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1 Missie

Vanuit het Evangelie van de Heer Jezus Christus, Zoon van God, onze 

Vader, zijn wij als gemeente geroepen om:

 • Elkaar op te bouwen in het geloof in God en in liefde voor onze 

medemensen.

 • Ons te laten leiden door de Heilige Geest zodat in ons leven 

Christus en Zijn Koninkrijk zichtbaar wordt.

 • Gods vrede en recht te zoeken op alle terreinen van het leven.

 • De aarde op een verantwoorde wijze te beheren en ook onze 

medemensen daartoe uit te nodigen.

2 Visie 

We willen de vreugde leren ervaren van het kennen, aanbidden en 

navolgen van Jezus Christus. We willen het goede nieuws van Zijn 

Koninkrijk verkondigen met woorden en daden. We willen samen leren 

leven vanuit de liefde van God de Vader in de kracht van de Heilige 

Geest.

2.1	 Hoe	geven	we	dit	vorm?

We willen in ons samenkomen God verheerlijken en groot maken. 

Wij vinden dat de volgende elementen een plek horen te krijgen in de 

dienst:

 • Bidden en danken.

 • Belijden, vergeven en vermanen.

 • Verootmoedigen, aanbidden en lofprijzen.

 • Luisteren naar Gods stem in woord, muziek, of enige 

  andere vorm.

 • Offeren.

 • Zegen ontvangen en geven.
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VADER
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            & geven
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Luisteren

Bidden
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2.2	 Uitgangspunten	en	waarden	van	de	samenkomst

 • Vertrouwen op de aanwezigheid en verheerlijking van de 

  drie-enige God.

 • Deelnemers aan de eredienst worden 

van harte uitgenodigd volop, 

bewust en actief mee te doen in 

de dienst en vormen daarbij  

een gemeenschap van alle 

generaties.

 • In Gods nabijheid elkaar 

ontmoeten en elkaar 

respecteren.

 • Eerbied voor de Bijbel als Gods 

woord en het verlangen om te 

groeien in het geloof.

 • Het geloof voeden en onderhouden 

door Gods Heilige Geest.

 • Eerbiedige en vreugdevolle vieringen.

 • Doop en avondmaal dienen het verlossende werk van Jezus 

Christus in de gemeente in het perspectief van de nieuwe 

hemel en nieuwe aarde. 

 • Evenwichtige benadering van onze cultuur:

  - contextueel (passend in onze cultuur, traditie en omgeving),

  - transcultureel (overstijgt onze cultuur; bepaalde elementen 

   vinden we in alle culturen terug: bidden, Bijbellezen, 

   liederen zingen, prediken, avondmaal en doop),

  - crosscultureel (legt verbindingen tussen culturen; we zingen 

   liederen vanuit de geschiedenis en vanuit de wereld om ons 

   heen),

  - contracultureel (tegen de cultuur in; de kerk is ook 

   profetisch, laat een tegengeluid horen en laat andere 

   mogelijkheden zien tegen de afgoden van de tijd).

 • Verrijking door allerlei vormen van creativiteit, niet als doel op 

zich, maar gericht op God.



pagina 4 van 14

Missie en visie NGK De Pelgrim   augustus 2016

 • Samenwerking in de voorbereiding en uitwerking van de 

dienst met de verschillende groepen in de gemeente (naast 

de voorganger minimaal 1 andere persoon uit de commissie 

eredienst, kerkenraad en comboleider).

 • Doelgerichte verbinding tussen eredienst en het dagelijks leven.

 • Gastvrijheid, persoonlijke aandacht geven aan gasten en naar 

buiten gericht zijn.

Een samenkomst verloopt niet altijd op dezelfde manier, er wordt 

gezocht naar een opbouwende balans tussen herkenbaarheid en 

variatie. Woorden als interactief, samen doen (bijvoorbeeld een 

maaltijd of met elkaar erop uit) of elkaar aansporen in geloofsgroei 

passen hierbij. 

2.3	 Voorganger

Voorgangers kunnen zowel uit NGK De Pelgrim als daarbuiten worden 

gevraagd om een dienst te leiden. De voorganger voldoet aan de 

volgende voorwaarden:

 • Bekwaam om aanspreekbaar de dienst te leiden en het woord   

  te voeren

 • Hij/zij aanvaardt het getuigenis van het Oude en Nieuwe 

  Testament als het unieke woord van God en het betrouwbare 

  evangelie van onze verlossing, zoals die ook beschreven is in 

  onze belijdenisgeschriften.

 • Hij/zij is belijdend Christen.

 • Er wordt vooraf afgestemd met één of meerdere leden van de 

  Commissie Samenkomst.

2.4	 Verkondiging

De verkondiging van het evangelie is het genademiddel waardoor 

God zijn verlossing brengt. Hij komt via de dienst van mensen zelf met 

zijn levendmakend Woord, waardoor Hij verzoent, verlost vernieuwt, 

toerust, vergadert, beschermt en onderhoudt.

Zie o.a. Mat 9: 5; Mark 4: 5, Handelingen 6: -4, Rom 10: 14v, Timotheus 4: 1-4, 

 Kor 5: 0. Dordtse Leeregels 1,; HC Zondag 1, HC Zondag 5.
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Door	de	verkondiging	van	Zijn	Woord:

 • maakt Hij zichzelf bekend als de Drie-enige God,

 • roept Hij iedereen persoonlijk op zich met Hem te verzoenen,

 • geeft Hij onderwijs in de verborgenheden van het geloof en in 

  het leven met Hem,

 • versterkt en bevestigt Hij de geloofsrelatie met zijn kinderen.

Het	doel	van	de	verkondiging:

 • Bekering tot levende relatie met God.

 • Voeding voor de relatie met God (troost, bemoediging, 

  vervulling).

 • Toerusting in het leven in en uit de relatie met God.

IJkpunten

John Stott (Engels theoloog , 191-011) benoemt vijf kenmerken en 

ijkpunten van de christelijke prediking:

	 1.		Zowel	Bijbels	als	eigentijds

  De oude tekst recht doen door die te verklaren vanuit de 

  context van toen, en dan te plaatsen binnen de context van nu.

	 2.		Zowel	gezaghebbend	als	fijngevoelig

  Bij prediker en hoorder het besef om onderscheiden te zien   

  tussen het onfeilbare Woord en de feilbare uitlegger.

	 3.		Zowel	profetisch	als	pastoraal

  Trouw aan de Schrift moet gecombineerd zijn met het kennen   

  en begrijpen van de mensen.

	 4.		Zowel	begaafd	als	geleerd

  Er moet een gave zijn om te prediken en tegelijk moet er 

  serieus gestudeerd worden, zowel inhoudelijk als preekvaardig.

	 5.		Zowel	doordacht	als	doorvoeld

  De boodschap moet goed doordacht zijn, en tegelijk bezielend.
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3 Commissie Samenkomst

We willen verduidelijking aanbrengen in de begrippen samenkomst en 

eredienst.

De	zondagse	samenkomst:	

dat is alles wat voor, tijdens en na de dienst gebeurt. 

De	eredienst:

dat is de benaming voor de daadwerkelijke viering, de kerkdienst. 

De Commissie Samenkomst is een door de kerkenraad ingestelde 

commissie die ingeschakeld wordt voor de praktische voorbereiding 

van samenkomsten, erediensten en vieringen. De Commissie 

Samenkomst is een commissie die onze visie omzet in uitvoering. Dit 

kan door het initiëren en delegeren naar en samenwerken met o.a. 

commissies, werkgroepen of kringen. 

Ze rapporteert haar activiteiten aan de kerngroep en dient adviezen 

en aanbevelingen in. De kerngroep neemt op basis van deze 

aanbevelingen besluiten.

3.1	 Vorm	en	inhoud	

De kerkenraad is eindverantwoordelijk voor de samenkomsten en 

diensten en ziet toe op de juiste bediening van Woord en sacrament. 

Tijdens de samenkomsten beïnvloeden vorm en inhoud elkaar in 

sterke mate. Juist in deze tijd is er veel aandacht voor de vorm van de 

erediensten. 

NGK De Pelgrim is een gereformeerde kerk die zich als zodanig 

ontwikkelt en daarin openstaat voor inbreng vanuit andere tradities. 

Het is een uitdaging om dit op een goede manier vorm te geven. 

Het is daarom goed om elkaar af en toe een spiegel voor te houden: 

waarom komen we bij elkaar, waar draait het in de diensten nu 

werkelijk om? Vormen onze samenkomsten ook een welkome plek 

voor buitenstaanders? Werpen we geen onnodige drempels op die 

mensen verhinderen het evangelie te verstaan? Daarbij zoeken we een 

evenwicht tussen een eigentijdse vormgeving van de liturgie en de 

binding met de kerk van alle eeuwen. 
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De focus ligt in de zondagse dienst op God en zijn Woord, en niet op 

ons en onze geloofsactiviteiten. We willen graag dat God alle eer en 

ruimte krijgt. In een wereld waar mensen het van nature zelf en zonder 

God willen doen, is het belangrijk om met elkaar te oefenen in het 

ruimte geven aan de heilige God. In het besef dat wij leven en geloven 

door zijn Woord. De houding van Maria aan de voeten van de Here 

Jezus kan hierin een mooi voorbeeld zijn. 

De eredienst is daarom ook vooral een tot rust komen bij God. Er dient 

ruimte te zijn voor iedereen.

3.2	 Samenstelling	Commissie	Samenkomst

De Commissie Samenkomst bestaat bij voorkeur uit 5 personen met 

kennis of ervaring op het gebied van eredienst en liturgie, die diverse 

(werk)groepen en taakvelden vertegenwoordigen.

Vertegenwoordiging

De commissie wordt vanuit de kerkenraad vertegenwoordigd door de 

ouderling eredienst en de predikant. 

De muziekcoördinator is eveneens lid van deze commissie en heeft in 

dit geheel een coördinerende rol.

Verder bestaat de commissie uit gemeenteleden met didactische kennis 

en ervaring, coördinerend vermogen en ze vinden het prettig om in 

teamverband te werken. 

Vanuit verschillende taakvelden binnen De Pelgrim wordt nauw contact 

onderhouden en aangehaakt waar nodig. Bijvoorbeeld het betrekken 

van het jeugd- en kinderwerk, kringen of pastoraat.
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4 De kringen

Naast de zondagse samenkomsten zijn alle leden van de gemeente 

ingedeeld in kringen die gemiddeld 1 keer in de twee weken 

samenkomen. Iedereen kan zelf een kring kiezen die het best bij hem 

of haar past.

Wij vinden dat de volgende elementen een plek horen te krijgen in de 

kringen:

• Het samen zijn in Christus.

• De onderlinge betrokkenheid vanuit de liefde van Christus.

• Gesprekken over het geloof.

• De Bijbel bestuderen.

• Samen bidden.

• De missionair gerichtheid.

Hierbij zal elke kring haar eigen accent leggen op één of meerdere van 

bovengenoemde elementen.

De elementen worden hieronder uitgewerkt.

•	Samen	zijn	in	Christus

Als Christenen zijn wij gezeten in Christus. Wathman Nee noemt dit in 

zijn boek over de Brief aan de Efeziërs getiteld ‘Zitten, Wandelen en 

Standhouden’ de basis van waaruit ons handelen verder vorm krijgt. 

Ook in de kringen is Christus de basis van waaruit we met elkaar 

optrekken.  

•	De	onderlinge	betrokkenheid	vanuit	de	liefde	van	Christus

In de kringen willen we vanuit de liefde van Christus op elkaar 

betrokken zijn. In de brief aan de Efeziërs wordt het beeld van het 

lichaam van Christus gegeven. Christus is het hoofd en wij zijn de 

ledematen van het lichaam. We zijn in de kringen elkaar tot steun en 

helpen elkaar.
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•	Gesprekken	over	het	geloof	en	de	Bijbel	bestuderen

De kringen zijn een middel om samen op weg te gaan naar Zijn 

Koninkrijk. Hierbij zijn gesprekken over het geloof en het bestuderen 

van de Bijbel en de vertaalslag naar het dagelijks leven belangrijk. Zo 

kunnen we van elkaar leren en elkaar opbouwen in het geloof.

•	Samen	bidden

Bidden is ‘praten met God’. In een persoonlijke relatie met God heeft 

gebed een belangrijke plaats. De kringen is een plaats waar we met en 

voor elkaar bidden en zoeken naar Gods wil.  

•	De	missionaire	gerichtheid

Ons verlangen is samen Jezus te willen volgen en een getuige te zijn 

in deze wereld. Ook de kringen spelen daarin een belangrijke rol. In 

en vanuit de kringen kunnen we op verschillende manieren handen 

en voeten geven aan ons geloof in de praktijk. We willen elkaar daarin 

stimuleren. Op deze manier kunnen we Christus bekendmaken in onze 

omgeving. 

Kringleiders

Elke kring heeft één of twee kringleiders. De kringleider heeft een 

belangrijke taak in het bewaken van de invulling. Deze invulling is een 

verantwoordelijkheid van alle kringleden. 

Kringleiders spelen een belangrijke rol in de gemeente; ze dragen bij 

aan de basis van het samen gemeente zijn. 

Het profiel van kringleider geeft aan wat er van een kringleider wordt 

verwacht. In een persoonlijk gesprek met de aspirant kringleider wordt 

de geschiktheid beoordeeld.

Indien gewenst kunnen er ook toerustingsavonden voor kringleiders 

georganiseerd worden.
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Basispastoraat	en	basisdiaconaat

Het basispastoraat en basisdiaconaat vinden primair plaats binnen de 

kringen. Onder basispastoraat en basisdiaconaat wordt het ‘er zijn’ voor 

elkaar, het omzien naar elkaar en de onderlinge hulp op praktisch vlak 

verstaan.

Alle leden delen deze verantwoordelijkheid om naar elkaar om 

te zien. Dit betreft zowel de leden die actief deelnemen in de 

kringsamenkomsten, als degenen die aan de kring zijn toegevoegd. 

In elke kringsamenkomst is er aandacht voor het wel en wee van de 

kringleden. 

De kringen worden op het gebied van pastoraat en diaconaat 

ondersteund door het pastorale en diaconale team. Hier kunnen de 

kringleiders terecht voor de pastorale en diaconale zaken die niet 

vallen onder het basispastoraat. De eindverantwoordelijkheid voor het 

pastoraat en diaconaat ligt bij het pastorale en diaconale team. 

Het pastorale en diaconale team is verdeeld in 4 clusters met elk een 

pastoraal ouderling en een diaken. Elk cluster heeft een aantal kringen 

onder haar hoede. Deze clusters komen twee keer per jaar bij elkaar 

waarbij de kringzaken (wat gaat er goed en wat zijn de knelpunten) 

en eventueel de pastorale en diaconale zaken met elkaar besproken 

worden. Daarnaast komen de pastorale en diaconale teams naar bevind 

van zaken ook nog afzonderlijk samen.

Koppeling	met	de	zondagse	samenkomsten

Wij vinden het belangrijk dat er interactie is tussen de kringen en 

de zondagse samenkomsten. Deze interactie kan op verschillende 

manieren worden ingevuld. Zo kunnen thema’s die tijdens de 

zondagse samenkomsten worden behandeld op een verdiepende wijze 

worden besproken in de kringen. Ook kan regelmatig een dienst in 

samenwerking met een kring worden voorbereid. Daarnaast zijn er 

andere creatieve manieren te bedenken om de koppeling verder vorm 

en inhoud te geven.

Om deze koppeling vorm te geven worden de kringen 

vertegenwoordigd in de commissie samenkomsten.
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Kringwissel

Wij vinden het belangrijk dat we als gehele gemeente elkaar 

opbouwen in geloof. Iedere drie jaar wordt er daarom een kringwissel 

gefaciliteerd. De gemeenteleden kunnen zich dan voor een nieuwe 

kring inschrijven. Daarbij blijft de mogelijkheid bestaan om desgewenst 

een bestaande kring te continueren. 

Door regelmatig van kring te wisselen  kan iedereen weer nieuwe 

mensen leren kennen. De kringen en de gemeente worden zo levend 

en actief gehouden en de mooie dingen en het geloof uit de oude 

kring kunnen dan weer gedeeld worden met nieuwe mensen. 

Werkgroep	kringen

De kringen worden vertegenwoordigd door de werkgroep kringen. 

Hierin zitten de ouderling kringen en drie kringleiders van 

verschillende kringen. De werkgroep kringen komt enkele keren per 

jaar bij elkaar om samen beleid voor de kringen te maken en vanuit 

dit beleid een plan van aanpak voor lopende zaken te maken en 

samen uit te voeren. Eén van de leden van de werkgroep kringen is 

vertegenwoordigd in de commissie samenkomsten.
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5 Naar buiten gericht zijn

NGK De Pelgrim wil een gemeenschap zijn die zich kenmerkt door 

onderlinge betrokkenheid en aandacht voor elkaar. Daarbij hebben we  

een open houding naar buiten toe en zijn we gastvrij. 

In de Grote Zendingsopdracht (Mattheüs :16-0, Marcus 16:14-16, 

Lucas 4: 44-49, Johannes 0:19- en Handelingen 1:4-) leert de 

opgestane Jezus aan zijn discipelen dat zij het christelijk geloof moeten 

brengen aan de hele wereld. 

In Mattheüs  (de bekendste passage van de Grote Zendingsopdracht) 

lezen we het volgende:

De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen had 

onderricht, en toen ze hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden 

enkelen nog. Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven, 

in de hemel en op aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn 

leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader, en de Zoon en 

de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles 

wat ik jullie opgedragen heb. En houdt dit voor ogen: ik ben met jullie, 

alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. (NBV)

In de Bergrede (Mattheus 5: 1-16) zegt Jezus het volgende:

Jullie zijn het zout der aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe 

kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, 

het wordt weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het licht der wereld. Een 

stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt 

ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te 

zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor 

ieder die in hus is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat 

ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. 

(NBV)

Wat hier opvalt is dat Jezus zegt dat wij als zijn gemeente niet het zout 

der aarde zijn en het licht der wereld moeten worden, maar het zijn! 
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Als gemeente geloven we dat ook wij het zout der aarde en het licht 

der wereld zijn. Dat betekent dat we niet alleen een boodschap hebben, 

maar ook een boodschap zijn. De boodschap dat Christus verlost en 

vernieuwt. Zo is met het gemeente van Christus zijn de gerichtheid naar 

buiten per definitie gegeven. 

NGK De Pelgrim is een jonge gemeente is die nog volop in ontwikkeling 

is. Interne processen vragen op dit moment veel aandacht, maar zijn 

naar binnen gericht.  Veel gemeenteleden hebben het verlangen dat De 

Pelgrim zich naar buiten gaat richten, zo blijkt uit de enquête die medio 

015 via de kringen is verspreid. 

Het is dan ook belangrijk om samen na te denken hoe we het naar 

buiten gericht zijn van de Pelgrim gestalte willen geven. Vanuit onze 

verbondenheid/basis in Christus kunnen we niet anders dan Gods 

liefde delen met anderen.  Dit kan binnen de huidige structuur van De 

Pelgrim op de volgende manieren:

- In de zondagse samenkomsten

- In de kringen

- Op andere manieren, individueel en gezamenlijk

Hierbij vinden we het belangrijk dat we als gemeente blijven zoeken en 

bidden om te onderkennen wie en wat God ons als gemeente op onze 

weg plaatst en waar we ons als gemeente ons op kunnen richten. 

In	de	zondagse	samenkomsten

NGK De Pelgrim vindt het belangrijk dat de zondagse samenkomsten 

laagdrempelig zijn. Tijdens de zondagse samenkomsten:

• Voelt iedereen (ook de gasten die van buiten de kerk komen) zich   

 van harte welkom. 

• Is er speciale aandacht voor de gasten voor, tijdens en na de dienst.

• Is het taalgebruik tijdens de diensten toegankelijk voor iedereen.

• Wordt gebruik gemaakt van beeldend materiaal om zo aan te   

 sluiten bij de visueel ingestelde maatschappij.
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• Wordt gebruik gemaakt van allerlei praktische voorbeelden die   

 aansluiten bij de huidige maatschappij.

• Wordt in de muziekkeuze rekening gehouden met de hedendaagse  

 muziekstijlen.

In	de	kringen

De kringen zijn uitermate geschikt om de missionaire gerichtheid in de 

praktijk te brengen. We stimuleren de kringen om:

• Samen diaconale projecten te doen (denk aan st. Present, HiP,   

 vluchtelingen, voedselbank, etc.). 

• Elkaar aan te moedigen om individueel allerlei hand- en  

 spandiensten in de buurt te doen. Of een activiteit zoals een  

 picknick (etc.) te organiseren.

• Elkaar aan te moedigen gesprekken over het geloof aan te gaan  

 met andersdenkenden en elkaar daarin te bemoedigen.

• Te bidden voor buurt, stad en andersdenkenden

• Het is belangrijk dat kringen (kringleiders en leden) hiervoor  

 worden toegerust en in gestimuleerd.

De gemeente kan laagdrempelige kringen opzetten waaraan mensen 

die niet geloven of veel geloofsvragen hebben kunnen deelnemen.

Op	andere	manieren

Het is goed dat elk gemeentelid ook individueel iets van Zijn liefde 

laat zien in het dagelijks leven. Zo wil De Pelgrim de gemeenteleden 

stimuleren allerlei andere persoonlijke initiatieven te ontplooien die 

missionair gericht zijn.


