Navigators Studentenvereniging Amsterdam
Wie wij zijn
1. We willen Jezus in onze studententijd beter leren kennen en onze bron daarvoor
is de bijbel.
We willen meer ontdekken van wie Jezus is, wat Hij kwam doen op deze aarde en wat
dat betekent voor ons leven. We geloven dat Jezus kwam om het volle leven te brengen
(Johannes 10:10) en samen zijn we op zoek om te ontdekken wat dat betekent. De bijbel
is daarvoor onze bron: we geloven dat we wijsheid en leiding kunnen ontvangen door
verhalen uit de bijbel te lezen en willen ontdekken wat Jezus ons daardoorheen leert. Zo
kunnen zijn woorden als het ware onder onze huid komen en bepalend worden voor ons
leven (Heb 4:12).
2. In de kleine groep groeien relaties, bidden we met elkaar en worden de woorden
en het leven van Jezus met elkaar ontdekt. Daarom is deelname aan een kring
een voorwaarde voor lidmaatschap bij NSA.
Bij NSA is de kring een groep van leden die zich leren inzetten voor elkaar en samen
Jezus leren kennen door de Bijbel en gebed. We geloven in de kracht van de kleine groep
en scharen ons daarmee in een lange traditie (Exodus 18:21). Juist in de kleine groep
leren we wat het betekent om met elkaar onderweg te zijn. We leren betrokken op
elkaar te zijn en kunnen samen meer ontdekken over wie Jezus is door de Bijbel.
3. We zijn een studentenvereniging met humor, veiligheid, respect en vriendschap.
We willen graag dat ieder lid zich thuis voelt. Je hoeft geen christen te zijn om lid
te zijn.
Binnen NSA zijn we samen student en samen op zoek. Ieder lid wordt gerespecteerd en
mag zijn of haar unieke rol spelen in de vereniging. We streven er naar dat elk lid zich
thuis voelt en op zijn of haar eigen manier mag ontdekken wie Jezus is. Je hoeft daarom
geen christen te zijn om lid te worden, wel vragen we je om te willen leren over wie
Jezus is. Jezus is ons voorbeeld als het gaat om ruimte geven aan persoonlijke keuzes.
4. We vragen dienend leiderschap van onze leiders. Kringleiders en
dispuutvoorzitters vragen we om hun vaardigheden te vergroten en aan
nestoren en bestuur vragen we of ze een volgeling van Jezus willen zijn.
Jezus zegt in Marcus 9:35 “wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal
willen zijn en ieders dienaar”. Kiezen voor een leidersrol binnen NSA, betekent kiezen
om te dienen. We streven ernaar om ons best te doen en ons in te zetten, zodat we de
mensen die we leiden kunnen helpen. Daarom vragen we van kringleiders dat zij zich
vaardig maken in het leiden van een kring en vragen we van nestoren en bestuursleden
dat zij als leiders in de eerste plaats een leerling van Jezus willen zijn.

