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1. Onze missie 
 

De missie van Crossroads is: 

 

Jezus volgen. Met elkaar. In alles. Voor de vernieuwing van de stad. 

 

We geloven dat God wil dat alle mensen hem gaan leren kennen. En dat mensen in hun 

ontmoeting met God genezing en herstel van de relatie met Hem ervaren. Ook geloven 

we dat God wil dat zonde en onrecht in de wereld plaatsmaken voor zijn Koninkrijk, 

waarin genade, genezing en recht centraal staan. Hij brengt hiermee een radicale 

vernieuwing van de wereld. Met die missie heeft God de Vader zijn Zoon Jezus naar deze 

wereld gezonden. God laat zich kennen als een persoonlijke God die wereld vernieuwd 

door de realiteit van zijn Koninkrijk.  

 

Voor de vernieuwing van de wereld stuurde God niet alleen Jezus naar de wereld toe 

maar schakelt Hij ook mensen in. Missie (of mission) is dus een beweging die bij God 

vandaan komt: God de Vader zendt zijn Zoon; God de Vader en de Zoon zenden de 

Heilige Geest; God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest zenden de kerk de wereld in. 

Mission is een beweging van God naar de wereld en de kerk is een instrument hierin. We 

geloven dat de kerk er is vanwege mission, en niet andersom. Meedoen in mission is 

meedoen in de beweging van Gods liefde naar de mensen: Jezus gaat voorop en wij 

hebben het voorrecht Hem daar in te mogen volgen.  

 

Twee teksten uit de Bijbel die dit verwoorden zijn: 

 

18 ‘De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd.  

Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan 

gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun 

zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, 19 om een genadejaar van de Heer 

uit te roepen.’(Lucas 4:18-19 ) 

 

19 Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; ze 

hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in 

hun midden staan en zei: ‘Ik wens jullie vrede!’ 20 Na deze woorden toonde hij 

hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. 21 

Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, 

zo zend ik jullie uit.’ 22 Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang 

de heilige Geest. (Johannes 20:19-22) 
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2. Onze waarden  
 

Onze waarden zien we als vertrekpunten om onze missie in de praktijk te brengen.  

 

1. Balans in onze relaties: UP-IN-OUT 

Als we Jezus willen volgen,  mogen we kijken naar hoe Hij zijn leven vormgaf. Hij laat 

ons zien dat in zijn leven drie relaties altijd perfect in balans waren: met Zijn Vader (UP), 

zijn volgelingen (discipelen) (IN) en de mensen die nog niet in Hem geloofden (OUT). 

 
 

Ook wij zijn bedoeld om relaties te hebben: met God (UP), met elkaar (IN) en met 

anderen (OUT). De één kan niet zonder de ander. Het is belangrijk om hierin een 

gezonde balans te vinden en om als christenen te investeren in de relatie met God, met 

andere christenen en met mensen die geen christen zijn. UP – IN – OUT kunnen we 

toepassen op ons persoonlijke leven, maar is ook een leidraad voor hoe we Crossroads 

als geheel willen vormgeven. 

 

UP – leven vanuit een relatie met de Vader 

Het begint bij God. Een intense, liefdesrelatie met de Vader. Wederzijdse communicatie, 

zijn stem leren verstaan. Tijd doorbrengen in de aanwezigheid van God. Onder de indruk 

raken van de grootheid en kracht van God. Hem volgen. Ons leven toegewijd aan hem. 

Afstand nemen van de dingen die dit belemmeren. Geïnspireerd door het voorbeeld van 

Jezus. Vervuld met en aangemoedigd door de Heilige Geest. 

 

IN – een hechte, op elkaar betrokken community 

Geïntegreerd in het dagelijkse leven. Plezier hebben. Samen eten. Feestjes vieren. 

Meelevend en zorg dragen voor elkaar. Delen van middelen. Samen bidden. Gastvrij en 

open voor nieuwe mensen. God heeft ons geschapen voor relaties. We zijn niet alleen 

bedoeld om samen met anderen te leven, als we samen met anderen optrekken, kan het 

UP

IN OUT

Figuur Driehoek
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beste in ons naar boven komen. Daarom zullen we ook de meeste vrucht zien, wanneer 

we ons gezamenlijk inzetten voor de missie die God ons gegeven heeft. We willen samen 

leven als een community, een extended family, en tegelijk andere mensen uitnodigen om 

ook deel uit te gaan maken van die community. Een community waarin alle generaties 

volop meedoen. We zien de meerwaarde van kinderen en tieners en geloven dat God 

door hen heen werkt. Daarom doen we – waar mogelijk – dingen samen met hen. 

 

OUT - bereidheid om ‘gezonden’ te worden  

Toegewijd aan mission. Bereid om in de maatschappij het goede nieuws delen, in 

woorden en daden. Mensen aanmoedigen om Jezus te volgen. De dingen doen die Jezus 

deed. In onze straat, op het werk, in de metro, bij onze vrienden. Gedreven door Gods 

liefde, dienend als Jezus. Bewogen en geraakt door de noden van de stad.  

 

2. Uitnodigend en uitdagend 

Een van de eerste dingen die Jezus zei was: ‘Kom, volg mij! Ik zal van jullie vissers van 

mensen maken’ (Marcus 1:17). Hij richtte deze woorden tot een aantal mensen, die we 

vanuit de bijbel hebben leren kennen als ‘discipelen’: leerlingen. Deze oproep van Jezus 

bevat zowel een uitnodiging als een uitdaging. Deze twee aspecten van zijn oproep zien 

we steeds terug en die willen we ook terug laten keren binnen Crossroads Rotterdam. 

 

Uitnodiging staat voor de relatie die God met ons aan wil gaan. Hij nodigt ons uit om bij 

hem te zijn. Dat bepaalt wie we mogen zijn en daarin ontvangen we genade, genezing en 

vernieuwing. In de relatie die God met ons aangaat vraagt hij ons om hem te 

vertrouwen, te volgen en gehoorzaam te zijn.  

 

Uitdaging staat voor de oproep die God doet om deel te nemen aan zijn missie, het 

goede nieuws bekend te maken in de wereld en zijn koninkrijk zichtbaar te laten worden. 

In ons eigen leven en in de wereld om ons heen. Door de relatie die we met God hebben, 

ontvangen we autoriteit en kracht om zijn Koninkrijk te vertegenwoordigen op de plek 

waar we wonen en werken.  

  

God wil ons dus uitnodigen én uitdagen. Als Crossroads Rotterdam verlangen en groeien 

we naar een cultuur van discipelschap. Een cultuur die je uitnodigt en uitdaagt om Jezus 

centraal te stellen in je leven en hem te volgen op alle gebieden van je leven (relaties, 

werk, geld, vrije tijd, etc.). Discipelschap betekent ook dat we leren Gods stem te 

verstaan en elkaar helpen antwoord te krijgen op de vragen ‘Wat zegt God tegen je? en 

‘Wat is je reactie daarop?’.  
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We geloven dat uitnodiging en uitdaging belangrijke ingrediënten zijn voor een kerk om 

discipelschap te laten groeien. We zoeken in alles wat we doen naar een balans tussen 

deze twee.  

 

3. Vermenigvuldiging 

In alles wat we doen willen we gericht zijn op de groei van het koninkrijk van God. We 

verlangen naar een cultuur van discipelschap. Mensen die Jezus volgen en daarbij andere 

mensen uitnodigen en betrekken in hun dagelijkse leven en in wat ze doen. Die in hen 

willen investeren, zodat zij op hun beurt weer in anderen kunnen investeren. We geloven 

in leiders die nieuwe leiders trainen. En we geloven in communities die zichzelf 

vermenigvuldigen.  

 

4. Accountable leiderschap 

We vertrouwen onze leiders en geven hen ruimte om leiderschap op hun eigen manier 

vorm te geven. Het leiden van een groep mensen geeft geweldige mogelijkheden, maar 

ook een grote verantwoordelijkheid. We geloven dat iedere leider in de eerste plaats een 

leerling en volgeling van Jezus en ook aanspreekbaar of accountable is op de 

verantwoordelijkheid die daaruit voortkomt. We willen dat Crossroads een plaats is  

waarin je mag leren en fouten mag maken en waar we elkaar bevragen, uitnodigen en 

uitdagen.  
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3. Hoe willen we dat concreet handen en voeten geven? 
 

Crossroads is in ontwikkeling. We vormen met elkaar een flexibele kerk en zijn niet bang 

oude gewoonten los te laten en nieuwe initiatieven te starten. Centraal staat daarbij 

altijd ons verlangen om iedereen die bij Crossroads betrokken is te helpen bij het volgen 

van Jezus, en voor iedereen een plek te kunnen bieden in een kleinere groep. Onze 

zondagse samenkomsten vinden we belangrijk, maar we willen een kerk vormen waar 

het zwaartepunt niet ligt in de zondagse samenkomsten, maar in het leven met elkaar 

als community.  

 

Daarvoor kun je je op dit moment aansluiten bij twee verschillende groepen: 

- Missional communities 

- Wijkgroepen 

 

Wat is een missional community? 

Een Crossroads Missional Community (CMC) is een groep mensen die samen Jezus volgt 

en dat concreet maakt door te dienen en getuigen in een bepaalde wijk of bepaalde 

doelgroep. Het doel van de CMC’s is een plek creëren waar mensen zich welkom voelen 

en Gods genade kunnen ervaren.  

 

Een CMC is klein genoeg om een gemeenschappelijk doel of visie te hebben en is groot 

genoeg om daar ook iets mee te doen. 

 

Waarom hebben we gekozen voor missional communities? 

Veel van de activiteiten en bijeenkomsten die we als kerken organiseren zijn gebaseerd 

op het idee dat als wij mooie bijeenkomsten organiseren, de mensen die we willen  

bereiken vanzelf wel zullen komen. Maar een groot deel van onze samenleving zal nooit 

op deze manier met het goede nieuws van Jezus worden bereikt. Met de missional 

communities willen we daarom naar de mensen toegaan en ze ontmoeten waar zij leven: 

‘Go to them’ in plaats van ‘Come to us’. 

 

Idealiter is de community klein genoeg om iedereen persoonlijk goed te (leren) kennen, 

en tegelijk groot genoeg om verschil te maken in de groep of buurt waar de community 

zich op richt: it’s small enough to care, but large enough to dare.  

 

Een ander voordeel van een missional community is dat door de omvang iedereen volop 

de kans krijgt om met zijn/haar gaven en talenten een bijdrage te leveren: Everyone 

gets to play. 
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In de bijbel komen we het begrip ‘community’ niet tegen, maar we zien wel dat 

mensen ‘in community’ leven met elkaar. In het Nieuwe Testament kom je dat 

vooral tegen via het woord ‘oikos’: een Grieks woord (Grieks is de taal waarin het 

Nieuwe Testament is geschreven) dat ‘huis’ betekent. Daarmee werd niet alleen 

het fysieke gebouw bedoeld, maar ook de bewoners. Deze bewoners leefden met 

elkaar als een ‘extended family’. Een dergelijke ‘community’ omvatte niet alleen 

familie, maar ook slaven, werknemers, zakenrelaties en vrienden. Daarnaast ging 

het ook functioneren om je familie in het geloof aan te duiden. Deze communities 

waren zo groot als de grootste ruimte in het huis. Het was de plek waarin drie 

dingen gebeurden: bekering (vgl, Cornelius in Handelingen 10), aanbidding en 

discipelschap (vgl. Handelingen 2,46: ‘Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind 

samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun 

maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde’; Handelingen 5, 42: ‘Ze 

bleven dagelijks onderricht geven in de tempel of bij iemand thuis en gingen door 

met het verkondigen van  het goede nieuws dat Jezus de messias is’; Handelingen 

12,12: ‘Toen dit tot hem was doorgedrongen, ging hij naar het huis van Maria, de 

moeder van Johannes Marcus, waar een groot gezelschap bijeen was gekomen om 

te bidden’. In zekere zin zou je ook de missionaire strategie van Paulus kunnen 

achterhalen via deze ‘mid size’ groepen: Lydia en de gevangenbewaarder ‘hosten’ 

zoiets in Filippi (Handelingen 16: 15,31-34), zo ook Stefanas, Crispus en Gaius in 

Korinte (Handelingen 18:7-8; 1 Korinte 1:14-16), Priscilla en Aquila en 

Onesiphorus in Efeze (1 Korinte 16:19; 2 Timoteus 1:16; 4:19), Filemon in 

Kolosse (Filemon 1-2), Nymfa in Laodicea (Kolossenzen 4:15) en Aristobulus, 

Narcissus en aanhang in Rome (Romeinen 16:10-11). Het was de plek van 

waaruit het Evangelie werd doorgegeven. Kortom, community zoals we dat in de 

Bijbelse stedelijke vorm tegenkwamen is een vorm die tussen klein en 

grootschalig in zit, die de levenssferen van privé, werk, sociaal netwerk en lokale 

omgeving omvat en elkaar laat overlappen met het oog op de verspreiding van 

het Evangelie en de aanbidding en discipelschap. Het is de plek waar het leven 

met elkaar wordt gedeeld in alle opzichten. 

 

Wat doet een missional community? 

Een missional community is een plek waar we samen God zoeken en aanbidden. Waar we 

elkaar willen helpen bij het volgen van Jezus. Waar we samen eten, onze levens delen en 

samen lol maken. En waar we ons gezamenlijk inzetten voor een missie die we delen, 

zodat Gods Koninkrijk zichtbaar wordt in een bepaalde groep of wijk. 
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Missional communities bepalen zelf op welke momenten ze bij elkaar komen. Dat kan 

doordeweeks zijn, de leden van die communities zijn dan op zondag gewoon aanwezig bij 

de samenkomsten van Crosssroads. Andere communities komen op zondag bij elkaar.  

 

Binnen Crossroads Rotterdam zijn er op dit moment vijf missional communities: 

- Schiebroek 

- Connect Café 

- Spangen 

- De Dordtroaders 

- CrossOverschie 

Daarnaast zijn er een aantal initiatieven die mogelijk op termijn kunnen uitgroeien tot 

een missional community. 

 

Wat is een wijkgroep? 

In verschillende wijken in Rotterdam en omstreken ontmoeten Crossroaders elkaar ook in 

wijkgroepen. Dit zijn laagdrempelige en open groepen, waar ontmoeting en 

kennismaking centraal staan. Meestal rond een maaltijd of borrel, maximaal één of twee 

keer per maand.  

 

Er is één wijkgroep waar je welkom bent: 

- #Millinx 

 

Check de website voor een groep bij jou in de buurt en schuif gezellig aan! 

 

Platform Central 

Sinds de zomer van 2018 is Platform Central gestart. Een plek voor iedereen die (nog) 

niet betrokken is bij een missional community of wijkgroep. Door middel van 

ontmoetingsmomenten willen we bijdragen aan de onderlinge verbondenheid binnen 

Crossroads. En we willen mensen vanuit dit platform helpen hun weg naar een missional 

community te vinden of in ander verband samen met andere bondgenoten discipel van 

Jezus te zijn. 
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4. Onze samenkomsten 
 

Community-zondag 

Elke 1e zondag van de maand vieren we community-zondag. Er is dan géén centrale 

samenkomst, maar iedereen is welkom bij een missional community of wijkgroep.  

 

Crossroads Central 

De 2e t/m 4e (5e) zondag van de maand komen we bij elkaar voor een samenkomst in 

het Lyceum op de Beukelsdijk. Uitgangspunt is dat we elke 2e zondag van de maand met 

de hele gemeente, ook alle mensen uit de communities en wijkgroepen, bij elkaar 

komen.  

In de samenkomsten van Crossroads Central willen we beleven dat we met elkaar zijn 

verbonden en deel zijn van een grotere geloofsgemeenschap. Dit doen we door samen 

God te aanbidden, ruimte creëren voor onderwijs vanuit de Bijbel, met en voor elkaar te 

bidden en elkaar te ontmoeten. De samenkomsten van Crossroads Central zijn 

ondersteunend aan onze missie. Daarom geven we ruimte aan getuigenissen en verhalen 

vanuit de missional communities. Ook met de invulling van onderwijs en aanbidding 

zoeken we naar manieren om aan te sluiten bij de missional communities. 

 

Big Future 

Big Future is de naam van ons kinderprogramma. De missie van Big Future is kinderen 

een veilige, warme plek te bieden waar ze Jezus beter leren kennen en kinderen worden 

naar Gods hart. Kinderen krijgen een degelijke basiskennis van de Bijbelse verhalen mee, 

en mogen ontdekken wie God de Vader is, wie Jezus is, en wie de Heilige Geest is. Ons 

verlangen is dat kinderen door Big Future geholpen worden om op hun manier vorm te 

geven aan de missie van Crossroads. We verlangen ernaar dat we kinderen kunnen 

helpen om te geloven, te ervaren en betekenis te geven aan hun geloof.  

 

Rondom de samenkomsten in Crossroads Central zijn er op dit moment 5 groepen: 

- Small Ones (0 – 2 jaar) 

- Medium Ones  (3 – 6 jaar) 

- Large Ones 1 (groep 3 – groep 5) 

- Large Ones 2 (groep 6 – groep 8) 

- Xtra Large Ones (klas 1- klas 3) 

 

Op zondagavond komen de oudste tieners bij elkaar. Deze groep heeft een 2-wekelijks 

ritme. 

- The Great Unknown (klas 4 en ouder) 
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5. Crossroads verder uitgelegd 
 

Leiderschap 

Crossroads Rotterdam wordt geleid door een leiderschapsteam (LT). De mensen uit het 

leiderschapsteam zijn als de ‘oudsten’ van de gemeente verantwoordelijk voor de koers 

van Crossroads. Naast het leiderschapsteam kent Crossroads een stafteam Het stafteam 

bestaat uit drie personen die parttime betaald worden. Zij zijn o.a. verantwoordelijk voor 

Big Future, coachen en begeleiden van de missional communityleiders en de uitvoering 

van een aantal praktische zaken. De voorganger van Crossroads is zowel deel van het LT 

als van het stafteam. Daarnaast zijn er verschillende teams met een specifieke taak: 

worship, samenkomsten, organisatie, communicatie, pastoraat en de Big Future-groepen 

(kinderen en jongeren).   

 

Pastoraat 

Wat verstaan we onder pastoraat? In brede zin is pastoraat het omzien naar en zorgen 

voor elkaar, op geestelijk gebied. Met als doel het helpen bij onze geestelijke groei, om 

steeds meer te veranderen naar het beeld van Jezus Christus. Zorgen voor elkaar en 

helpen bij onze groei is niet alleen een taak voor een voorganger, een staflid, het 

leidersteam of een groep specialisten. Het is een taak van iedereen binnen Crossroads 

Rotterdam. Dit noemen we basiszorg (eigenlijk is het wat iedereen nodig heeft). Deze 

basiszorg kun je bijvoorbeeld vinden in een wijkgroep of in de communities. 

 

Het kan echter gebeuren dat de basiszorg niet voldoende is. Misschien loop je met 

vragen of issues die je niet kunt of wilt bespreken in je wijkgroep of community. Voor die 

situaties bieden we gestructureerde zorg aan. Hiervoor is een pastoraal team beschikbaar 

die jou daarbij wil helpen. 

 

Dopen 

Wanneer je besloten hebt om Jezus te volgen, willen we je aanmoedigen dit expliciet te 

maken door je te laten dopen. Dopen staat symbool voor het begraven worden met Jezus 

en opstaan in een nieuw leven. Oftewel: een leven zonder Jezus achter je laten en een 

leven mét Jezus beginnen. Minimaal 1x per jaar gaan we naar Katendrecht en dopen we 

mensen op basis van hun getuigenis in de Maas. Kopje onder dus! 

 

Heb je goede redenen om te kiezen voor het doen van belijdenis, dan kan dat. Belijdenis 

houdt bij Crossroads in dat je een getuigenis geeft van je geloof in Jezus Christus.  
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Opdragen van kinderen 

Zoals Jezus de kinderen zegende en ze uitnodigde om bij Hem te komen, zo willen wij 

ook kinderen zegenen. Door middel van het opdragen vragen we Gods aanwezigheid in 

het leven van het kind; zijn bescherming, leiding, inzicht en zegen. Elke 3e zondag van 

de maand is hier gelegenheid voor in de samenkomst van Crossroads Central. Ben je 

deel van een missional community, dan kan de community ook de plek zijn waar je kind 

wordt opgedragen.  

 

Heb je goede redenen om je kind(eren) te laten dopen, dan kan dat. Kinderen dopen 

houdt bij Crossroads in dat ze worden ‘gedoopt’ in het geloof van hun ouders.  

 

Alpha, (Pre)marriage course en Parenting course 

Door het jaar heen worden er vanuit Crossroads verschillende cursussen georganiseerd.  

Allereerst is er Alpha. Deze cursus is iets voor jou als je meer wilt weten over het 

christelijk geloof, nieuwe mensen wilt ontmoeten of je kennis over het christelijk geloof 

wilt opfrissen.  

 

Daarnaast is er de Premarriage Course. Deze cursus kun je zien als een investering in je 

relatie. Als jullie gaan trouwen, is deze cursus een goede voorbereiding op jullie huwelijk, 

dat hopelijk een leven lang mee zal gaan! Na de cursus heb je meer inzicht in jezelf, je 

partner en je relatie. Je bent op een leuke en creatieve manier een stap dichter naar 

elkaar toegegroeid. De Premarriage Course zet je aan het denken over wat echt 

belangrijk is in je relatie. 

 

De Marriage Course is voor ieder (getrouwd) stel dat wil investeren in hun relatie. Het 

maakt niet uit of je minder dan twee jaar of meer dan dertig jaar getrouwd bent. Als je al 

een sterk huwelijk hebt, zal deze cursus je helpen je relatie verder te verbeteren. 

 

Het kan ook zijn dat je voor een nieuwe uitdaging in je huwelijk staat, bijvoorbeeld de 

geboorte van een kind, een verandering in carrière, verdriet waarmee een van de twee 

geconfronteerd wordt, lastige pubers, enzovoorts. Het is goed om daar samen mee aan 

de slag te gaan en deze cursus helpt je daarbij.  

 

Voor ouders is er de Parenting Course: een veelbelovende cursus om elkaar te inspireren 

en te motiveren in de opvoeding. Ouders willen in de hectiek van hun leven de ruimte 

nemen om zich te bezinnen op hun ouderschap. Wat vind jij belangrijk voor je kind en 

welke keuzes wil je vandaar uit maken voor je gezinsleven? Over deze vragen gaat de 

Parenting Course.  


