De Kruiskerk
Wie zijn wij?

BAPTISTENGEMEENTE
DORDRECHT
In het kort
dichterbij God
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DICHTERBIJ GOD - DICHTERBIJ MENSEN
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DOOP
De Baptistengemeente
Dordrecht is een gemeente
van Jezus Christus. De doop
is het teken van Gods genade voor mensen die hun
leven aan Jezus overgeven.
De doop symboliseert de
weg van Jezus: samen met
de Heer zijn begraven, als
te- ken dat de zonden zijn
afgewassen. Vervolgens samen met de Heer opstaan,
als teken van een nieuw
leven. De doop is zowel een
eindpunt als een beginpunt:
het betekent eigen wegen
opgeven en voortaan op
weg gaan met de Heer als
redder en leidsman. In de
doop legt ieder persoonlijk
getuigenis af van zijn of haar
geloof in Jezus Christus,
die de relatie tussen God
en mens heeft hersteld. De
gemeente doopt door
onderdompeling.

AVONDMAAL
Elke eerste zondag van de
maand viert de gemeente
het avondmaal. Het avondmaal bepaalt ons bij het
volbrachte werk van Jezus.
Hij heeft zijn leven gegeven
om ons te redden van onze
zonden. In Jezus is er een
nieuw leven voor een ieder
die gelooft. Het avondmaal
is een open avondmaal waar
iedereen uitgenodigd is die
Jezus als verlosser kent. Wie
in vrede leeft met God en in
vrede met de gemeenschap
waartoe hij/zij behoort is
van harte genodigd om deel
te nemen aan de maaltijd
des Heren. Het is de Heer
zelf die ons aan zijn tafel nodigt. We vieren het avondmaal met eerbied en vreugde. Het is een getuigenis
van de diepste kern van ons
geloof.

10 WAARDEN VAN DE GEMEENTE
1 divers
We willen een enthousiaste, levendige gemeente van Jezus Christus zijn, waar jong
en oud, mensen vol geloof en mensen vol vragen, zich thuis voelen.
2 toegewijd
Een gemeente die toegewijd aan God in het leven staat. Waar de leden er naar
verlangen te groeien in geloof en uitgedaagd worden steeds meer op Christus te
lijken.
3 liefde & respect
Een gemeente waarin mensen met liefde en respect met elkaar omgaan. Vanuit
een zorg voor elkaar zoeken naar de wegen die Christus ons wijst.
4 uitnodigend
Een gemeente die gastvrij is en uitnodigend voor buitenstaanders. Waar mensen
zich op hun gemak voelen en zich gezien weten.
5 dienstbaar
Een gemeente met een open oog voor de samenleving. Telkens weer zoekend
naar (nieuwe) wegen om onze naaste te dienen en een licht in onze omgeving te
zijn.
6 trouw
Een gemeente waarin mensen trouw zijn. Waar mensen zich verantwoordelijk
voelen en vrijgevig willen dienen.
7 biddend
Een gemeente waarin het gebed een belangrijke plaats heeft. Het gebed als de
levenslijn met onze Heer, waarin we zijn Stem willen verstaan.
8 creatief
Een gemeente waar de diensten en andere activiteiten creatief worden vormgegeven, die bijbels theologisch een stevig fundament hebben en die relevant zijn in
de tijd waarin we leven.
9 transparant
Een gemeente die organisatorisch transparant is, die een helder en verantwoord
beleid voert en waarin de gemeentevergadering de belangrijke beslissingen
neemt.
10 vernieuwend
Een gemeente waarin we geleid door Christus telkens weer zoeken naar nieuwe
wegen om zijn rijk gestalte te geven. Nieuwe initiatieven zijn welkom!
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