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  Missie en visie op onze missionaire roeping 
 

 

Inleiding 

Stichting XiE wil er aan bijdragen dat Christus meer en meer zichtbaar wordt in Enschede. Dat 

doen we door kerken te ondersteunen in hun missionaire taak. Daarnaast organiseren we 

samen met die kerken missionaire activiteiten die te groot zijn om door één kerk alleen 

georganiseerd te worden.  

In dit document verwoorden we onze missie en visie. Als bijlagen voegen we een beschrijving 

van onze dienstverlening toe en een document met taakvelden binnen het bestuur. Deze zijn 

beide gekoppeld aan het missie- en visie document. 

 

Grondslag  

De stichting aanvaardt de Bijbel als Gods gezaghebbende Woord; het inspirerend  

uitgangspunt van al haar handelen. Zij wil zich laten leiden door het Evangelie -- van Jezus 

Christus waarin de mens wordt opgeroepen God en de medemens van harte te dienen.-  

 

Onze missie  

Vanuit onze relatie met God willen we getuigen van Zijn liefde in deze stad. Onze roeping en 

ons verlangen is te blijven groeien in de relatie tot de wereld en hierin de kerken te motiveren 

en te ondersteunen. Door het evangelie te vertellen én in te gaan op de praktische nood van de 

mensen in onze stad, geven we gehoor aan de opdracht die Jezus geeft in Mattheus 28:19-20. 

 

Wat zien wij als opdracht voor christenen en voor kerken? En hoe kunnen zij die opdracht in 

onze ogen het beste vormgeven? 

 

1. Opdracht voor christenen 

Christus’ zegen, zijn opdracht en belofte 

Aan het eind van Jezus’ leven op aarde zegent Hij zijn leerlingen. In een zegenende houding 

vertrekt Hij naar de hemel.  

Hij laat zijn leerlingen achter met een opdracht: ‘Ga de wereld in. Maak de volken tot leerlingen 

van me. Doop hen en leer hen alles wat ik jou leerde.’  

En bij die opdracht geeft Hij een belofte: ‘Ik ben met jullie, alle dagen, tot mijn werk helemaal 

klaar is.’ (vrij naar Mattheus 28) 

 

Christus’ Geest 

Tenslotte stuurt Jezus - zoals Hij beloofd had - zijn Geest. De Geest die levend maakt en die in 

ons een bron van levend water is. Gedragen door Jezus’ gebed, verzekerd van zijn Geest en zijn 

zegen, mogen we zijn opdracht uitvoeren. 

 

Christus’ gebed 

Vlak voor zijn sterven bidt Jezus hartstochtelijk. In dat gebed kijkt Hij terug op zijn opdracht en 

bidt Hij voor de voortgang van zijn werk, door zijn leerlingen: “Ik bid niet alleen voor hen, maar 

voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in 

mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt 

gezonden.” (Johannes 17: 20, 21) 

 

Eenheid met God en eenheid tussen leerlingen en nieuwe leerlingen. Met als doel, dat de 

wereld in Hem gelooft. 
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2. Opdracht voor de kerk 

Kerk met een missie 

De kerk is het lichaam van Christus op aarde. Dat lichaam is geen doel in zichzelf. Het is een 

middel. Eén van de opdrachten die de kerk gekregen heeft is, om als lichaam, Jezus zichtbaar te 

maken op aarde. Vanaf het moment dat Jezus zegenend naar de hemel ging, mogen wij 

doorgaan met zijn werk. Of beter: Hij gaat door ons verder met zijn werk en met het uitdelen 

van zijn zegen. Met als doel dat de wereld zal zien wie Christus is.  

 

De missionaire kerk 

Spreken over een ‘missionaire kerk’ of ‘missionaire gemeente’ is daarmee iets eigenaardigs. Het 

wezen van de kerk is missionair. Het pleit voor een diep besef van de opdracht om voor 

anderen een bron van levend water te zijn. In volledige afhankelijkheid en gerichtheid op God. 

Het is zijn werk, waar Hij ons bij inschakelt. Alleen in zijn kracht kunnen wij vruchtbaar zijn. Als 

individu maar vooral als gemeenschap. 

 

Missionair - zijn   

Omdat de missionaire roeping een wezenskenmerk is, zal die roeping ook alles in ons kerk-zijn 

doortrekken. De missionaire roeping van de kerk, is een urgente roeping. De verkondiging, de 

samenkomsten, het beleid, het diaconaat, het pastoraat, het werken in kringen en wijken, alles 

zal gericht zijn op het vervuld zijn van God en anderen vervullen. Het betekent dat we onze 

gemeenschap openstellen voor niet-gelovigen om ons heen. 

 

Jezus’ leven werd bepaald door 3 relaties: met zijn Vader (boven), met zijn volgelingen (binnen), 

en met de gebroken wereld om hem heen (buiten).
1
 

 

 

 

Deze drie relaties zijn ook bepalend voor de kerk. Elk eenzijdig accent, doet afbreuk aan het 

kerk-zijn zoals God het bedoeld heeft. 

 

Op verschillende plaatsen in de Bijbel blijken deze drie dimensies van de roeping van de kerk: 

1. God prijzen en aanbidden (Luc. 4:8; Joh. 4: 23; Openb. 4: 10)  

2. Zijn Woord laten spreken (2 Tim. 2: 15; 1 Cor. 4:6) 

3. Aanbidding (Hand. 2: 42)  

4. Elkaar lief hebben (Joh. 13: 35; Filip. 1: 1-4)  

5. Elkaar dienen (Gal. 6:2)  

6. Groeien in discipelschap en steeds meer op Jezus lijken  (Tit. 2: 11-12)  

7. Heling brengen in de wereld (Matth. 9: 35- 10: 1) 

8. Discipelen maken (Ef. 4: 12; Matth. 28: 18-20)  

                                                           
1
Een cultuur van discipelschap; bouwen aan een missionaire beweging door discipelschap in de stijl van 

Jezus; 3DM - Nederland zoekt 

boven 

binnen buiten 
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Het doel 

Christus zichtbaar maken heeft tot doel dat Hij tot zijn eer komt in de levens van mensen.  

Het ultieme doel van onze missionaire roeping is dat mensen discipelen van Christus worden. 

Dat ze hem gaan volgen. En als je Jezus Christus volgt, dan ben je ook verbonden met andere 

volgelingen van Hem; wereldwijd, maar ook heel concreet in een plaatselijke christelijke 

gemeenschap. En die plaatselijke gemeente is de oefenplaats hoe je Christus kan volgen. Daar 

ontvang je de toerusting om het vervolgens door te geven aan de volgende generatie in de 

gemeente, maar ook daarbuiten. Want de kerk is er niet voor zichzelf, maar om de grote daden 

van God te verkondigen. (1Petr.2:9) 

 

 

3. visie op de strategie 

Globaal worden drie strategieën onderscheiden om daar invulling aan te geven. 

 
 traditioneel 

Met het evangelie naar buiten, met als doel dat anderen tot geloof komen en zich aansluiten bij 

de kerk. De gemeenschap is bereid zich open te stellen. 

 
 attractioneel 

De kerk wordt weer aantrekkelijk gemaakt voor buitenstaanders, door aan te sluiten op hun 

vragen en hun cultuur. De gemeenschap is bereid zich aan te passen. 

 
 incarnationeel 

In navolging van Jezus nemen kerkleden hun plaats in tussen niet gelovigen. Ze delen hun leven 

met hen en zoeken hen in plaats van dat zij zich door hen op laten zoeken. De gemeenschap is 

bereid een nieuwe gemeenschap te vormen samen met jong gelovigen.  

 

XiE heeft geen voorkeur voor één van deze strategieën. Het is aan de kerk om hier in een keuze 

te maken die het beste bij haar past. In alle gevallen zal XiE ondersteunen om de missie 

maximaal vorm te geven.  

 

Daarbij willen we steeds nauw aansluiten bij wat Jezus ons leert: 
 Hij werd één van ons. 
 Hij was met ontferming bewogen.  
 Hij leefde voortdurend afgestemd op zijn Vader. 
 Hij was wars van heersende conventies die niet primair gericht waren op Gods eer en heil 

van de naaste. 
 Hij had onvoorwaardelijk lief. 
 Hij stemde de boodschap af op de ander. 
 Hij liet de boodschap gepaard gaan met daden van liefde en herstel. 
 Hij wilde de diepste heling brengen, maar was ook bereid om uiterlijke heling te geven. 

 

 

4. onze boodschap 

wij zijn de boodschap 

Jezus houdt ons voor dat ons geloof zal blijken uit de vruchten. Wij zullen niet alleen Jezus’ 

mond moeten zijn, waarmee we zijn boodschap verkondigen. Maar ook - en misschien wel 

eerst: 
 zijn ogen - waarmee we liefdevol en met compassie naar anderen kijken 
 zijn voeten - waarmee we er op uit gaan, naar plaatsen die anderen misschien mijden  



 
 

Missie en Visie 

4 

 zijn handen - waarmee we ons uitstrekken naar mensen om ons heen             
Onze daden zullen daarmee minstens even krachtig spreken als onze woorden

2
. 

 

wij getuigen van de werkelijkheid 

In ons leven zijn we zichtbare getuigen van Gods werk in ons. Ook ons spreken zal moeten 

getuigen over dat werk in ons. De waarheid van de Bijbel én de werkelijkheid van God in ons 

leven, maken ons spreken tot een krachtig getuigenis. 

 

wij verkondigen de waarheid  

De inhoud van onze boodschap komt kort gezegd neer op twee waarheden: 
 je bent zondiger dan je ooit beseft 
 je bent geliefder dan je ooit kunt dromen. 
 

Beide waarheden zijn niet los verkrijgbaar. In contact met ongelovigen treden we in de 

voetsporen van Jezus en volgen zijn voorbeeld. Daar waar hij tegenover Farizeeën benadrukte 

dat ze niet rechtvaardig waren, liet hij de ‘zondaars’ in alle toonaarden weten dat ze 

geaccepteerd en geliefd waren. Dat Hij hun leven wilde veranderen en een betekenisvolle plek 

wilde geven in zijn dienst en zijn Rijk.  

Doordat Hij aan het kruis stierf is er vergeving van zonden, genezing van wonden en bevrijding 

van banden. Door de weg van het geloof mag iedereen daar deel aan nemen.  

Jezus zegt van Zichzelf: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader 

dan door Hem. En daar draait het om. Christus in mij, Christus in ons, Christus in Enschede. 

 

 
  

                                                           
2

Bij de traditionele manier zullen onze woorden voorop gaan, bij de attractionele manier gaan daden en 

woorden gelijk op, bij de incarnationele manier gaan onze daden voorop. 
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BIJLAGE I : Dienstverlening 
 
 
 

Wat doet XiE? 
 
Beknopte omschrijving dienstverlening. 
 
Kerk in de buurt 
Hoe kunnen we als kerk meer betekenis krijgen voor onze omgeving? XiE helpt 
kerken om hun visie scherp te krijgen, om beleid te maken en om projecten op te 
starten.  
-> advisering of begeleiding bij visie- en beleidstrajecten 
 
Kerk in beweging 
Hoe krijgen we onze gemeenteleden mee in het bewandelen van een meer 
missionaire koers? XiE helpt kerken om draagvlak te krijgen voor een missionaire 
koers van de eigen gemeente. 
-> advisering of begeleiding van implementatietrajecten 
-> begeleiding van bijeenkomsten met gemeenteleden 
 
Kerk in de toekomst 
Hoe zorgen we er voor dat we er als kerk over 20 jaar nog zijn? Sterker nog: dat 
we gegroeid zijn? XiE helpt kerken om samen na te denken over de toekomst.   
-> scenario ontwikkeling met samenwerkende kerken 
 
Kerkmensen in actie 
Hoe rusten we onze gemeenteleden toe om Christus in het dagelijks leven 
zichtbaar te maken? 
XiE helpt christenen die hun Heiland zichtbaar willen maken. 
-> toerusting van kader- en gemeenteleden 
 
Hoe ondersteunen we de mensen die pionieren? Sommige mensen kunnen niet 
wachten. XiE helpt kerken in de begeleiding van hun pioniers. En XiE ondersteunt 
pioniers om van hun droom tot werkelijkheid te komen.  
-> advisering van kerken rond missionaire initiatieven 
-> advisering en ondersteuning van pioniers 
 
Kerk in ontwikkeling 
Als het goed is, is een kerk steeds in ontwikkeling. In ons land en daarbuiten 
gebeurt enorm veel op het gebied van missionaire ontwikkeling. XiE probeert de 
bomen en het bos te zien. We helpen je graag om te leren van anderen. Kijk op 
inspiratie of stel ons je vraag. 
-> vraagbaak en wegwijzer rond missionaire ontwikkeling 
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BIJLAGE II: Taakvelden bestuur XiE 
 

 

Om tot een goede werkverdeling te komen, is het goed om in kaart te brengen welke taken er 

liggen / er gedaan moeten worden. Vervolgens zal bij elke taakveld een korte omschrijving 

volgen en  daarna wordt er een bestuurslid als portefeuillehouder benoemd. Streven is om 

bestuursleden die taken  te geven waar ze geschikt voor zijn, of dan wel waar men bereid is om 

zich daarin te ontwikkelen. 

 

Er zijn de volgende taakvelden (gekoppeld aan het visiedocument):   

 1. Visievorming    
 2. Dienstverlening & Toerusting  
 3. Kerk overstijgende projecten  
 4. Communicatie  
 5. Voorzitter / contactpersoon    
 6. Secretariaat / infobeheer 
 7. Financiën  

 
Taakomschrijving: 

 1. Visievorming  
Dit is voor een deel een ‘waakhondfunctie’; nl. geregeld bekijken of we nog op de juiste koers 

liggen; dat wat we aan elkaar en aan anderen beloofd hebben. Maar het is ook het 

vooruitkijken, hoe we als stichting nog beter onze opdracht kunnen uitvoeren richting de 

kerken en de stad. Het is lijnen uitzetten voor de toekomst in een veranderende samenleving, 

waar we als kerken/ christenen over 15, 20 jaren of langer zouden willen staan.  

Voorbereiden mbv  studiemateriaal om in het bestuur een missionair thema te bespreken. 

Bijhouden van het plaatselijk/ regionaal relevant missionair nieuws 

Signaleren van kansen en bevorderen van missionaire initiatieven 

 

 2. Dienstverlening  & Toerusting  
Het beoordelen en initiëren welke dienstverlening we de kerken kunnen bieden.    

Te denken valt aan toerusting voor de kerkelijk gemeente, dan wel groepen uit de kerkelijke 

gemeenten die toegerust willen worden in het missionaire spectrum .  

Met de aanvrager zal het programma van  toerusting moeten worden opgesteld, evenals het 

kostenplaatje. Er zullen bekwame toerusters moeten worden ingeschakeld. Nadien zal er een 

evaluatie zijn of de toerusting aan zijn doel heeft beantwoord.  

Ook kan het initiatief van toerusting vanuit de XiE worden aangeboden aan de kerken. Dan is 

het zaak om enkele standaard thema’s ‘op de plank te hebben liggen’ (daarbij is het ook 

mogelijk om  bestaande landelijke programma’s te gebruiken en om te bouwen). 

 

 3. Kerk overstijgende projecten  
Coördinatie van de kerkoverstijgende projecten met inschakeling van alle betrokken kerken  

In samenwerking met anderen: het maken van een plan van aanpak, inclusief een begroting 

Zorg dragen voor de PR ; materiaal aanleveren voor posters, promotiemateriaal, dia voor de 

beamer, stukjes voor het kerkblad, aansturing mensen, procesbewaking en communicatie. 

Klankbordleden informeren van ontwikkelingen en hen inschakelen bij uitvoerende taken, 

richting de eigen kerkelijke gemeente. 

 



 
 

Missie en Visie 

7 

   4. Communicatie  
Communicatie is onder te verdelen in:  

*het onderhouden en actualiseren van de website 

*contact hebben met kranten/ radio/TV / internetmedia/ social media: zorgen voor 

persberichten, organiseren van interviews, opbouwen van een netwerk van mediacontacten 

*zorg dragen voor drukwerk in de vorm van posters/ uitdeelkaartjes/ folders, etc.  

 

 

 5. Voorzitter / contactpersoon    
Voorzitten van de bestuursvergaderingen.  

Bijeenroepen en voorzitten van de klankbordgroep vergaderingen 2x per jaar  

Contact hebben, maken met de burgerlijke gemeente/ wijkbestuurders en andere relevante 

instellingen. 

Contact hebben met andere kerkelijke denominaties in de stad Enschede.  

 

 

 6. Secretariaat 
Het op orde brengen/ houden van de correspondentie;  

archiveren van de verslagen;  

versturen van antwoorden op gestelde vragen;  

verslaan van vergaderingen;  

rondsturen van uitnodigingen voor bestuursvergaderingen;  

opstellen van de agenda;    

informatie aanleveren voor kerkbladen. 

De secretaris van de klankbordgroep voorzien van informatie ter bespreking.  

het voeren van ’interne’ correspondentie met de participerende kerken / klankbordgroep 

Verzamelen van relevante info (digitaal, via dropbox of op papier/ boeken)  

Het aanleggen van een digidatabank met allerlei relevante organisaties/ instellingen / personen  

 

 

 7. Financiën  
Schrijven van een financieel jaarplan / begroting; 

Bijhouden van de financiën/ boekhouding. 

Financiële correspondentie met de participerende kerken en derden. 

Oog hebben voor en aanboren van subsidiemogelijkheden vanuit de overheid en/of andere 

instellingen.  

Opstellen van het financieel jaarverslag en de financiële verantwoording naar de deelnemende 

kerken. 

 

 

Wie krijgt welk taakveld onder zijn/ haar beheer? (dec 2012)  

 1. Visievorming     : Anne  
 2. Dienstverlening  en Toerusting  : ………….  
 3. Kerkoverstijgende projecten  : ………….   
 4. Communicatie    : Saskia 
 5. Voorzitter / contactpersoon    : Anne  
 6. Secretariaat / infobeheer  : Pauline  
 7. Financiën     : Conny  


