistengemeente in Nederland. Als hij geen achtergrond heeft moet 

hij/zij wel bereid zijn om aanvullende studies te volgen aan het seminarie 



van de Unie van Baptistengemeente in Nederland voor zijn/haar 

plaatselijke beroepbaar stelling en algemene beroep baarheid. 

 

Wat vraagt dit van ons? 

Ten diepste vraagt dit van ons om oude richtingen, kaders en zekerheden los te 

laten en vanuit een vernieuwd denken ons te richten op nieuwe dingen van God 

(Romeinen 12:1,2). Dit is helemaal niet eenvoudig en zal gevoelens van 

onzekerheid geven. Als Israël, dat Gods wonderen had meegemaakt op weg naar 

het beloofde land, terug wil naar de zekerheid van Egypte (Numeri 13-14, 

Deuteronomium 1) dan moet het ons niet verbazen dat wij ook liever kiezen voor 

het oude vertrouwde. Toch is het soms door een donker dal dat God ons naar 

groene weiden wil leiden (Psalm 23). 

 

 

 

 

  

 


