
 

 

Kernwaarden Bible League 

 

We geloven dat de wereld boven alles Gods Woord en Jezus Christus nodig heeft. 
Zonde is de wortel van alle problemen in de wereld. Daarom moet dat als eerste opgelost worden, 
voordat al het andere opgelost kan worden. Alleen Gods Woord en Zijn Heilige Geest maken echte 
verandering van binnenuit mogelijk. 

We geloven dat de ministry van Bible League toebehoort aan God.  
We zijn afhankelijk van God voor het succes van onze bediening en zijn onderdanig aan Zijn wil.  
We werken of het van ons afhankelijk is en we bidden omdat we weten dat het van Hem afhankelijk 
is. 

We geloven dat integriteit te belangrijk is om als vanzelfsprekend te zien.  
We zijn eerlijk en oprecht in de cijfers die we rapporteren, de verhalen die we vertellen en de indruk 
die we bij anderen achterlaten. Elke medewerker heeft de vrijheid (het recht) en de 
verantwoordelijkheid (plicht) dat dit gebeurt. 

We geloven dat we verantwoording dienen af te leggen aan God en mensen. 
God heeft ons geroepen om goede rentmeesters te zijn over Zijn middelen, om efficiënt en effectief 
te zijn in alles wat we doen. Door middel van gepaste rapportages geven we openheid en bieden de 
mogelijkheid om de vervulling van onze taken te onderzoeken. 

We geloven in het waarderen van onze ministry partners. 
We waarderen onze donateurs door hen te rapporteren over het werk, hen te betrekken bij het werk 
en door beschikbaar te zijn voor hen. We waarderen onze veldpartners door te voorzien in hun nood; 
zowel in gebed als financieel. 

We geloven dat alle medewerkers gewaardeerd en gerespecteerd moeten worden, en 
aangemoedigd worden tot persoonlijke groei en nieuwe initiatieven.  
We verwachten van alle medewerkers dat zij een persoonlijke relatie met Jezus Christus hebben 
gecommitteerd zijn aan de missie van Bible League. We voorzien elke medewerker in de benodigde 
training en tools om zijn/haar werk naar behoren uit te voeren. We werken samen aan een sfeer 
waarin we elkaar bemoedigen, opbouwen, ontwikkelen en dienen. 

We geloven dat innovatie en aanpassingen nodig zijn om efficiënt en effectief te zijn en blijven. 
We staan open voor veranderingen in alle lagen van de organisatie, en we ondersteunen nieuwe 
ideeën die helpen om ons werk efficiënt en effectief te doen.  


