
De identiteit van het René Kids Centre 
Identiteit 

“Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die 
delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo 
zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, 
ieder apart, elkaars lichaamsdelen. We hebben 
verschillende gaven, onderscheiden naar de 
genade die ons geschonken is.” (Romeinen 
12:4-5) 

Het RKC ontleent zijn identiteit aan het diepe 
geestelijke verlangen om vanuit Gods 
onvoorwaardelijke liefde, de agapè liefde, uit te 
reiken naar de kinderen en volwassenen van 
Rehoboth. Het is daarmee een project van mensen 

die vertegenwoordigers zijn van het Lichaam van Christus, gericht op het volgen van Jezus en het 
delen van het goede nieuws (van het evangelie). Gebed en geestelijke bedding voor alle activiteiten 
zijn daarin leidend. Het streven is dat de betrokkenen van het RKC op één lijn zitten en elkaar 
bemoedigen, stimuleren en gezamenlijk zoeken naar Gods leiding. Met respect en ruimte voor 
persoonlijke diversiteit, geloven wij in eenheid van hart en ziel door het geloof in Jezus Christus. 
Gezamenlijk willen wij bouwen aan Gods Koninkrijk en moedig en volhardend gehoor geven aan 
Gods opdracht om Zijn liefde uit te dragen.


Visie 

“Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. 
Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie 
werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.” (Matteüs 11:28-30) 
 
Het leven van de bevolking van Rehoboth en wijde omgeving kenmerkt zich vaak door 
armoede, eenzaamheid en liefdeloosheid. Het is ons doel om hen een hoopvolle 
toekomst te bieden en ze bekend te maken met de liefde van Jezus Christus. Wij richten 
ons in eerste instantie op de kinderen en verwachten door hen heen ook de ouderen en 
de wijde omgeving te bereiken. Mede op basis van de beloften uit Jesaja 55 is het ons 



verlangen dat er bekering tot God plaatsvindt van de bevolking in Rehoboth. Door gehoorzaamheid 
aan God en Zijn Woord zullen de inwoners van Rehoboth tot bloei komen en zal het land vruchtbaar 
worden. Door de bekeerde bevolking te dopen in de naam van de Vader, Zijn Zoon Jezus Christus en 
de Heilige Geest en hen tot Zijn volgelingen te maken, kunnen zij een ongekende verandering teweeg 
brengen in hun omgeving en ver daarbuiten. 


Missie  

"En de Koning zal antwoorden: 'Ik verzeker jullie, alles wat jullie hebben gedaan voor één van de 
onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan." (Matteüs 25:40) 

Vanuit het gedachtengoed van oma Magdalena willen wij onder leiding en vanuit de kracht van de 
Heilige Geest bouwen aan Gods Koninkrijk in Rehoboth en wijde omgeving. Het is ons verlangen om 
de kinderen van Rehoboth, en door hen heen ook de overige bevolking in Rehoboth en omgeving, 
een hoopvolle toekomst te bieden en ze bekend te maken met de liefde van Jezus Christus. Vanuit 
het Bijbels gegronde standpunt dat woorden en daden met elkaar verweven dienen te zijn, willen wij 
het geloof (ook) in al ons handelen uitdragen. Gemotiveerd door de liefde van God ervaren wij het als 
onze roeping om de bevolking in Rehoboth en daarbuiten fysiek en geestelijk bij te staan en hun 
zelfredzaamheid te vergroten. Het verhogen van de levenskwaliteit door middel van praktische hulp, 
zoals het aanbieden van scholing, sport en werkgelegenheidsprojecten, valt ook binnen onze missie. 
Wij zien verwachtingsvol uit naar de terugkomst van de Here Jezus en willen tot die tijd de Bijbelse 
opdracht uit Matteüs 28:19-20 in Rehoboth en daarbuiten vorm geven: 


“Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de 
Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik 
jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing 
van deze wereld.” (Matteüs 28:19-20) 

Kernwaarden dna rené kids centre 

De christelĳke identiteit van het RKC willen we onder andere graag tot uiting brengen in de vorm 
van de  volgende kernwaarden. Deze maken onderdeel uit van de identiteit, visie en missie van 
het RKC.  

Woord van God  (Op. 22:18-19, Joh. 1:1-3) 
Bekering  (Ef. 4:20-24, Hand. 2:38, Hand. 3:19) 
Wedergeboorte (Joh. 3:7, Ef. 3:17, Rom. 6:1-6, Kol. 1:12, Tit. 3:5) 
Doop door onderdompeling (Mat. 28:19, Marc. 16:16, Hand. 2:38, Hand. 8:36-39, Hand. 10:44-48, 
Hand. 16:14, Hand. 16:33, Hand. 18:8) 
Kinderen, geheiligd in ouders (Job 1:5, 1 Kor. 7:14, Luc. 18:15-16, Joz. 24:15) 
Discipelschap (Mat. 28:19-20) 
5-voudige bediening (Ef. 4:11-13) 
Andere gaven/talenten (1 Kor. 12:28) 
Gaven van de Heilige Geest (1 Kor. 12:1-11) 
Vrucht van de Heilige Geest (Gal. 5:22) 
Eenheid (Hand. 2:41-47, Hand. 4:32-35, Fil. 2:1-8, Kol. 3:12-17) 


