
Onze grondslag is vertaald naar een ‘identiteitsbewijs’, 

dat gericht is aan leerlingen en medewerkers. Het 

geeft een beschrijving van onze overtuiging en is de 

basis voor de keuzes die we maken. Onze identiteit 

De grondslag van onze school, onze identiteit, is vastgelegd in artikel 2, lid 2,  

van de statuten van de Passie. De volledige statuten staan op onze website. 

bepaalt de plannen voor de toekomst en de prioriteiten 

die wij daarin stellen. In de pagina’s hierna staat ons 

identiteitsbewijs weergegeven.

jouw bestemming,
onze passie.



Onze passie?
Dat is passie voor de Koning.
Passie voor het koninkrijk van onze Heer.
Passie voor jou en jouw plek in Zijn plan.

Wat wij geloven 

Gods plan, jouw plaats
Wij geloven dat God een plan met de wereld heeft. Hij 

heeft Zich aan Zijn schepping verbonden, en wil dat heel 

de wereld vol wordt van Zijn Heerlijkheid. Hij heeft ons 

geschapen naar Zijn beeld. En Hij wil ons inschakelen om 

Zijn doel te bereiken.

 

Gods doel is niet veranderd. Ook niet toen wij mensen 

voor onze eigen heerlijkheid kozen. Door Jezus’ offer zijn 

wij verlost en ontvangen wij opnieuw een hoge positie in 

Gods plan. Hij wil ons herscheppen en gebruiken om Zijn 

doel met de schepping te realiseren. 

 

Zo wil God ook jou gebruiken. Hij heeft een plan met jou. 

Hij heeft zich aan jou verbonden. Hij wil dat jij vol bent 

van Zijn Heerlijkheid. Je mag op Hem lijken. Je mag Zijn 

medewerker zijn. Met de talenten die Hij je gaf. Met Zijn 

Geest die Hij je geeft.

Wat wij zien

Strijd...
We zien voortdurende strijd tussen Gods rijk en het rijk 

van Zijn tegenstander.

We zien een samenleving, waarin steeds minder plaats 

is voor de Here God en wat Hij te zeggen heeft. We 

zien mensen die hun bestemming zoeken buiten God. 

Daarmee verheerlijken ze ten diepste zichzelf in plaats 

van hun Schepper. 

God krijgt niet de eer die Hem toekomt. En mensen 

komen niet tot hun bestemming. 

Dat doet God pijn. Het doet ook ons pijn.

Wat wij ook zien

De Koning
Tegelijkertijd zien we onze Koning aan het werk. We zien 

dat de Here God door Zijn Geest aan mensen kracht en 

vrijmoedigheid geeft, zodat ze Hem de eer geven die 

Hem toekomt.

We zien dat mensen – ook jonge mensen – midden in 

deze maatschappij, Jezus volgen als hun Heer en Koning, 

in geloof, trouw, toewijding en gehoorzaamheid. 

Hun passie is ook de onze! Daar dragen we graag aan bij. 

Dat spreekt uit ons onderwijs en uit ons handelen. 



Wat wij beloven

Jouw bestemming, onze passie
Wij willen niets liever dan dat jij – leerling of 

medewerker - je talenten inzet voor Gods grote doel met 

Zijn Schepping. Dat je Hem aanbidt, dient èn regeert met 

alles wat Hij je geeft. 

Wij beloven aan elkaar dat we samen steeds meer 

ontdekken van Gods grootheid. Want zo leren we 

aanbidden. 

We beloven dat we naar elkaar kijken, steeds op zoek 

naar hoe God ons heeft bedoeld. Zodat we elkaar 

waarderen zoals Hij ons heeft gemaakt. Zodat ieder van 

ons zichzelf waardeert zoals hij of zij is gemaakt. En wij 

helpen elkaar om onze talenten te ontdekken en in te 

zetten voor de Koning. Zo leren we dienen. 

Wij helpen elkaar ook, om ons heen te kijken met de ogen 

van Jezus. Wij helpen elkaar met Zijn mond te spreken en 

met Zijn handen het goede te doen. Zo leren we in Gods 

kracht te regeren.

Waarom wij dat kunnen

Onze kracht
We kunnen dit doen omdat we groot denken van onze 

Heiland. We hebben geleerd het niet van onszelf te 

verwachten, maar open te staan voor Hem: de wijsheid 

van Zijn Woord en de kracht van Zijn Geest. 

Onze Heiland is ook onze Leermeester. Van Hem leren we 

aanbidden. Van Hem leren we dienen door onze talenten 

in te zetten. Van Hem leren we regeren. Want doordat 

we ons geliefd weten gaan we liefdevol om met elkaar en 

strekken we ons uit naar mensen om ons heen.

Al onze medewerkers zijn levende getuigen van het werk 

van die Heiland. In hun leven en in heel ons onderwijs 

klinkt de stem van onze Leermeester. Zijn liefde stempelt 

ons handelen.



Waar je ons aan herkent

Vurig
Gods Geest woont in ons. Wij laten ons voortdurend 

door die Geest aanvuren. Dat is merkbaar in de school 

en stempelt ons handelen. Met het vuur van Gods Geest 

willen wij aanstekelijk zijn voor anderen.

Verbonden 
Betrokken zijn bij de Passie is a way of life. Wij zijn 

verbonden met de bestemming van de school en met de 

mensen van de school. 

Vrij
Wij weten ons verlost en vrij in de liefde van Christus. 

Als geen ander hebben wij het vertrouwen om tegen 

de stroom in te roeien en te geloven in wat nog niet 

zichtbaar is. Pionieren zit in onze aard. Lef kenmerkt ons 

denken. 

Wat er gebeurt als we onze belofte 
waarmaken …

Ons verlangen...
Ons verlangen is dat onze leerlingen midden in de 

samenleving, op de plaats die God hen geeft, herkenbaar 

zullen zijn. Herkenbaar niet zozeer als (oud)leerlingen 

van de Passie, maar als leerlingen en volgelingen van 

Jezus. 

Ons verlangen is dat elke leerling de school verlaat met 

een diploma èn een helder beeld van zijn bestemming, 

van zijn talenten en hoe hij die voor zijn Schepper in wil 

zetten.

Ons verlangen is ook dat het heldere beeld, dat onze 

medewerkers van hun bijdrage aan de missie van onze 

school hebben, bijdraagt aan het waarmaken van onze 

belofte. Ieder met zijn of haar eigen talenten.

Een goede organisatie, bekwame mensen en geweldige 

resultaten vormen daarvoor de basis. Ook daarover 

leggen wij verantwoording af.

Vertrouw bij je werk op de HEER, en je plannen zullen slagen. 
Spreuken 16:3


