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Onze missie 
Onze missie 

Onze missie is vastgesteld door de kerkenraad en bekrachtigd door de ledenvergadering en geeft 
daarmee de bestaansreden van onze gemeente weer. De missie van onze gemeente luidt:  

De gemeente heeft het verlangen om God te eren op een eerbiedige en eigentijdse manier.  

De gemeente heeft het verlangen om de blijde boodschap van verlossing door Jezus Christus 
bekend maken in Scherpenzeel en de wereld.  

De gemeente heeft het verlangen om Gods liefde praktisch en persoonlijk te delen. 

De gemeente heeft het verlangen om onderricht te ontvangen zoals dat beschreven wordt in het 
zendingsbevel: “en leert hen onderhouden…” 

Onze visie 
Als Vrije Evangelische Gemeente Scherpenzeel zijn we samen op weg. Daarbij zien we het volgende 
voor ons: 

E R E N  

• We loven, prijzen en danken God om wie Hij is en om hetgeen Hij voor ons heeft gedaan. 
• Wij eren God door naar Zijn wil te leven, zoals in Zijn Woord staat. 
• In alle omstandigheden vertrouwen wij op God en volharden wij in ons geloof want Hij heeft 

alles in Zijn hand. 
• Wij zien uit naar een eeuwig leven met Hem. 
• We zijn er als gemeente diep van doordrongen dat Gods Liefde uitgaat naar alle mensen. 

V O L G E N 

• Wij stellen God centraal in elk aspect van ons leven. 
• Wij volgen Jezus en gaan daardoor steeds meer op Hem lijken. 



 
 

• We geven de Heilige Geest alle ruimte om in ons te werken, zodat Jezus op de eerste plaats 
staat in ons leven. 

• Wij sporen elkaar aan om ons hele leven aan God toe te wijden. 
• Ons geloof uit zich in woord en daad. 

E E N H E I D   

• We zijn als gemeente één gezin van God waar iedereen een plaats mag hebben. 

• We delen met elkaar de blijdschap van ons behoud in Christus. 

• We dragen zorg voor elkaars welzijn. 

• We groeien in geloof door elkaar te onderwijzen vanuit de Bijbel, voor elkaar te 

bidden, elkaar te vergeven en zo nodig te vermanen. 

•  We bezoeken trouw de samenkomsten. 

B O U W E N 

• De gaven en talenten van alle gemeenteleden zijn noodzakelijk en waardevol om de 
gemeente optimaal te laten functioneren. 

• In de gemeente helpen we elkaar de gaven en talenten te ontdekken. 
• We ontwikkelen deze gaven en talenten om God te eren en te dienen en de gemeente op te 

bouwen. Vanuit bewogenheid is het mogelijk om nieuwe vormen van dienstbaarheid te 
ontplooien. 

• We bidden trouw voor de verspreiding van het evangelie. 
•  We zijn betrokken bij een aantal zendingsorganisaties en we motiveren gemeenteleden om 

zich in te zetten op het zendingsveld. 

N A A S T E  

• De Liefde van God voor ons beantwoorden we door ons naaste lief te hebben. 
• We getuigen allemaal van ons persoonlijk geloof op de manier die bij ons past. 
• We weten ons verbonden met christenen wereldwijd en ondersteunen hen door onder meer 

voor hen te bidden. 
• Het goede nieuws geven we op allerlei manieren door aan hen die verloren dreigen te gaan. 
• De gemeente straalt Gods liefde en warmte uit zodat iedereen zich welkom weet. 

Gastvrijheid staat hoog in ons vaandel. 
• De Bijbel en gebed zijn bij dit alles onmisbaar in ons dagelijks leven. 

VIND ONS 

V.E.G. Scherpenzeel 
Prinses Marijkelaan 3 
3925 HA Scherpenzeel 
telefoon: 033-2774795 
(Alleen bereikbaar bij aanwezigheid van een koster) 

 

Voor verantwoording van onze financiële gegevens en ons jaarverslag: Zie onze website tabblad 

ANBI. 

 

https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken
https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken

