
Visie, missie en motto van de Morgensterkerk tot 2025  

  

versie: 18 december 2017 vastgesteld door de Kerkenraad  

  

1 Ter inleiding  

 

De bijbel vat de opdracht voor iedere kerk, van alle tijden en plaatsen, kernachtig samen in Johannes 

20:21: ‘Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik ook jullie uit’. Net als Jezus, de apostelen en 

de christenen in de afgelopen eeuwen zijn ook wij – christenen in de 21e eeuw – geroepen het werk 

van de Vader te doen: aan armen het goede nieuws brengen, aan gevangenen hun vrijlating, aan 

blinden herstel van hun zicht, aan onderdrukten hun vrijheid – om een genadejaar van de Heer uit te 

roepen (Lukas 4:18-19). Wat betekent deze opdracht voor de Morgensterkerk, voor onze gemeente 

die samenkomt in Den Haag, de politieke hoofdstad, de stad van Vrede en Recht en tegelijk een stad 

waar de verschillen in welvaart en culturen tot de grootste van Nederland horen? In opdracht van de 

kerkenraad hebben wij (werkgroep Morgensterkerk2025) uitvoerig met onze gemeente gesproken 

over haar dromen voor de toekomst (zie de bijgevoegde woordwolken en lijst met dromen). In deze 

gesprekken kwam een diepgevoeld verlangen naar voren om meer van God te ervaren, meer met 

elkaar te delen wat Hij in onze levens doet en dit ook door te geven aan de mensen om ons heen 

die Hem nog niet kennen. In de gesprekken werden veel voorbeelden genoemd van hoe dit nu al 

gebeurt. Gemeenteleden ervaren geestelijke groei en vernieuwing, zij zien mensenlevens veranderen 

en merken hoe we als gemeente steeds meer leren open te staan voor nieuwkomers en naar buiten 

gericht te zijn. We prijzen God hierom en durven in geloof te stellen dat Hij met zijn Geest krachtig 

aan het werk is in de Morgensterkerk, en dat Hij het is die deze dromen in de harten heeft gezaaid. 

We beseffen dat we niet iedereen hebben gesproken, maar wel een brede afspiegeling qua leeftijd, 

mate van betrokkenheid en diversiteit: kringen, vrouwenvereniging, jeugd, 55+ groep, Farsi-groep en 

de Bètagroep, de kerkenraad en andere leiders/coördinatoren in de kerk. In dit voorstel tot een 

aangescherpte visie en missie (het eerste onderdeel van opdracht van de kerkenraad) proberen we 

de dromen van de gemeente tot uitdrukking te brengen, wat een opstap is voor een meerjarenplan 

voor onze gemeente (het tweede onderdeel van de opdracht).  

  

2 Onze visie: hoe wil de Morgensterkerk er zijn voor de stad Den Haag?  

 Onze kerk draagt de naam ‘de Morgensterkerk’. Deze naam verwijst naar Jezus als de blinkende 

Morgenster die het hoopvolle eerste licht in de morgen, het eind van de nacht en het begin van de 

dag aankondigt. Dit sluit aan op bovengenoemde opdracht. Met Jezus als voorbeeld wil onze 

gemeente licht brengen in Den Haag. Wij, de Morgensterkerk, willen handen en voeten geven aan de 

opdracht die Jezus ons geeft in de Bergrede: “Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op 

een berg ligt, kan niet verborgen blijven” (Mattheüs 5:14). Dit werken we als volgt uit.  

Wie is de Morgensterkerk? Onze gemeente is deel van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv), 

een landelijk kerkgenootschap waar het leven met Jezus en de Bijbel centraal staan. De leden die de 

Morgensterkerk vormen, wonen in de stadsregio Den Haag, vooral in de stadsdelen Loosduinen, 

Escamp, Laak, Ypenburg en in Rijswijk & Wateringen. De kerk in haar huidige vorm bestaat sinds 1996 

en is gevestigd in de wijk Morgenstond. De kerk telt zo’n 350 leden en kent een gezonde opbouw van 



jong & oud. De kerk groeit langzaam naar een multiculturele stadsgemeente. De Morgensterkerk 

voelt zich verwant en werkt samen met de kerken die verbonden zijn aan het (orthodox-evangelisch) 

netwerk ‘Den Haag in Beweging voor Jezus Christus’.  

 

2.1  Een thuis waar je Gods genade en liefde mag ontvangen [Boven]   

Wij geloven dat Gods genade alles verandert. Thuiskomen bij Hem en zijn genade ontvangen 

betekent vernieuwing van je hart, bevrijding van het duister en toegroeien naar het licht. Daarom 

willen wij een plek zijn waar iedereen Gods genade mag ervaren, waar je je waardigheid (terug)vindt, 

in Jezus naam genezing en heling vindt en tot je bestemming komt. Op zondag vieren we de 

geloofseenheid in en rond de kerkdiensten. We mogen Gods aanwezigheid in ons midden ervaren in 

de aanbidding en lofprijzing, we mogen luisteren naar Zijn stem en we mogen opgebouwd worden 

door getuigenissen en het onderwijs uit de Bijbel. Onze erediensten zijn een plek van eerbiedig en 

toegewijd samenkomen,  een plek waar Gods heilige tegenwoordigheid wordt gevoeld.  Kortom: In 

de Morgensterkerk mag je thuiskomen: je ontvangt er Gods levensveranderende genade en liefde.  

  

2.2 Een thuis waar je mag groeien en Gods genade en liefde mag delen [Binnen]   

De Morgensterkerk is meer dan alleen de zondagse vieringen. Wij geloven ook dat je in Gods huis 

deel mag uitmaken van een liefdevol gezin. Liefde is immers het wezen van God en het hart van het 

Evangelie. Daarom willen wij in Den Haag, een stad vol eenzaamheid, verdriet, pijn, verlies en 

armoede, een gastvrij en liefdevol thuis zijn voor zoekende mensen. Dit geldt voor mensen die al 

jaren in Den Haag wonen en ook voor hen die van buiten de regio of nog van veel verder dan hier zijn 

gekomen. Wij zijn een geloofsgemeenschap die is opgebouwd uit kleinere geloofsgemeenschappen 

(denk aan kringen) die onderling met elkaar zijn verbonden. Leden maken deel uit van een of 

meerdere van deze kleinere geloofsgemeenschappen, en zij bewegen zich soms van de ene 

gemeenschap naar de andere. Binnen de geloofsgemeenschappen leren wij ‘het nieuwe leven’ te 

verinnerlijken ofwel te maken tot ons DNA. We leren steeds meer te luisteren naar God, te groeien in 

geloof en onze gaven van de Geest te ontwikkelen. We zorgen voor een open en veilige sfeer, waar 

het leven in al zijn kwetsbaarheid kan worden gedeeld, waar voorbede voor elkaar wordt gedaan en 

waar de bijbel leidraad is. We helpen elkaar daarom open te zijn, leven met elkaar mee, bouwen 

elkaar in wijsheid op en wijzen elkaar waar nodig terecht. We streven er voorts in de Morgensterkerk 

naar om in de diverse geledingen waarin taken worden uitgevoerd een afspiegeling te laten zien van 

de diversiteit van onze gemeente: jong en oud, man en vrouw, met of zonder migrantenachtergrond, 

etc. De gaven die God aan iemand heeft gegeven is bij diens inzet het uitgangspunt. Kortom: In de 

Morgensterkerk mag je groeien en leer je levensveranderende genade en liefde delen.  

  

2.3 Een thuis van waaruit je Gods genade en liefde mag doorgeven [Buiten]   

Kerk-zijn is meer dan bij elkaar komen. Jezus stichtte immers geen kerken, hij maakte discipelen. 

Vanuit het samenkomen in de zondagse vieringen en het samenkomen in onze 

geloofsgemeenschappen doordeweeks worden we als discipelen uitgezonden in de stad. Individueel: 

om in ons alledaagse leven Gods veranderende genade en liefde door te geven in de ‘frontlinies’ 

waarin we ons in bevinden: in de eigen straat, op school, studie, werk, of op andere plekken. 

Gezamenlijk: door vanuit de geloofsgemeenschappen (diaconale) acties te doen, door het delen van 

verhalen en de wonderen die we ervaren, nodigen we mensen uit in ons midden om te delen in het 



leven met Jezus. Om dit te versterken en te ondersteunen zetten we in op geestelijke groei en 

leiderschapsontwikkeling voor de geloofsgemeenschappen. Samenwerking met andere kerken en 

christenen is daarbij vanzelfsprekend: we vullen elkaar aan. Kortom: De Morgensterkerk is een thuis 

van waaruit je levensveranderende genade en liefde mag doorgeven.  

    

3 Onze missie als Morgensterkerk  

  

Op basis van de hiervoor beschreven visie komen we tot de volgende missie:  

“De Morgenster wil een thuis zijn in Den Haag waar je Gods 

levensveranderende genade en liefde ontvangt, deelt en doorgeeft.”  

  

4 Motto voor de Morgensterkerk  

De oogst met woorden voor een nieuw motto is zeer rijk. In de bijgevoegde woordwolken zien we 

een sterk verlangen naar: liefde en genade ontvangen, delen, en doorgeven (verbinden, uitstralen). 

Deze woorden vormen de basis voor de formulering van visie en missie, zoals hiervoor beschreven. 

We pikken er drie elementen uit die het nieuwe motto vormen waarmee we onze identiteit 

kernachtig tot uitdrukking willen brengen. 

1) Gods liefde is de kern van alles waar het ons om gaat in de Morgensterkerk.  

2) delen: de trits werkwoorden ontvangen-delen-doorgeven duiden aan wat de Morgensterkerk wil 

doen. Het woord ‘delen’ springt er het meest uit in de gesprekken over ‘binnen’ en ‘buiten’. 

Ontvangen’ zit impliciet ook in ‘delen’: delen kent gevers en ontvangers.  

3) in Den Haag: met deze toevoeging komt het motto thuis: in de stad waar ons kerkgebouw staat 

en een groot deel van onze gemeenteleden wonen, werken of een opleiding volgen. Ook al is het 

verzorgingsgebied van onze gemeente groter dan de stad Den Haag zelf, het is de stad die de 

uitstraling van onze regio bepaalt en waarop onze gemeente zich in zijn missie oriënteert.  

 

 

De Morgensterkerk. Gods liefde delen in Den Haag. 

  


