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Hoofdstuk 1: Opzet 

 

In december 2013 sprak Henk de Roest zijn diesrede uit ter gelegenheid van de zevende dies 

natalis van de PThU. De rede ging over nieuwe vormen van kerk zijn.1 Hij vertelt daarin over 

een project waarin studenten vertegenwoordigers en predikanten van bijna alle kerken en 

missionaire activiteiten in de grote steden interviewden aan de hand van dezelfde vragenlijst. 

In de interviews werd aan de predikanten gevraagd welke activiteiten zij bestempelden als 

‘missionair’, en aan de contactpersonen werd naar de doelstellingen van de activiteiten 

gevraagd. 

Volgens de Roest komen een aantal punten uit de interviews naar voren. De eerste drie 

die hij noemt vond ik zelf tegelijkertijd herkenbaar en opvallend. Zijn eerste punt is dat 

sommige predikanten en contactpersonen moeite hebben met het woord ‘missionair’. Ze 

associëren het met zieltjes winnen en opdringerigheid. In plaats van de ander lastig vallen met 

hun boodschap willen ze naar de ander luisteren en van de ander leren. Het tweede is dat 

kerken het woord ‘missionair’ vaak koppelen aan diaconale activiteiten. “Diaconale 

activiteiten kunnen tot een vraag naar de achterliggende inspiratie, i.c. het geloof, leiden, 

sterker nog, dat maakt dat men deze activiteiten óók als missionair betitelt. Veelvuldig klinkt 

als doelstelling om de kerk deel uit te laten maken van een soort netwerk in de buurt, present 

te zijn, waarbij kerkmensen in dit netwerk aangesproken kunnen worden op hun identiteit.”2 

Het derde punt is dat een gemeente vaak missionair is omdat ze de noodzaak voelt om nieuwe 

leden te werven. Kerkleden hopen nieuwe mensen te vinden die het stokje over willen nemen, 

maar denken niet na waarom ze willen dat de kerk blijft bestaan. 

 

Deze observaties van De Roest riepen een aantal vragen bij mij op. Waarom voelen 

predikanten en gemeenteleden wel weerstand bij het woord ‘missionair’ en (volgens de Roest) 

niet bij ‘missionair-diaconaal’? Wat wordt er bedoeld met ‘missionair’ en ‘diaconaal’? Is 

missie hetzelfde als evangelisatie, of is het breder? Valt diaconaat onder missie? In hoeverre 

is het belangrijk om als kerk aan evangelisatie te doen, of aan diaconaal werk? Zijn binnen 

missionair werk diaconaat en evangelisatie wel met elkaar te combineren? Is er bij diaconaal 

werk bijvoorbeeld wel ruimte om te getuigen van je geloof? Zijn missionair en diaconaal 

werk theologisch wel van elkaar te scheiden? En als laatste: hoe kunnen missionair en 

diaconaal werk dan wel op een verantwoorde manier met elkaar gecombineerd worden? 

1.1 Probleemstelling  

Vanuit deze vragen kom ik tot de volgende probleemstelling: 

1. Ik merk in de rede van Henk de Roest en in mijn omgeving dat er vaak verwarring is 

rondom het begrip ‘missionair’. Is missionair hetzelfde als evangelisatie, of is het breder, en 

omvat het bijvoorbeeld ook diaconaat? En waarom is de kerk missionair? 

                                                 
1 H. de Roest, ‘Pionieren en lekepreken. Een praktisch-theologische analyse van de nieuwe missionaire 

dynamiek in de Nederlandse kerken, met name de Protestantse Kerk in Nederland’ (2013), op: 

http://www.pthu.nl/actueel/nieuws/Nieuwspdf/DIËSREDE 2013 - HENK DE ROEST - PIONIEREN EN 

LEKEPREKEN.pdf (d.d. 13 november 2014), p. 4. 
2 H. de Roest, ‘Pionieren en lekepreken’, p. 5. 

http://www.pthu.nl/actueel/nieuws/Nieuwspdf/DIËSREDE%202013%20-%20HENK%20DE%20ROEST%20-%20PIONIEREN%20EN%20LEKEPREKEN.pdf
http://www.pthu.nl/actueel/nieuws/Nieuwspdf/DIËSREDE%202013%20-%20HENK%20DE%20ROEST%20-%20PIONIEREN%20EN%20LEKEPREKEN.pdf
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2. Ik merk dat in veel kerken waar ik kom diaconaat en evangelisatie als twee verschillende 

dingen worden gezien, en dus ook vaak los van elkaar opereren. Mijn vraag is: kan dat 

theologisch gezien wel? 

3. Ik merk dat er in de literatuur en in de kerken verschillend tegen evangelisatie aan wordt 

gekeken. Volgens sommigen is het een onmisbaar onderdeel van gemeente zijn. Voor anderen 

is het een verschrikking, die hen doet denken aan een tijd dat de kerk ‘alle antwoorden’ had. 

Volgens hen moet de kerk zich eerst richten op de wereld, daar ‘aanwezig zijn’. Hoe kun je 

als kerk getuigend en dienstbaar aanwezig zijn in je omgeving en daarbij enerzijds je identiteit 

behouden, en anderzijds de ander niet overrompelen? 

1.2 Doelstelling 

Veel kerken zijn in deze tijd bezig met de vraag hoe ze missionair kunnen zijn. Daarnaast 

worden er nieuwe gemeentes gesticht, en daarbij wordt gezocht naar nieuwe vormen om kerk 

te zijn. De PKN heeft bijvoorbeeld als doelstelling aangenomen dat er (minimaal) honderd 

pioniersplekken opgericht moeten worden in Nederland. In deze scriptie wil ik bijdragen aan 

het debat over hoe je missionair kunt zijn, door te kijken of diaconaat en evangelisatie elkaar 

daarbij kunnen versterken in plaats van los van elkaar te opereren. 

 

In deze scriptie heb ik de volgende doelen: 

1. Ik wil duidelijkheid scheppen over de betekenis van de begrippen ‘missionair’, 

‘evangelisatie’ en ‘diaconaat’. 

2. Ik wil zoeken naar een gedeelde theologische basis onder evangelisatie en diaconaat, en de 

vragen die komen kijken bij het combineren ervan in kaart brengen en proberen te 

beantwoorden. 

3. Ik wil handvaten geven aan kerken hoe in de praktijk van missionair werk diaconaat en 

evangelisatie elkaar aan kunnen vullen. 

1.3 Vraagstelling  

De hoofdvraag van mijn onderzoek luidt: 

Hoe kunnen binnen missionair werk diaconaat en evangelisatie elkaar theologisch en 

praktisch op een natuurlijke manier aanvullen? 

 

Ik zal nu de verschillende elementen van de hoofdvraag van uitleg voorzien: 

-De begrippen missionair (missie), diaconaat en evangelisatie zal ik in hoofdstuk 2 verder 

uitwerken. 

-Met theologisch bedoel ik dat ik vanuit de praktische theologie en vanuit de missiologie naar 

deze vraag wil kijken. Ik wil kijken wat binnen de missiologie wordt verstaan onder 

‘missionair’, en hoe evangelisatie en diaconaat zich theologisch tot elkaar verhouden. Vanuit 

de praktische theologie wil ik kijken welke vragen er theologisch te stellen zijn bij het 

combineren van diaconaal werk met evangelisatie. 

-Met praktisch bedoel ik de praktijk van het alledaagse leven, en het concrete werk van de 

kerken dat daar plaatsvindt. Is daar een scheiding merkbaar tussen evangelisatie en diaconaat, 

of loopt het juist heel natuurlijk in elkaar over? 
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-Met op een natuurlijke manier aanvullen bedoel ik dat evangelisatie en diaconaal werk niet 

als aan elkaar tegengesteld worden gezien, maar elkaar juist versterken en in elkaar 

overlopen; en dat er op een bewuste manier wordt omgegaan met de vragen die daarbij komen 

kijken. 

-Mijn onderzoek is in eerste instantie gericht op de context van de PKN (de Protestantse Kerk 

in Nederland), waar ik zelf lid van ben, maar dat betekent niet dat de thematiek van dit 

onderzoek alleen binnen de PKN speelt. Zo is er bijvoorbeeld de scriptie van de vrijgemaakte 

predikant Klaas van den Geest, “Kerk in de buurt”.3 Mijn onderzoek richt zich op de context 

van de PKN, maar is als het goed is ook daarbuiten herkenbaar en toepasbaar. 

  

De deelvragen van mijn onderzoek zijn: 

1: Wat is de theologische basis onder missionair werk, en hoe verhouden de begrippen missie, 

diaconaat en evangelisatie zich tot elkaar? 

2: Hoe kunnen diaconaat en evangelisatie elkaar theologisch gezien aanvullen? 

3: Hoe vullen diaconaat en evangelisatie elkaar aan in de missionaire praktijk van de drie 

onderzochte gemeentes of projecten? 

1.4 Methoden 

De methoden die ik hiervoor wil gebruiken verschillen per deelvraag: 

-Voor deelvraag 1 wil ik gebruikmaken van literatuuronderzoek. Onder andere aan de hand 

van David Bosch, Chris Wright, Lesslie Newbigin, Sake Stoppels en Herman Noordegraaf wil 

ik antwoord proberen te geven op deze vraag. 

-Voor deelvraag 2 wil ik eveneens gebruik maken van literatuuronderzoek. De belangrijkste 

auteurs op wie ik me wil richten zijn Wright en Newbigin over waarom evangelisatie en 

diaconaat theologisch gezien bij elkaar horen, en Stoppels over de vragen die daar theologisch 

en praktisch gezien bij komen kijken. 

-Voor deelvraag 3 wil ik de praktijk van drie kerken of projecten met een missionaire focus 

onderzoeken. Ik heb dat gedaan door een of meerdere keren te participeren in minimaal twee 

diaconale en/of evangeliserende activiteiten. Door de observaties hoop ik zicht te krijgen op 

hoe christenen op deze plaatsen gestalte geven aan hun missionaire roeping. Ook heb ik op 

elke plek een van de predikanten of kerkelijk werkers (of iemand anders die leiding geeft aan 

het project) geïnterviewd of gesproken, om te kijken of en hoe evangelisatie en diaconaat 

elkaar aanvullen in hun werk. Het gaat hier allereerst om de ‘practices’, en vervolgens om de 

daarachterliggende overtuigingen en motivaties.4 

 

De kerken en de beweging dat ik in mijn onderzoek wil betrekken, zijn: 

-De Koningskerk in Rotterdam Feyenoord (PKN).5 

-Het diaconale en missionaire werk van de Protestantse Gemeente Almere, en specifiek het 

VoedselLoket Almere en de pioniersplek De Schone Poort.6 

                                                 
3 K. van den Geest, Kerk in de buurt. Onderzoek naar de verhouding tussen kerkelijke presentie en 

evangelieverkondiging in een stadswijk, 2012. 
4 J. Mason, Qualitative Researching, (2nd edition), London: Sage Publications, 2006, p. 19. 
5 Website van de Koningskerk in Rotterdam: http://www.koningskerk.org/ (d.d. 2 oktober 2014). 

http://www.koningskerk.org/
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-De Postmoderne Devotie in Zwolle.7  

 

In het hoofdstuk over het praktijkonderzoek zal ik uitleggen waarom ik besloten heb om deze 

gemeentes en deze beweging te onderzoeken. 

1.5 Persoonlijke motivatie 

Waar raakt dit onderwerp aan mijzelf? De vragen die ik in deze scriptie stel zijn voor het eerst 

bij mij ontstaan toen ik deelnam aan een ‘exposure’-opdracht bij het Oude Wijkenpastoraat in 

Rotterdam. Tijdens deze opdracht kwam ik in aanraking met het presentiedenken, waarover 

later in de scriptie meer te lezen is. Onderdeel van dat presentiedenken is dat er expliciet niet 

geëvangeliseerd wordt, omdat men er pretentieloos voor de ander wil zijn. Aan de ene kant 

had en heb ik grote waardering voor het werk dat de pastores deden die ik in Rotterdam 

ontmoette. Aan de andere kant merkte ik dat de overtuiging waarmee zij dat deden botste met 

mijn eigen ‘drive’ om mijn geloof met anderen te willen delen. Die drive is ook een reden 

waarom ik de Master Missionaire Gemeente aan de TU Kampen ben gaan volgen. Ik merkte 

dat aan de PThU naar mijn ervaring een nadruk lag op missionair zijn door diaconaat en 

presentie, terwijl aan de TU de nadruk meer ligt op evangelisatie, op missionair zijn met 

woorden. Dit is natuurlijk een generalisatie, maar ik denk dat er wel een kern van waarheid in 

dat beeld zit. In deze scriptie hoop ik die twee werelden en deze twee delen van mijzelf met 

elkaar te kunnen verbinden, door op zoek te gaan naar hoe evangelisatie en diaconaal werk 

elkaar op een bewuste manier kunnen aanvullen, in plaats van dat ze als aan elkaar 

tegengesteld worden gezien. 

  

                                                                                                                                                         
6 Website van De Schone Poort: http://www.deschonepoort.nl/ (d.d. 7 januari 2015); website van het 

VoedselLoket Almere: http://www.voedselloketalmere.nl/ (d.d. 7 januari 2015). 
7 Website van de Postmoderne Devotie: http://postmodernedevotie.nl/ (d.d. 2 oktober 2014). 

http://www.deschonepoort.nl/
http://www.voedselloketalmere.nl/
http://postmodernedevotie.nl/
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Hoofdstuk 2: Missie, diaconaat en evangelisatie 

 

In dit hoofdstuk gaan we op zoek naar de betekenis van missie. Wat is missie, en waarom 

doen we aan missie? Wat is het verschil tussen missionair en evangelisatie? En valt diaconaat 

ook onder missionair werk, of staat het daar los van? 

Ik zal beginnen door te vragen waarom ‘missionair zijn’ zo’n belangrijk item is de 

laatste tijd. Het lijkt vaak of de krimp van de kerk voor veel kerken de reden is om missionair 

te willen zijn. Dat is vaak ook een belangrijk motief, maar is er nog een dieperliggende reden 

om als kerk missionair te zijn? Van daaruit kom ik op de betekenis van het woord missie. Wat 

bedoelen we als we daarover spreken? We kijken aan de hand van David Bosch naar hoe het 

spreken over missie zich heeft ontwikkeld, en hoe daar een sterke verschuiving in heeft 

opgetreden in de loop van de twintigste eeuw. Hoe in de afgelopen eeuw het besef is gegroeid 

dat missie niet gaat om onze activiteiten, maar dat wij betrokken worden in Gods missie 

(missio Dei). En op wat voor manier diaconaat en evangelisatie deel uitmaken van missie. In 

de tweede paragraaf ga ik dieper in op de betekenis van evangelisatie en diaconaat, en probeer 

ik ze te definiëren als onderdelen van missie. Tenslotte geef ik in de conclusie een antwoord 

op de deelvraag van dit hoofdstuk: Wat is de theologische basis onder missionair werk, en 

hoe verhouden de begrippen missie, diaconaat en evangelisatie zich tot elkaar? 

2.1 Missie 

2.1.1 Waarom missionair? 

Het woord ‘missionair’ wint aan populariteit. Veel kerken zijn in deze tijd bezig met hoe ze 

missionair kunnen zijn. Waarom? De meesten zullen antwoorden: omdat er steeds minder 

mensen geloven, of bij een kerk betrokken zijn. In zijn boek “Jezus als Heer in een plat land” 

spreekt Stefan Paas voorzichtig uit dat Nederland weer een zendingsland is, of in ieder geval 

aan het worden is. In 2001, toen hij het boek schreef, was 40-60% van de Nederlanders boven 

de 18 geen lid van een kerk. 10-25% bezoekt regelmatig een kerk, en van de 18-25-jarigen is 

dat maar 5%.8 Ondertussen is het aantal kerkbezoekers alleen maar lager geworden.9 Tegelijk 

is Nederland qua cultuur, wetgeving en normen en waarden nog steeds gestempeld door haar 

rijke christelijke geschiedenis, en doet Nederland het in vergelijking met de rest van West-

Europa nog niet eens zo slecht wat kerkbezoek betreft. Paas zegt: “Nederland is een land met 

een christelijk verleden en een heden waarin het christendom steeds meer naar de rand wordt 

geduwd.”10 

Dat steeds minder mensen betrokken zijn bij een kerkgenootschap wordt ook wel 

‘secularisatie’ genoemd. Secularisatie betekent dat het domein van het ‘seculiere’ (het 

wereldse) zich uitbreidt ten koste van het domein van het ‘religieuze of sacrale’. Secularisatie 

                                                 
8 S. Paas, Jezus als Heer in een plat land, Zoetermeer: Boekencentrum, 2001, pp. 43-44. 
9 Omdat Paas verschillende bronnen voor deze cijfers gebruikt (het SCP en het CBS) zijn ze niet één op één te 

vergelijken met de cijfers van nu, maar een tabel van het CBS laat zien dat het aantal mensen dat zich tot een 

kerkgenootschap rekent van 1999 tot 2012 is gedaald. Waar in 1999 21% aangeeft lid te zijn van een protestantse 

kerk (Hervormd of Gereformeerd) en 31% van de Rooms-Katholieke kerk, is dat in 2012 respectievelijk 18% 

(voor Hervormd, Gereformeerd of PKN) en 27%. Bron: ‘Bevolking van 18 jaar en ouder naar kerkelijke 

gezindte’, op: http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/vrije-tijd-cultuur/cijfers/incidenteel/maatwerk/2013-religie-

mw.htm (d.d. 15 oktober 2014). 
10 S. Paas, Jezus als Heer in een plat land, Zoetermeer: Boekencentrum, 2001, pp. 43-44. 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/vrije-tijd-cultuur/cijfers/incidenteel/maatwerk/2013-religie-mw.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/vrije-tijd-cultuur/cijfers/incidenteel/maatwerk/2013-religie-mw.htm
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is een containerbegrip, dat verschillende trends kan aanduiden: differentiatie, dat de kerk niet 

meer centraal staat in ons leven, maar een van de vele domeinen in ons leven is geworden; 

rationalisering, dat mensen geen geloof meer nodig hebben om betekenis aan hun leven te 

geven; privatisering, dat geloof tot achter de voordeur wordt teruggedrongen; pluralisering, 

dat mensen in deze tijd te maken krijgen met een veelheid aan overtuigingen en daardoor aan 

hun eigen overtuiging gaan twijfelen; en ontkerkelijking, dat individuen niet meer in God 

geloven, en dat de betrokkenheid bij het instituut kerk terugloopt. Deze trends zijn met elkaar 

verbonden, al zijn ze niet aan elkaar gelijk.11 

In zijn diesrede vertelde Henk de Roest dat de gevolgen van de ontkerkelijking steeds 

meer voelbaar worden, ook voor de plaatselijke gemeente. Dat heeft als gevolg dat woorden 

als ‘pionieren’ en ‘missionair’ voor veel kerken minder negatief bezet lijken te zijn. Niet 

alleen in Nederland, maar ook onder andere in de Verenigde Staten en in Duitsland krijgt het 

thema van de missionaire opdracht van de kerk meer aandacht. De betekenis van kerken en 

geloofsgemeenschappen als de plaats waar het christelijk geloof bemiddelt dient te worden, 

neemt toe. De Roest citeert Hoedemaker: “de kerk is missionair omdat zij bezorgd is over 

haar voortbestaan.” Dat maakt dat Hoedemaker “een zeker ecclesiocentrisme” wel kan 

begrijpen. Veel kerken zijn bezig met de vraag hoe je als kerk staande kunt blijven in deze 

tijd. En dat heeft er in de afgelopen tien jaar volgens De Roest voor gezorgd dat het discours 

in tien jaar tijd omgeven is geraakt met gespannen, misschien zelfs overspannen, 

verwachtingen en dat het gepaard gaat met een druk tot vernieuwing.12 

Ik ben het met De Roest eens dat de leegloop van de kerken plaatselijke gemeentes 

onder druk kan zetten om missionair te zijn. Ik begrijp goed dat er veel onrust is onder 

Nederlandse christenen die kerken om zich heen zien sluiten, of die hun kerk zien vergrijzen. 

De vraag is echter of dat wel een goed uitgangspunt is om missionair te zijn. Het begint vanuit 

iets negatiefs, namelijk dat de kerk kleiner wordt, en we dus meer mensen in de kerk zouden 

willen krijgen. 

 

Wat is de werkelijke theologische drijfveer achter missionair werk? Is dat de leegloop van de 

kerken, of het zendingsgebod van Jezus in Mattheüs 28:18-20? Beide kunnen redenen zijn om 

aan missionair werk te doen, maar volgens de Zuid-Afrikaanse missioloog David Bosch is er 

nog een diepere reden. Volgens Bosch behoort missie tot de essentie van kerk-zijn. De kerk is 

geen doel in zichzelf, maar is Gods instrument voor Gods missie, de ‘missio Dei’.13 Het doel 

van de kerk is niet in de eerste plaats dat ze groeit, maar dat ze God bekendmaakt, en een plek 

is waar zijn aanwezigheid in deze wereld ervaren wordt. Gods werk, Gods genade is de basis 

voor onze missie. Hij werkt door ons heen, is aanwezig in ons midden. Dat laatste maakt 

missionair zijn meteen ook een stuk meer ontspannen. Zelfs als de kerk kleiner wordt, 

betekent dat niet dat ze faalt in het participeren in Gods missie. 

                                                 
11 S. Paas, ‘Post-Christian, Post-Christendom, and Post-Modern Europe: Towards the Interaction of Missiology 

and the Social Sciences’, Mission Studies 28 (2011), pp. 6-9. Zo is er bijvoorbeeld geen directe lijn te trekken 

tussen rationalisering en geloofsafval. De eerste zette namelijk al lang in voordat de tweede zichtbaar werd, en is 

dus niet de directe oorzaak daarvan. Paas stelt dat de sociale realiteit complexer is dan dat. 
12 H. de Roest, ‘Pionieren en lekepreken’, pp. 2-4. 
13 M.J. Coalter, V.C. Cruz (red), How Shall We Witness? Faithful Evangelism in a Reformed Tradition, 

Louisville, Kentucky: Westminster John Knox Press, 1995, pp. 175-177. 
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2.1.2 De oorsprong van het begrip missie 

Dat het bij missie gaat om Gods missie, missio Dei, is een theologisch concept dat relatief 

gezien vrij recent is ontstaan. Volgens Bosch is er sinds de jaren ‘50 een verandering 

opgetreden in het gebruik van het woord missie. Voor de jaren ’50 werd met missie de 

zending aangeduid naar andere volken buiten Europa. Missie ging over de verspreiding van 

het geloof, over het bekeren van heidenen, het stichten van kerken en het uitbreiden van Gods 

Koninkrijk. Maar ook die betekenis van missie is vrij recent. Tot de 16e eeuw werd missie 

alleen gebruikt bij het spreken over de triniteit: de Zoon werd ‘gezonden’ door de Vader, en 

de Heilige Geest werd ‘gezonden’ door de Vader en de Zoon. De Jezuïeten waren de eersten 

die het woord gebruikten in verband met de verspreiding van het christelijk geloof onder hen 

die niet tot de (Rooms-Katholieke) Kerk behoorden.14 

 In de loop van de twintigste eeuw is de manier waarop in de laatste eeuwen missie is 

bedreven steeds meer onder vuur komen te liggen, van binnen en buiten de kerk. Vaak werd 

de groei van de kerk gebruikt als reden om missie te legitimeren. “Christianity’s succes 

proved it’s superiority.”15 Het doel van missie was om alle volken te bereiken met het Woord 

van God. Maar toen die groei ophield en veel landen in het Westen zelf ‘zendingsgebied’ 

begonnen te worden, moest het fundament onder die missie opnieuw doordacht worden. Het 

Westen seculariseerde en kreeg te maken met religieus pluralisme. Christenen kregen 

langzaam oog voor de misstanden in de tijd van de kolonialisatie, toen zending niet zozeer de 

verspreiding van het evangelie was als wel de verspreiding van de Westerse cultuur en van 

individualisme. Niet-Westerse kerken kregen meer autonomie, en er kwam meer aandacht 

voor contextuele theologie. Al deze zaken zorgden ervoor dat missie opnieuw doordacht 

moest worden.16 

Volgens Bosch heeft dit in sommige kringen geleid tot verlamming, en tot het stoppen 

van alle activiteiten die van oudsher met missie werden geassocieerd. Anderen doen nog wel 

aan missie, maar scharen activiteiten onder missie die volgens hem net zo goed door seculiere 

instellingen gedaan zouden kunnen worden. En weer anderen doen alsof de crisis in missie er 

niet is geweest, en zien missie nog steeds als eenrichtingsverkeer vanuit het Westen naar de 

derde wereld, om daar het christelijk geloof te verspreiden. Volgens Bosch ligt de oplossing 

niet in de terugkeer naar de vroegere praktijk van zending, maar ook niet in het kritiekloos 

omarmen van de waarden en oplossingen van de wereld van nu. Hij zegt: “We require a new 

vision to break out of the present stalemate toward a different kind of missionary 

involvement.”17 

2.1.3 Missio Dei 

In de loop van de twintigste eeuw bleek dus dat missie opnieuw gefundeerd moest worden. 

Van belang daarbij was de verhouding tussen kerk en missie. Zowel in Katholieke als 

Protestantse kringen heeft een verschuiving plaatsgevonden in het denken over de rol van de 

kerk in missie. Voor de Protestanten was een belangrijke aanloop daarvoor het besef dat de 

scheidslijn tussen christelijke en niet-christelijke landen niet meer gemaakt kon worden. Het 

                                                 
14 D. Bosch, Transforming Mission. Paradigm Shifts in Theology of Mission, Maryknoll, New York: Orbis 

Books, 1991, p. 1. 
15 D. Bosch, Transforming Mission, p. 6. 
16 D. Bosch, Transforming Mission, pp. 2-6. 
17 D. Bosch, Transforming Mission, pp. 6-7. 
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gesprek hierover kwam voor het eerst op gang tijdens de internationale zendingsconferentie in 

Tambaram in 1938. Er werd erkend dat de scheidslijn tussen christelijk en niet-christelijk niet 

liep tussen landen, of tussen de kerk en de wereld, maar ook door de kerk zelf. Zelf de kerk is 

dus zendingsgebied, zou je kunnen zeggen. Ze staat er in ieder geval niet boven. Na de tweede 

wereldoorlog, tijdens de zendingsconferentie in Willingen (1952), kwam dit thema opnieuw 

terug. Daar werd erkend dat in de afgelopen jaren een verschuiving had plaatsgevonden van 

een ‘kerkgerichte missie’ naar een ‘missiegerichte kerk’. In Willingen werd een nieuw model 

ontworpen, waarbij erkend werd dat de kerk niet het beginpunt was van missie en ook niet het 

doel ervan. Missie en de kerk maken beide deel uit van Gods missie (missio Dei, al werd die 

term nog niet gebruikt). De kerk is niet de zender, maar de gezondene. “Mission is not so 

much the work of the church as the church at work. (…) Since God is a missionary God, 

God’s people are a missionary people.” 

Voor de Rooms-Katholieken kwam diezelfde verandering na het tweede Vaticaanse 

concilie. In de documenten “Lumen Gentium” en “Ad Gentes” werd de empirische kerk niet 

langer vereenzelvigd met het Lichaam van Christus, maar werd gesproken over de kerk als 

sacrament, teken en instrument van de gemeenschap met God. Missie is meer dan een taak 

van de kerk: de kerk ís van nature missionair.18 Waar de kerk eerder werd gezien als doel in 

zichzelf, kwam nu het besef dat de aard van de kerk missionair is. Missie is “God moving in 

saving love with the world.” De kerk is een volk dat deel heeft aan de relatie met de drie-

enige God, dat ook zelf medewerker mag zijn in Gods uitreiken naar heel zijn schepping.19 

Dit denken over missie vond zijn oorsprong in de theologie van o.a. Karl Barth. In een 

essay dat werd voorgelezen tijdens de zendingsconferentie in Brandenburg in 1932 noemde 

hij als een van de eersten missie een activiteit van God zelf. Barth weigerde missie te zien als 

een puur menselijke activiteit, of als het werk van de kerk, en hij benadrukte dat het Gods 

eigen missie is, waarbij Hij mensen inschakelt. Missie is in het missio Dei-denken diep 

ingebed in de triniteit. De Vader zendt de Zoon, en de Vader en de Zoon zenden de Geest, die 

tezamen de kerk de wereld in zenden. Missie is deelnemen aan deze zendende beweging van 

God. Dit maakt missie niet tot een taak van de kerk, maar tot haar kern. “Our mission has no 

life of its own: only in the hands of the sending God can it truly be called mission, not least 

since the missionary initiative comes from God alone.”20 De missiones ecclesiae, het 

zendingswerk van de kerk, is van de missio Dei afgeleid en daaraan ondergeschikt. God is ook 

niet afhankelijk van de kerk: “God’s own mission is larger than the mission of the church.”21 

 Geleidelijk aan werd het begrip missio Dei echter steeds meer opgerekt, en werd 

benadrukt dat de missio Dei groter is dan de missie van de kerk, zelfs in zoverre dat Gods 

missie geheel buiten de kerk om gaat, dat Hij de kerk daar niet voor nodig heeft. Johannes 

Hoekendijk was een belangrijke vertolker van dit standpunt. Hoekendijk stelde dat missio Dei 

juist het primaat van de kerk in missie uitsluit. De wereld moet de agenda van de kerk 

bepalen, en niet andersom, omdat de wereld de plaats is waar God aan het werk is. Alles wat 

de kerk moet doen, is verwijzen naar Gods werk in deze wereld. “Missio Dei is the 

                                                 
18 D. Bosch, Transforming Mission, pp. 368-372. 
19 S.B. Bevans, R.P. Schroeder, Constants in Context. A Theology of Mission for Today, New York: Orbis 

Books, 2004, pp. 286-287 
20 S.B. Bevans, R.P. Schroeder, Constants in Context, pp. 287-291; D. Bosch, Transforming Mission, pp. 389-

390. 
21 D. Bosch, Transforming Mission, p. 391. 
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compelling summary of the good news, that God (…) wills to be a God-for-others. The 

church (…) takes place where she becomes the church-for-others. The ‘Worldly’ and 

‘historicalized’ structures, which the church takes up, will only be considered useful when 

they serve as structures-for-others.”22 Evangelisatie heeft volgens Hoekendijk in het verleden 

teveel de betekenis gehad van het willen versterken van het corpus Christianum. Daarom is 

een nieuwe visie op evangelisatie nodig: Christus is volgens Hoekendijk het subject van 

evangelisatie, en het doel van evangelisatie is het oprichten van Gods sjalom.23 Volgens 

Bosch is dit iets anders dan Barth en anderen voor ogen hadden. Missie is Gods missie, zegt 

hij, maar God schakelt de kerk daarbij in. “Mission is, primarily and ultimately, the work of 

the Triune God (…) for the sake of the world, a ministry in which the church is privileged to 

participate.” Maar tegen hen die vanwege Hoekendijks standpunt kritiek hebben op de missio 

Dei en die missie een te vaag begrip vinden worden, zegt hij dat de erkenning dat missie 

uiteindelijk Gods missie is zó belangrijk is, dat we daar niet meer achter terug kunnen.24 

2.1.4 Evangelisatie & diaconaat: al langer een spannende verhouding  

De verandering in het denken over de kerk leidde ook tot een verandering in de rol van de 

kerk ten opzichte van de wereld. De kerk werd niet langer gezien als het doel van missie: er 

werd een onderscheid gemaakt tussen de kerk en het Koninkrijk van God. Het Koninkrijk van 

God staat voor verzoening, vrede en nieuw leven. Het wordt overal zichtbaar waar Christus de 

krachten van het kwaad overwint. Dat gebeurt in de kerk (of zou daar in elk geval moeten 

gebeuren, zegt Bosch), maar ook daarbuiten, omdat Christus Heer is over de wereld. Hij is 

daar aanwezig met zijn Geest. Daarom moet de kerk, als zij door diezelfde Geest geleid 

wordt, betrokken zijn op deze wereld, en kan zij daar niet buiten gaan staan.25 

 Deze nieuwe visie leidde volgens Bosch tot een spanning tussen twee visies op de kerk 

en op missie die tegenover elkaar lijken te staan: de visie op de kerk als drager van het 

getuigenis van Jezus Christus tegenover de visie op de kerk als voorbeeld en teken van Gods 

betrokkenheid op deze wereld. Voor de eerste is de betekenis van missie het bekeren van 

mensen, zodat zij vanuit de dood in het eeuwige leven worden geplaatst. Bij hen is missie er 

in eerste instantie op gericht dat mensen God leren kennen. Voor de tweede is missie het 

streven naar gerechtigheid, en naar humanisering van de maatschappij. Volgens hen moet de 

kerk zich eerst richten op de wereld, daar ‘aanwezig zijn’. Zij maken de agenda van de kerk 

volledig dienstbaar aan de agenda van de wereld. “What else can the churches do than 

recognize and proclaim what God is doing in the world?”, was een uitspraak op de 

vergadering van de Wereldraad van Kerken in New Delhi in 1961.26 

 

Deze visie vindt zijn beginsel in Jezus’ aankondiging van de komst van het Koninkrijk van 

God, en in zijn concrete daden tijdens zijn leven op aarde. Missie is wat kerk is, want kerk 

zijn betekent delen in Jezus’ missie, om te dienen en met alles wat hij was te getuigen van het 

Koninkrijk van God. De kerk vervolgt de missie die Jezus is begonnen: ze is de doorgaande 

                                                 
22 N.E. Thomas (ed.), Classic Texts in Mission & World Christianity, New York: Maryknoll, 1995, pp. 124-126. 
23 J. Hoekendijk, De kerk binnenste buiten, Utrecht: Bosch, 1964, pp. 18-20. 
24 S.B. Bevans, R.P. Schroeder, Constants in Context, pp. 291-295, 303-304; D. Bosch, Transforming Mission, 

pp. 391-392. 
25 D. Bosch, Transforming Mission, pp. 376-378. 
26 D. Bosch, Transforming Mission, pp. 381-383. 
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aanwezigheid van Jezus in de wereld, door te verkondigen, te dienen, en te getuigen in dienst 

van het Koninkrijk van God, en dat Koninkrijk te belichamen. Ze is een instrument van het 

Koninkrijk, maar ís niet het Koninkrijk (McBrien). Ze is een teken van Gods heerschappij. 

Dat is waar de kerk en waar deze wereld naartoe beweegt (Küng). Binnen deze visie is 

evangelisatie in eerste instantie een stille verkondiging van het goede nieuws: christenen 

getuigen door hun samenleven, door hun solidariteit met culturen om hen heen en met mensen 

van alle geloven die zich inzetten voor het goede. Mensen hebben niet alleen interne of 

geestelijke verlossing nodig, maar ook externe, fysieke genezing. Het evangelie heeft de hele 

mens voor ogen; niet alleen zijn of haar ziel. Christus prediken vraagt om deelname in de 

strijd tegen ongerechtigheid. Missie omvat een vitaal liturgisch leven, toewijding aan het 

evangelie, dagelijks leven in solidariteit met de armen, het confronteren van onderdrukkende 

machten en systemen. Pas als mensen vragen beginnen te stellen over de motieven van 

christenen om dit te doen komt ook het goede nieuws ter sprake. Volgens het katholieke 

rapport “Evangelii Nuntiandi” is dat laatste wel onlosmakelijk met het eerste verbonden. “The 

witness of life sooner or later has to be proclaimed by the word of life.”27 

 De stroming is verbonden met de bevrijdingstheologie, die in 1968 in Latijns-Amerika 

is opgekomen. Bevrijdingstheologie begint bij de ervaring van de armen, en werkt toe naar 

bevrijding van elke vorm van onderdrukking. Theologie is hieraan ondergeschikt, en moet 

toegewijd zijn aan het brengen van gerechtigheid. Het aankondigen van Gods Koninkrijk kan 

dan niet losgemaakt worden van het afwijzen en tegenwerken van onderdrukking en 

ongerechtigheid. De bevrijdingstheoloog González stelt dat er geen tegenstelling bestaat 

tussen toegewijd zijn aan gerechtigheid en aan evangelisatie, omdat ons getuigenis van het 

Heerschap van Christus alleen geloofwaardig is als we ook daadwerkelijk doen wat we 

verkondigen: “To love our neighbour, to do justice, to announce peace, to care for the widow 

and the orphan – all these things are not things we do beyond or apart from proclaiming the 

good news. They are a necessary part of the good news.”28 

 In de vergadering in 1968 in Uppsala, waarin Hoekendijk een belangrijke rol in 

speelde, werd deze visie breed geaccepteerd binnen de Wereldraad van Kerken. Missie werd 

een overkoepelende term voor elke vorm waarop mensen met God samenwerkten ten behoeve 

van deze wereld. Het onderscheid tussen kerk en wereld werd helemaal losgelaten. De reden 

daarvoor was de grote onvrede over de passiviteit van de kerken in het verleden. Bosch 

schrijft dat dit een profetische functie had, maar dat het niet houdbaar was op de lange 

termijn. Er ontstond onvrede over wat de kerk daadwerkelijk kon bereiken. Daarnaast bleek 

het op den duur onmogelijk om te spreken over de betrokkenheid van de kerk op de wereld als 

het bestaansrecht van de kerk ondermijnd wordt. In de jaren ’70 was de euforie van de jaren 

’60 dan ook compleet verdwenen. De theologen die eerder de kerk bekritiseerden stelden dat 

de kerk niet betrokken kon zijn op de wereld zonder ook samen te komen om God te 

aanbidden. De kerk is een ellips, met twee foci: door gebed en aanbidding blijft ze geworteld 

in de bron van haar leven; en door dienstbaarheid, missie en getuigenis is ze betrokken op de 

wereld om haar heen. “Neither focus should ever be at the expense of the other; rather, they 

stand in each other’s service. The church’s identity sustains its relevance and involvement.”29 

                                                 
27 S.B. Bevans, R.P. Schroeder, Constants in Context, pp. 305-308, 310-311. 
28 S.B. Bevans, R.P. Schroeder, Constants in Context, pp. 312-315. 
29 D. Bosch, Transforming Mission, pp. 383-385. 
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Maar hoewel missie niet hetzelfde is als streven naar gerechtigheid, kan het daar ook niet los 

van worden gezien, zegt Bosch. Hij haalt Bonhoeffer aan, die stelde dat het verleidelijk kan 

zijn om het Koninkrijk van God bewust of onbewust te verbinden met een aards doel. Op die 

manier worden we niet alleen de architecten van onze eigen toekomst, maar bepalen we ook 

wat Gods toekomst moet zijn. Dat is wat de oecumenische beweging deed, toen deze de 

noodzaak voor sociale betrokkenheid op zo’n exclusivistische manier benadrukte dat het werd 

losgekoppeld van het evangelie, stelt Bosch. Het tegenovergestelde is volgens Bonhoeffer dat 

de aarde en dit leven worden gezien als onbelangrijk en uiteindelijk als betekenisloos. Dat is 

een dualisme, dat zijn oorsprong vindt in het denken van Augustinus en de Griekse filosofen. 

Augustinus zag het als een taak van de kerk om te streven naar heiligheid, en niet naar het 

verbeteren van deze wereld.30 Dat gebeurde vaak binnen de evangelicale beweging, waar 

nadruk werd gelegd op het redden van de ziel, terwijl sociale betrokkenheid vaak te weinig 

aandacht kreeg. 

Jonathan Edwards, een 18e-eeuwse voorganger, heeft geprobeerd de tegenstelling 

tussen het brengen van het evangelie en het zoeken naar gerechtigheid op te lossen door te 

benadrukken dat beide nodig waren. Voor hem waren ze onlosmakelijk verbonden. Maar in 

de eerste helft van de twintigste eeuw is er, vooral binnen evangelicale kringen, een 

verschuiving opgetreden naar een grotere nadruk op het primaire belang van evangelisatie. 

Zoeken naar sociale gerechtigheid was wel belangrijk, maar bleef altijd ondergeschikt aan 

evangelisatie. Evangelisatie van de samenleving leidt vanzelf tot een betere samenleving, zo 

werd gedacht, omdat evangelisatie de sociale betrokkenheid bevordert. In de jaren ’60 en ’70 

kwam dit echter meer en meer onder druk te staan. Er kwamen radicale evangelicalen, zoals 

de Mennonieten (o.a. Yoder), die de sociale verantwoordelijkheid van christenen onder de 

aandacht brachten.31 

Deze verschuiving leidde in 1974 tot het ‘Lausanne Covenant’, waarin evangelicalen 

uitspraken dat christenen een verantwoordelijkheid hebben om het evangelie te brengen, maar 

dat ze ook een sociale verantwoordelijkheid hebben. Evangelisatie wordt wel als eerste 

genoemd: “To evangelize is to spread the good news that Jesus Christ died for our sins and 

was raised from the dead according to the Scriptures, and that as the reigning Lord he now 

offers the forgiveness of sins and the liberating gifts of the Spirit to all who repent and 

believe.” Evangelisatie is onlosmakelijk verbonden met de ‘christelijke aanwezigheid in de 

wereld’, maar evangelisatie zelf is de verkondiging van Jezus Christus als Heer en Redder. 

Daarna volgt ook de sociale verantwoordelijkheid als een dimensie van het christelijk geloof: 

“Although reconciliation with other people is not reconciliation with God, nor is social action 

evangelism, nor is political liberation salvation, nevertheless we affirm that evangelism and 

socio-political involvement are both part of our Christian duty. For both are necessary 

expressions of our doctrines of God and man, our love for our neighbour and our obedience to 

Jesus Christ. The message of salvation implies also a message of judgment upon every form 

                                                 
30 D. Bosch, Transforming Mission, pp. 400-403. 
31 D. Bosch, Transforming Mission, pp. 403-405. 
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of alienation, oppression and discrimination, and we should not be afraid to denounce evil and 

injustice wherever they exist.”32 

 Vanaf het moment dat het rapport uitkwam is er echter al kritiek op geweest, met 

name op dat evangelisatie en zoeken naar gerechtigheid nog steeds los van elkaar lijken te 

staan. Volgens Bosch zeg je dan dat evangelisatie geen sociale dimensie hoeft te hebben, en 

sociale betrokkenheid geen getuigenis is. Daarnaast blijft het rapport evangelisatie als primair 

en zoeken naar gerechtigheid als secundair bestempelen. Beide zijn nodig, maar de één is 

essentieel, de ander optioneel, zegt Bosch. Zo blijft de scheiding tussen evangelisatie en 

werken aan gerechtigheid van kracht. Naderhand zijn er binnen evangelicale kringen wel weer 

grote stappen gezet volgens Bosch. Bij de volgende vergadering van de Lausanne-beweging, 

in 1980, werd de conferentie kritisch geëvalueerd, en in datzelfde jaar werden er twee 

conferenties georganiseerd over ontwikkelingswerk en over een christelijke levensstijl. Op die 

conferenties werd gesproken over Gods voorkeur voor de armen, over hoe Christus zich met 

hen identificeerde, over lijden omwille van Christus, en over hoe christenen verandering 

kunnen brengen in politieke structuren. 

 In beide kampen kwamen evangelisatie en werken aan sociale gerechtigheid dus 

minder tegenover elkaar te taan. Dit leidde ertoe dat in 1982 de Wereldraad van Kerken het 

document ‘Mission and Evangelism’ uitbracht. Daarin staat: “There is no evangelism without 

solidarity; there is no solidarity that does not involve sharing the knowledge of the kingdom 

which is God’s promise to the poor of the earth.”33 En het Rooms-Katholieke rapport 

Evangelii Nuntiandi riep christenen op om de oude scheiding tussen evangelisatie en sociale 

gerechtigheid op te geven, want het ‘spirituele evangelie’ en het ‘materiele evangelie’ waren 

in Jezus één evangelie.34 

2.1.5 Een overkoepelende visie op verlossing 

Volgens Bosch is de manier waarop je naar verlossing kijkt bepalend voor de manier waarop 

je naar missie kijkt. Volgens hem zijn er verschillende paradigmawisselingen geweest in hoe 

verlossing in het christendom werd gezien. Al binnen het Nieuwe Testament zijn er 

verschillen te zien. Zo lijkt Lukas meer gericht te zijn op verlossing binnen dit leven – 

verlossing door het beëindigen van ziekte, armoede, zonde; en voor Paulus heeft verlossing 

wel betrekking op dit leven, maar is het ook een proces, dat in dit leven begint, maar nog niet 

zijn voleinding vindt. In de loop van de kerkgeschiedenis is in de Westerse kerk de nadruk 

komen te liggen op het plaatsvervangende lijden van Christus. De ‘persoon’ en het ‘werk’ van 

Christus werden steeds meer uit elkaar gehaald. Er was alleen nog aandacht voor de 

geestelijke dimensie van verlossing, en missie was dus ook meer gericht op bekering dan op 

het zorgen voor de zieken en de armen. Ten tijde van de Verlichting werd juist het werk van 

Christus benadrukt, en zag men Jezus als een belangrijke leraar. De Verlichting leerde ons dat 

verlossing niet alleen verticaal is, maar ook horizontaal. Dat het ook gaat over dit leven, en 

over bevrijding van onrechtvaardige structuren. Maar in de loop van de twintigste eeuw 

                                                 
32 ‘Lausanne Covenant’, op: http://www.lausanne.org/en/documents/lausanne-covenant.html (d.d. 16 oktober 

2014); S.B. Bevans, R.P. Schroeder, Constants in Context, pp. 325, 331-332. 
33 ‘Mission and Evangelism’, op: http://zendingsraad.nl/publicaties/44/mission-and-evangelism-wcc-1982 (d.d. 

12 maart 2015), p. 11 (punt 34). 
34 D. Bosch, Transforming Mission, pp. 405-409. 

http://www.lausanne.org/en/documents/lausanne-covenant.html
http://zendingsraad.nl/publicaties/44/mission-and-evangelism-wcc-1982
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kwamen christenen erachter dat ook zij niet het antwoord hadden op al het onrecht en alle 

armoede en geweld in deze wereld. Men besefte dat missie niet losgemaakt kan worden van 

de persoon van Jezus Christus. Verlossing en welzijn zijn met elkaar verweven, maar ze zijn 

niet hetzelfde. Het evangelie is niet hetzelfde als de agenda van moderne emancipatie- en 

bevrijdingsbewegingen. De kerk moet blijven staan op wat God eenmalig, voor allen, 

onherhaalbaar en finaal heeft gedaan in Jezus Christus om deze wereld te redden. Verlossing 

gaat volgens Bosch niet alleen om het leven óf de dood óf de opstanding van Christus, maar 

om de hele Christus. “We should (…) minister to people in their total need, (…) we should 

involve individual as well as society, soul and body, present and future in our ministry of 

salvation.” Christenen mogen lijden niet negeren, en tegelijk moeten ze beseffen dat de totale 

verlossing niet zal plaatsvinden in de geschiedenis. Daarom moeten ze ook vasthouden aan 

het transcendente karakter van verlossing, en aan de noodzaak om mensen aan te sporen om 

in God te geloven.35 

2.1.6 Definitie van missie 

Hoe kun je missie definiëren aan de hand van wat tot nu toe over dit onderwerp aan de orde is 

gekomen? Volgens Bosch kun je missie niet te scherp definiëren. Wel kun je zeggen dat het 

christelijk geloof van nature missionair is. De basis ervan is het geloof dat ieder mens deel is 

van Gods plan met deze wereld; en dat het Koninkrijk van God, dat in Jezus Christus 

zichtbaar is geworden, betekenis heeft voor de hele mensheid. De basis voor missie is Gods 

zelfopenbaring in Jezus Christus. Missie geeft uiting aan de dynamische relatie tussen God en 

de wereld. Mensen worden ingeschakeld in Gods missie, maar zij beheren die missie niet. 

“Our missionary practice (…) is an altogether ambivalent enterprise executed in the context of 

the tension between divine providence and human confusion.” De kerk is missionair omdat 

het evangelie dat zij verkondigt universele betekenis heeft. Missie heeft betrekking op elk 

land en op elke gemeenschap en ieder individu.36 

 Bosch maakt een onderscheid tussen ‘mission’ en ‘missions’. ‘Mission’ (missie) staat 

voor de missio Dei, dat is Gods zelfopenbaring als de Ene die deze wereld liefheeft, die 

daarop betrokken is. Het gaat om het karakter en het werk van God, zowel in de kerk als in de 

wereld, en waarin de kerk mag participeren. ‘Missions’ staan voor de missionaire activiteiten 

waardoor de kerk participeert in Gods missie.37 

 Missie gaat zo breed en diep als het menselijke leven zelf. Het gaat om de volledige 

kerk, die het volledige evangelie brengt aan de hele wereld. Het is Gods ‘ja’ tegen deze 

wereld. Zijn liefde en aandacht gaan allereerst uit naar de wereld, en door missie neemt de 

kerk deel aan Zijn werk in deze wereld. In deze tijd, zegt Bosch, doen we dat voor een groot 

deel door ons als christenen in te zetten om onrecht, verdrukking, armoede, discriminatie en 

geweld tegen te gaan. De kerk kan haar ogen niet voor die realiteiten sluiten. Missie omvat 

ook evangelisatie als een van haar centrale dimensies. Evangelisatie is het verkondigen van de 

redding die Christus ons heeft gebracht aan hen die niet in Hem geloven, hen oproepen om 

zich te bekeren, hen vergeving van zonden aankondigen, en hen uitnodigen om levende leden 

                                                 
35 D. Bosch, Transforming Mission, pp. 393-400. 
36 D. Bosch, Transforming Mission, pp. 8-10. 
37 D. Bosch, Transforming Mission, p. 10. 
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van Christus’ gemeenschap in deze wereld te worden, en een leven van dienstbaarheid te 

leven in de kracht van de Heilige Geest.38 

 Missie is ook Gods ‘nee’ tegen deze wereld. Gods Koninkrijk gaat om meer dan 

menselijke vooruitgang op een horizontaal niveau. Als het christelijk geloof zich compleet 

vereenzelvigt met sociale en politieke bewegingen verliest zij uiteindelijk haar identiteit. 

Maar naast dat de kerk niet mag verwereldlijken mag zij zich ook niet afscheiden van deze 

wereld. De missionaire kerk is een teken: een voorproefje van en een vooruitwijzing naar 

Gods Koninkrijk; en het is een sacrament: ze bemiddelt, belichaamt en verwacht Gods 

Koninkrijk.39 

Deze scriptie gaat vooral over evangelisatie en diaconaat als onderdelen of dimensies 

van missie. Missie is echter nog breder dan dat. In “Mission in the 21st Century”, dat is 

geschreven onder redactie van Andrew Walls en Cathy Ross, worden vijf dimensies van 

missie onderscheiden: het goede nieuws van het Koninkrijk verkondigen (evangelisatie); het 

onderwijzen, dopen en opvoeden van jonge en nieuwe gelovigen; het door liefdevolle dienst 

antwoord geven op menselijke nood (diaconaat); het proberen om onrechtvaardige structuren 

in de samenleving te veranderen; en het streven naar een goede omgang met de Schepping en 

het behouden, behoeden en vernieuwen van het leven op aarde.40 

2.2 Evangelisatie en diaconaat als onderdelen van missie 

We hebben nu meer zicht op de betekenis van missie en op de verschuiving in de betekenis 

van missie die zich heeft ontwikkeld in de loop van de vorige eeuw. Daarnaast hebben we 

gezien dat het fundament van missie niet de secularisatie of de leegloop van de kerken is, 

maar het besef dat missie ten diepste Gods missie is, waar wij bij worden ingeschakeld. Nu 

komen we aan bij de begrippen ‘evangelisatie’ en ‘diaconaat’. In het vorige hoofdstuk werd al 

duidelijk dat missie beide omvat. Maar waarom doen we aan evangelisatie en aan diaconaat, 

en hoe kun je evangelisatie en diaconaat definiëren als onderdelen van missie? Dat is waar 

deze paragraaf over zal gaan. 

2.2.1 Evangelisatie  

In mijn probleemstelling zei ik al dat ik merkte dat er vaak verwarring is rondom het gebruik 

van de begrippen ‘missionair’ en ‘evangelisatie’. Vaak worden ze gebruikt als synoniemen. 

Wat is het onderscheid tussen evangelisatie en missionair? 

 Het woord ‘evangelisatie’ is een stuk ouder dan het woord ‘missie’. Het komt al voor 

in het Nieuwe Testament. Maar volgens Bosch is het begrip tijdens en na de middeleeuwen in 

onbruik geraakt. Calvijn schrijft bijvoorbeeld in de Institutie dat het ambt van evangelist in 

zijn tijd niet nodig is.41 Pas in de vroege 19e eeuw werd ‘evangelisatie’ weer afgestoft, en 

raakte het weer in gebruik in kerken en bij zendingsgenootschappen. In de jaren ’20 tot ’60 

                                                 
38 D. Bosch, Transforming Mission, pp. 10-11. 
39 D. Bosch, Transforming Mission, p. 11. 
40 A. Walls, C. Ross, Mission in the 21st Century, New York: Orbis Books, 2008, p. xiv. 
41 A. Sizoo, (1931), Johannes Calvijn. Institutie of onderwijzing in den Christelijken godsdienst derde deel (boek 

IV), Delft: W.D. Meinema, p. 58. 
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van de 20e eeuw werd het begrip weer erg populair in zowel evangelicale, oecumenische en 

Rooms-Katholieke kring.42 

 In de literatuur zijn er oneindig veel definities van evangelisatie in de omloop. 

Volgens hem zijn er twee problemen die steeds weer om de hoek komen kijken bij de 

definitie van het woord: het verschil tussen missie en evangelisatie, en de vraag wat er precies 

onder evangelisatie valt. Sommigen zien missie als een poging om mensen met het evangelie 

te bereiken die nog geen christenen zijn en evangelisatie als het bereiken van mensen die geen 

christen meer zijn. In Europa is dan dus geen sprake van missie maar van evangelisatie. Daar 

valt tegenin te brengen dat er tegenwoordig ook in Europa generaties zijn die niet meer met 

het christelijk geloof zijn opgegroeid. Anderen gebruiken het woord evangelisatie om zich af 

te zetten tegen de verbreding van de betekenis van missie. De reden daarvoor is de angst dat 

evangelisatie aan prioriteit inboet als het maar een deel is van wat missie inhoudt. Voor weer 

anderen is missie breder dan alleen evangelisatie, maar heeft evangelisatie wel prioriteit. Dit 

gebeurde vooral in evangelicale kringen. In de Wereldraad van Kerken en in de Rooms-

Katholieke Kerk werden missie,  evangelisatie en getuigenis gebruikt als synoniemen. Om de 

verwarring groter te maken begon het woord evangelisatie later missie te vervangen. In de 

wereldraad van Kerken en in de Rooms-Katholieke Kerk gebeurde dat vanwege aversie tegen 

het begrip missie. Missie werd geassocieerd met het koloniale verleden. Evangelisatie was 

voor hen verkondiging, dialoog, dienst en presentie, terwijl evangelicalen het woord 

evangelisatie liever gebruikten om zich af te zetten tegen de vaagheid van de term missie.43 

 

Het is dus niet vreemd dat er in kerken verwarring is over het verschil tussen missionair en 

evangelisatie. Ook onder theologen is er veel onenigheid. Hoe kun je de twee toch op een 

goede manier van elkaar onderscheiden? 

 Volgens David Bosch zijn missie en evangelisatie geen synoniemen van elkaar. Toch 

zijn ze onlosmakelijk met elkaar verweven. Missie is volgens hem breder dan evangelisatie. 

“Evangelization is mission, but mission is not merely evangelization.” Missie is alles 

waarvoor de kerk de wereld in gezonden wordt: om lief te hebben, te dienen, te getuigen, te 

onderwijzen, te genezen, en te bevrijden. Evangelisatie is dus niet hetzelfde als missie. Maar 

evangelisatie is wel een integraal onderdeel van missie. Het is een essentieel onderdeel van de 

totale activiteit van de kerk. Het kan daar niet los van staan, als een apart onderdeel.44 

 Wat is evangelisatie dan wel? Evangelisatie gaat volgens Bosch om getuigen over wat 

God heeft gedaan, doet en zal doen. Het is aankondigen dat God persoonlijk in heeft gegrepen 

in de menselijke geschiedenis door zijn zoon Jezus van Nazaret, die Heer, Redder en 

Bevrijder is. In Jezus’ komst naar deze aarde, in zijn leven, zijn dood aan het kruis en zijn 

opstanding is de komst van het Koninkrijk van God begonnen aan te breken. Evangelisatie 

gaat niet om het behalen van resultaat, maar om het bemiddelen van het goede nieuws van 

                                                 
42 D. Bosch, Transforming Mission, p. 409. Bosch maakt in het Engels een onderscheid tussen ‘evangelism’ en 

‘evangelization’. Volgens hem wordt de eerste meer in Protestantse kring gebruikt, en de tweede in Rooms-

Katholieke kring. Hij definieert ‘evangelism’ als de activiteiten om het evangelie te verspreiden en de 

theologische reflectie daarop, en ‘evangelisation’ als het proces om het evangelie te verspreiden en de reflectie 

daarop. In het Nederlands kan dat niet, omdat beide met ‘evangelisatie’ vertaald worden. 
43 D. Bosch, Transforming Mission, pp. 409-411; J.A. Kirk, What is Mission?, London: Darton, Longman and 

Todd, 1999, pp. 56-57. 
44 D. Bosch, Transforming Mission, pp. 411-412. 
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Gods liefde, die zichtbaar werd in Jezus Christus, en die levens transformeert. Het is door 

woord en daad getuigen dat God ons heeft bevrijd. Evangelie vraagt wel om een reactie. God 

vraagt van ons om ‘metanoia’, bekering, een totale transformatie van ons leven en onze 

levensstijl. Het is bekering van een leven dat wordt gekenmerkt door zonde en afstand van 

God naar een nieuw leven, dat wordt gekenmerkt door bevrijding van zonde, gehoorzaamheid 

en gemeenschap met de Heilige Geest. Evangelisatie is altijd een uitnodiging en mag nooit 

onder dwang of op een manipulatieve manier gebeuren. Het is het communiceren van 

vreugde, van hoop, en niet van angst. “People should turn to God because they are drawn by 

God’s love, not because they are pushed to God for fear of hell.” Het is ook niet onze taak om 

te oordelen wie echt in Christus gelooft en wie niet. Gods heiligheid en genade gaan oneindig 

veel verder dan wij kunnen begrijpen. Dat betekent niet dat evangelisatie onnodig is: het is 

een heilige taak, die ons is toevertrouwd. Ieder mens moet het goede nieuws van Gods liefde 

kunnen horen.45 

Bij evangelisatie is wie we zijn en wat we doen niet minder belangrijk dan wat we 

zeggen. “If the church is to impart to the world a message of hope and love, of faith, justice 

and peace, something of this should become visible, audible and tangible in the church itself.” 

Waar dat niet gebeurt, wordt onze evangelisatie ongeloofwaardig. Evangelisatie kan niet 

losstaan van de verkondiging en het in praktijk brengen van gerechtigheid. Het gaat om het 

maken van leerlingen van Jezus. Het is niet alleen mensen vergeving aanzeggen, maar het is 

ook een oproep aan mensen om hem te volgen, en om deel te nemen aan het werk voor zijn 

Koninkrijk. Daarom kan evangelisatie niet losgemaakt worden van de overkoepelende missie 

van de kerk. “In issuing the gospel invitation we have no liberty to conceal the cost of 

discipleship.”46 

Evangelisatie is niet hetzelfde als proselytisme, het weghalen van gelovigen bij andere 

kerken. Het is ook niet hetzelfde als streven naar kerkgroei. Soms wordt gezegd dat 

evangelisatie in een bepaald gebied zinloos is, omdat daar weinig receptiviteit is voor het 

evangelie. Maar volgens Bosch is het onzin dat evangelisatie alleen van belang is als er zicht 

is op resultaat. De focus van evangelisatie moet niet de kerk zijn, maar het Koninkrijk van 

God. Toch, zegt Bosch, kan de hoop dat de kerk groeit wel meespelen bij evangelisatie. Daar 

is niets mis mee. Kerkgroei kan echter hooguit een bijproduct zijn, van een kerk die leeft 

volgens haar roeping. Evangelisatie is persoonlijk en contextueel. Evangelisatie die op een 

verkeerde manier plaatsvindt leidt tot bekering tot een overheersende cultuur, in plaats van 

een bekering tot Jezus Christus.47 

 Als laatste stelt Bosch dat evangelisatie meer is dan het met woorden verkondigen van 

het evangelie. Toch komen er onvermijdelijk woorden aan te pas. In een samenleving die 

gekenmerkt wordt door relativisme en agnosticisme is het noodzakelijk om de Naam te 

noemen van Degene in wie wij geloven, zegt hij. Christenen worden in deze tijd uitgedaagd 

om de hoop te verwoorden die in hen leeft. Anderen kunnen niet alleen aan hun manier van 

leven zien waar die hoop vandaan komt. Maar, zegt Bosch, woorden zijn niet de enige manier 

                                                 
45 D. Bosch, Transforming Mission, pp. 412-414. 
46 D. Bosch, Transforming Mission, pp. 414, 418. 
47 D. Bosch, Transforming Mission, pp. 414-417. 
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om van Christus te getuigen. Het evangelie is het Woord dat vlees is geworden. De daad is 

nietszeggend zonder het woord, en het woord is leeg zonder de daad.48 

 Bosch vat missie uiteindelijk als volgt samen: “We may, then, summarize evangelism 

as that dimension and activity of the church’s mission which, by word and deed and in the 

light of particular conditions and a particular context, offers every person and community, 

everywhere, a valid opportunity to be directly challenged to a radical reorientation of their 

lives, a reorientation which involves such things as deliverance from slavery to the world and 

its powers; embracing Christ as Saviour and Lord; becoming a living member of his 

community, the church; being enlisted into his service of reconciliation, peace, and justice on 

earth; and being committed to God’s purpose of placing all things under the rule of Christ.”  

 

Op basis hiervan kom ik tot de volgende definitie van evangelisatie: evangelisatie is het door 

woorden én daden delen van het goede nieuws van Jezus Christus aan wie zichzelf niet als 

christen beschouwt, in de hoop dat de ander daardoor geraakt mag worden door Gods liefde, 

deel mag worden van zijn gemeente, zelf volgeling van Jezus mag worden en deel mag nemen 

aan het werk voor zijn Koninkrijk. 

 

Een theoloog die veel heeft geschreven over de waarde van evangelisatie en van het 

christelijk geloof die mij persoonlijk erg inspireert is Lesslie Newbigin. Een van zijn meest 

invloedrijke werken is “The Gospel in a Pluralist Society” (1989). Het boek is een reactie op 

wat hij om zich heen ziet in Engeland na zijn terugkeer uit India, waar hij bisschop is geweest 

in de United Church of South India, in 1974. Toen hij in zijn jonge jaren als zendeling naar 

India vertrok was Engeland een overwegend christelijk land. Bij zijn terugkeer was die 

situatie compleet veranderd. Vooral in de grote steden waren nu grote aantallen hindoes, 

sikhs, boeddhisten en moslims en agnosten te vinden.49 

Volgens Newbigin is de kerk in Europa meegegaan in een beweging die geloven 

steeds meer tot iets persoonlijks heeft gemaakt. Voor veel mensen is er een onderscheid 

gekomen tussen ‘publieke waarheid’, die bestaat uit algemeen geaccepteerde feiten, en 

persoonlijke opvattingen of waarden. In de samenleving word je pas serieus genomen als je je 

eigen dogma’s en vooronderstellingen betwijfelt, zegt hij. Newbigin pleit er in zijn boek voor 

dat christenen weer gaan staan voor de waarheid van het evangelie. Dat we mogen vertrouwen 

dat in onze dogma’s iets van waarheid is overgeleverd, dat we dat uit mogen dragen, en 

anderen uit mogen nodigen dat ook te geloven.50 Geloven is op een andere manier naar de 

werkelijkheid kijken, een manier die niet minder rationeel is dan andere manieren. Volgens 

Newbigin is het belangrijk dat christenen durven te staan voor de waarheid van het evangelie. 

Ontkennen dat het om iets gaat wat alle mensen aangaat is geen verdediging van het 

evangelie, maar een ontkrachting ervan. Dat neemt niet weg dat geloof volgens Newbigin 

nooit iets is wat je aan een ander mag opleggen of opdringen. Wat dat betreft is er in de 

geschiedenis van het christendom veel misgegaan, zegt hij. Ook betekent getuige zijn van je 

geloof niet dat je de waarheid in bezit hebt. Net als anderen zoeken christenen naar de 

                                                 
48 D. Bosch, Transforming Mission, pp. 418. 
49 L. Newbigin, The Gospel in a Pluralist Society, pp. 3-4. 
50 L. Newbigin, The Gospel in a Pluralist Society, pp. 5-7. 
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waarheid, en moeten we blijven leren en luisteren. Toch geloven we dat we een idee hebben 

waar en bij wie we die waarheid kunnen zoeken: bij Jezus Christus.51 

 Er zijn wel vragen te stellen bij Newbigins betoog. Zo zou je je onder andere af 

kunnen vragen of hij geloof en wetenschap niet teveel tegenover elkaar zet, en of geloof in het 

publieke discours inderdaad een net zo grote waarheidsaanspraak kan doen als de wetenschap. 

Daarover is een lange discussie te voeren, waarvoor in deze scriptie geen plaats is. Toch wil 

ik Newbigin hier wel noemen, omdat ik om me heen zie dat veel christenen, waaronder ik 

zelf, zich te snel verontschuldigen voor hun geloof, of bang zijn het met anderen te delen. Wat 

ik aan Newbigin waardeer, is dat hij benadrukt dat christenen wel degelijk iets hebben dat het 

waard is om te delen met anderen. Dat in een God geloven niet als iets kinderlijks weggezet 

kan worden, of achter de voordeur moet verdwijnen, maar dat er iets voor te zeggen is. 

Geloven is niet iets om je voor te schamen; en je geloof met een ander delen, mits dat niet 

opdringerig of vanuit een superieure positie gebeurt, is iets wat veel waarde kan hebben voor 

een ander. 

2.2.2 Diaconaat 

Het tweede begrip dat om uitleg vraagt, is ‘diaconaat’. Wat bedoelen we als we spreken over 

diaconie? Diaconie heeft te maken met begrippen als ‘barmhartigheid’, ‘gerechtigheid’, ‘er 

zijn voor de ander’, ‘praktische ondersteuning’. In de kerkorde van de Protestantse Kerk in 

Nederland (PKN) staat onder het kopje ‘diaconale arbeid’ dat “de gemeente is geroepen tot de 

dienst van barmhartigheid en gerechtigheid” door o.a. “het betrachten van onderling 

dienstbetoon”; “het verlenen van bijstand, verzorging en bescherming aan wie dat nodig 

hebben” en “het deelnemen in arbeid ten behoeve van het algemeen maatschappelijk welzijn”. 

Verder staat er: “De diaconale zorg in de gemeente en in haar omgeving krijgt gestalte in het 

leven van de leden van de gemeente, die worden opgewekt tot onderling dienstbetoon, tot 

voorbeden en tot de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in de wereld, als ook in de 

arbeid die door en onder leiding van de diakenen wordt verricht.”52 Diaconale zorg is voor 

leden van de gemeente, maar ook voor haar omgeving. Het is iets van heel de gemeente, al 

wordt de leiding genomen door de diakenen. Het gaat om de dienst van barmhartigheid en 

gerechtigheid; maar ook voorbede maakt er deel van uit. 

Diaconaal werk gaat in de eerste instantie om praktische hulp aan de naaste. Om 

mensen te helpen waar ze vast zijn komen te zitten in hun omstandigheden, bijvoorbeeld door 

een voedsel- of kledingbank op te richten, door mensen te begeleiden die in de schulden 

zitten, door mantelzorgers te ondersteunen, door voedselpakketten uit te delen, zieken en 

gevangenen te bezoeken, het vervoer naar bijvoorbeeld de kerkdienst of naar het ziekenhuis te 

regelen, contact te leggen met instanties en hulporganisaties. Dit is maar een kleine greep uit 

wat diaconaat inhoudt.53 Het gaat om barmhartigheid en gerechtigheid, er zijn voor de ander 

waar dat nodig is. 

 “Barmhartigheid en gerechtigheid” is ook de titel van een handboek over 

diaconiewetenschap. In dit boek geeft Sake Stoppels de volgende definitie van diaconaat: “het 

                                                 
51 L. Newbigin, The Gospel in a Pluralist Society, pp. 7-12. 
52 ‘Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland (versie december 2013)’, op: http://www.pkn.nl/Lists/PKN-

Bibliotheek/Kerkorde-en-ordinanties-compleet.pdf (d.d. 7 oktober 2014). 
53 Zie voor een uitgebreidere opsomming de oratie van Herman Noordegraaf: H. Noordegraaf, ‘Voor wie nemen 

wij de hoed af?’ (2008), op: www.disk-arbeidspastoraat.nl/oratienoordegraaf.doc (d.d. 8 oktober 2014). 

http://www.pkn.nl/Lists/PKN-Bibliotheek/Kerkorde-en-ordinanties-compleet.pdf
http://www.pkn.nl/Lists/PKN-Bibliotheek/Kerkorde-en-ordinanties-compleet.pdf
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handelen vanuit kerken en andere door het evangelie geïnspireerde groepen en bewegingen 

dat gericht is op het voorkómen, opheffen, verminderen dan wel mee uithouden van met name 

sociaal-maatschappelijke nood van individuen en van groepen mensen, en op het scheppen 

van rechtvaardige verhoudingen.”54 Stoppels legt een aantal elementen van de definitie uit. Zo 

spreekt hij over ‘kerken en andere door het evangelie geïnspireerde groepen’ omdat diaconaal 

handelen niet alleen door kerken wordt gedaan, maar omdat diaconaat wel al het handelen 

omvat dat niet verhult dat het (mede) geïnspireerd wordt door de christelijke traditie. Het is 

het handelen van alle groepen die zich laten inspireren door het evangelie van Jezus Christus 

en die daarop aanspreekbaar zijn. Via het evangelie en het getuigenis van Jezus Christus is de 

christelijke traditie op het spoor gezet van diaconaat. Diaconaat en diaconie zijn immers 

afgeleid van het Nieuwtestamentische ‘diakonia’. Toch staat het Nieuwe Testament daarbij op 

de schouders van het Oude Testament, waarin de begrippen ‘barmhartigheid’ en 

‘gerechtigheid’ belangrijke termen zijn. 

Verder noemt Stoppels het ‘voorkómen, opheffen, verminderen dan wel mee 

uithouden van met name sociaal-maatschappelijke nood van individuen en van groepen 

mensen.’ Sociaal-maatschappelijke nood is “nood die samenhangt met of veroorzaakt wordt 

door maatschappelijke patronen en processen waardoor individuele mensen en/of groepen 

worden bedreigd in hun menselijk bestaan en/of waardigheid”. Het gaat om het ‘voorkomen’ 

of proberen ‘op te heffen’ van situaties waarin mensen buitenspel komen te staan door 

maatschappelijke processen en patronen, en waar mensen lijden onder onrechtvaardige 

verhoudingen. Waar lijden niet is op te heffen en mensen het meest gediend zijn met anderen 

die hen niet in de steek laten, maar naast hen gaan staan, gaat het om ‘verminderen’ van 

sociaal-maatschappelijke nood.55 

 

Waarom doen christenen aan diaconaal werk? Volgens Stoppels heeft diaconaat zijn wortels 

in het Nieuwe Testament. Daar komen we woorden tegen als ‘diakonia’, ‘diakonos’ en 

‘diakonein’. Het gaat in die Griekse woorden steeds om dienst. In het Grieks stond het woord 

niet in aanzien: een ‘diakonos’ was slechts een tafelbediende. Maar in het Nieuwe Testament 

is het tot een kernwoord geworden van de christelijke traditie. Zo zegt Jezus in Marcus: ‘De 

zoon des mensen is niet gekomen om gediend (‘gediakend’) te worden, maar te dienen (‘te 

diakenen’) en zijn leven te geven als losprijs voor velen.’56 In het Nieuwe Testament wordt de 

lage positie van een bediende omgebouwd tot een grondhouding: wie de dienaar (diaken) 

Jezus volgt, is er een die dient. En dat geldt niet alleen voor de groep mensen die wij in onze 

kerken diakenen noemen, of voor het terrein dat we met diaconaat aanduiden: dienst aan God 

en aan mensen is een essentieel kenmerk van iedere christen, en van de hele kerk. Pas in de 

loop van de kerkgeschiedenis is de brede betekenis van diakonia versmald, en specifiek 

verbonden met het werkveld van het diaconaat. Toch blijft het zo, zegt Stoppels, dat 

‘diakonia’, dienst, een wezenlijk kenmerk is van de hele kerk. Het is niet maar een “partje van 

de kerkelijke sinaasappel, maar veeleer het sap dat smaak geeft aan het totale kerkelijk 

                                                 
54 S. Stoppels, ‘In het begin was er diakonia’, in: H. Crijns, (et al., red.), Barmhartigheid en gerechtigheid. 

Handboek diaconiewetenschap, Kampen: Kok, 2004, p. 13. 
55 S. Stoppels, ‘In het begin was er diakonia’, p. 14. 
56 Marcus 10:45, Nieuwe Bijbelvertaling. 
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functioneren.”57 Net als evangelisatie is diaconaat dus niet los te zien van de bredere missie 

van de kerk. 

 

In “Barmhartigheid en gerechtigheid” noemt Herman Noordegraaf drie fundamentele 

principes die onder diaconaal werk liggen.58 De eerste is dat ieder mens een schepsel is van 

God, en beelddrager is van God. Dat geeft elk mens een waardigheid die voorafgaat aan nut, 

leeftijd, geslacht, nationaliteit, etnische afkomst, fysieke en verstandelijke vermogens. Dit 

maakt ook dat ieder mens als subject gezien moet worden. Dat is zeker bij diaconaal werk 

belangrijk. Vaak zijn diaconale relaties asymmetrisch: de hulpgever en de hulpontvanger 

hebben wat macht betreft ongelijkwaardige posities. Dat kan zorgen voor een subject-object-

relatie: dat de hulpgever de hulpontvanger niet als gelijkwaardige partner erkent, en zijn 

noden, verlangens en behoeften niet serieus neemt, omdat hij/zij denkt beter te weten wat 

diegene nodig heeft. Dit onderstreept volgens Noordegraaf de noodzaak van kritische 

zelfreflectie bij de hulpgever.59 Ook wanneer evangelisatie en diaconaat elkaar aanvullen is 

dit iets om op te letten: maak ik de ander tot object, help ik de ander alleen maar met een doel 

(om hem/haar te bekeren), of behandel ik de ander als subject? Daarop kom ik later in deze 

scriptie terug. 

Het tweede fundamentele principe voor diaconaal werk is het karakter van God: in de 

Bijbel, in zowel het Oude als het Nieuwe Testament, leren we Hem kennen als een God die 

opkomt voor armen, weduwen, wezen en vreemdelingen. Die hun geschreeuw hoort, zoals Hij 

ook de ellende van zijn volk in Egypte gezien heeft.60 Gerechtigheid is wat God doet en hoe 

God is, en door gerechtigheid te doen moet zijn volk (en dus ook de christelijke 

gemeenschap) Gods karakter weerspiegelen. Dat wordt bijvoorbeeld zichtbaar in de wetten 

die Hij aan het volk Israël heeft gegeven om de maatschappelijk zwakke groepen te 

beschermen, zoals die van het jubeljaar, die ervoor zorgde dat groepen mensen die hun land 

hadden verkocht, of slaaf waren, weer een nieuw begin konden maken.61 De profeten 

veroordelen de machthebbers omdat ze dat recht vertrappen. Jezus komt in zijn optreden op 

voor allen die niet geacht en gezien worden. “In de Bijbel vinden wij een voorrangsoptie voor 

de armen.”, zegt Noordegraaf, “Elke samenleving moet getoetst worden aan de vraag of zij 

prioriteit geeft aan de positieverbetering van de armen.” Daarbij gaat het om de materiële 

noden, zoals het niet kunnen voorzien in noodzakelijke levensbehoeften, maar het heeft ook 

een sociale dimensie, zoals in de wetgeving in Israël te zien is: die keert zich tegen 

marginalisering en sociale uitsluiting. Iedereen moet deel uit kunnen maken van de 

gemeenschap, als volwaardig lid.62 Gerechtigheid is het actief rechtzetten van verkeerde en 

oneerlijke systemen; mensen helpen om los te komen van de sociale gevangenschap waar ze 

zich in bevinden, zodat ze zelf verantwoordelijke leden van de gemeenschap kunnen worden. 

                                                 
57 S. Stoppels, ‘In het begin was er diakonia’, p. 11-12. 
58 H. Noordegraaf, ‘Fundamentele principes’, in: H. Crijns, (et al., red.), Barmhartigheid en gerechtigheid. 

Handboek diaconiewetenschap, Kampen: Kok, 2004, pp. 254-257. 
59 H. Noordegraaf, ‘Fundamentele principes’, pp. 254-255. 
60 H. Noordegraaf, ‘Fundamentele principes’, p. 255. 
61 J.A. Kirk, What is Mission?, pp. 104-106; H. Noordegraaf, ‘Fundamentele principes’, p. 255. 
62 H. Noordegraaf, ‘Fundamentele principes’, p. 256. 
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Het is ieder geven wat hem of haar toebehoort, zelfs als dat betekent dat anderen of jijzelf hun 

voorrechten moeten opgeven.63 

Het derde principe dat de basis voor diaconaat vormt, is dat de aarde en alles wat 

daarop leeft aan God toebehoort. Alles wat we hebben, hebben we van God ontvangen, en we 

moeten daar op een goede manier mee omgaan. Het kan niet zo zijn dat een klein aantal 

mensen over alle materiële goederen beschikt, terwijl een groot deel van de mensen niets 

heeft.64 In de Bijbel kan rijkdom een zegen zijn, maar er is ook wantrouwen tegenover 

rijkdom. Rijkdom kan het leven van mensen gaan overheersen, het kan tot een afgod worden. 

“Bij rijkdom moet dus de vraag gesteld worden ten koste van wie deze verkregen is en wordt, 

en of daardoor anderen de toegang tot bestaansbronnen worden onthouden.”65 En uiteindelijk 

zullen we ons moeten verantwoorden voor hoe we om zijn gegaan met wat we hebben 

ontvangen.66 

 

Melba Maggay stelt in “Mission in the 21st Century” dat een belangrijke basis voor diaconaal 

werk ligt in het grote gebod van Jezus: “Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met 

heel uw ziel en met heel uw verstand”, en “heb uw naaste lief als uzelf.”67 Degene die aan 

Jezus vroeg wat het grootste gebod was, had waarschijnlijk het shema uit Deuteronomium 6:5 

wel verwacht. Maar Jezus koppelde hier ook Leviticus 19:18 aan: heb je naaste lief als jezelf. 

Door die twee samen op te noemen laat Jezus zien dat de geboden evenveel waarde hebben, 

en niet zonder elkaar kunnen. God liefhebben is je naaste liefhebben, en je naaste liefhebben 

is God liefhebben. Het is één en dezelfde daad. Je kunt niet God liefhebben zonder ook je 

naaste lief te hebben.68 

Dat Jezus deze geboden aan elkaar gelijk stelt, betekent niet dat het liefhebben van je 

naaste in het Jodendom onbelangrijk was. Zo beaamt in de versie van het verhaal in Marcus 

12:32-34 een farizeeër de woorden van Jezus. Net als Kirk en Noordegraaf wijst Maggay erop 

dat veel teksten uit zowel het Oude als het Nieuwe Testament gaan over gerechtigheid, en het 

beschermen van de armen.69 

Maggay benadrukt dat diaconaal werk vanuit sociale barmhartigheid haar eigen 

waarde heeft. Diaconaal werk moet niet alleen als middel gebruikt worden, bijvoorbeeld voor 

evangelisatie, maar is een doel in zichzelf. Tegelijkertijd kan sociaal activisme een bodemloze 

put worden. Naast concreet werk moet ook de grotere context aangepakt worden, van 

structurele armoede en onrechtvaardigheid, en moeten christenen opkomen voor wie niet voor 

zichzelf kunnen spreken. Soms wordt gezegd dat evangelisatie een antwoord is dat kan zorgen 

voor sociale transformatie. Volgens die visie zorgt het veranderen van individuen voor een 

verandering van de maatschappij. Maar dat is niet altijd waar, stelt Maggay. Vaak gaan de 

problemen die mensen in armoede binden veel dieper en zijn ze veel complexer. Ik denk dat 

                                                 
63 J.A. Kirk, What is Mission?, pp. 106-108. 
64 J.A. Kirk, What is Mission?, pp. 108-109. 
65 H. Noordegraaf, ‘Fundamentele principes’, p. 257. 
66 J.A. Kirk, What is Mission?, p. 109. 
67 Mattheüs 22:37-39, Nieuwe Bijbelvertaling. 
68 M. Maggay, ‘To Respond to Human Need by Loving Service (i)’, in: A. Walls, C. Ross, Mission in the 21st 

Century, New York: Orbis Books, 2008, pp. 46-47. 
69 De teksten die ze noemt, zijn: Exodus 22:21-27; 23:10-11; Leviticus 19:9-10; Deuteronomium 14:28-29; 15:7; 

24:10-15; Ruth 2; Psalm 41:1; Spreuken 19:17; Mattheüs 19:21; Galaten 2:10. 
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ze daarin gelijk heeft. Diaconaal werk heeft waarde in zichzelf, en alleen evangelisatie is geen 

directe oplossing voor de structurele en complexe problemen waarin mensen zich kunnen 

bevinden. Toch kan diaconaat volgens Maggay wel een veelzeggend teken zijn van de 

aanwezigheid van Christus. Ze noemt moeder Teresa als voorbeeld, die heeft gezegd: “we are 

no social workers… We do this for the love of Jesus.”70 Evangelisatie is niet de oplossing 

voor diaconale problemen, en diaconaal werk is meer dan een middel voor evangelisatie. 

Maar dat hoeft niet te betekenen dat diaconaal en missionair werk zijn aan elkaar zijn 

tegengesteld. 

 

Diaconaat is een onmisbaar element is van het christelijk geloof. Maar waarom is het een 

onderdeel van missie? We kunnen ook de vraag omdraaien: waarom zou het geen onderdeel 

zijn van de missie van de kerk? We doen aan diaconaat omdat we geloven dat God betrokken 

is op deze wereld, dat Hij ieder mens liefheeft. Missie is dat wij deel mogen uitmaken van 

Gods missie, zeiden we eerder. Dat betekent dan ook dat diaconaal handelen deel uitmaakt 

van het deelnemen aan Gods missie. 

Vanuit dit besef, en aan de hand van de definitie van Sake Stoppels, kom ik tot de volgende 

definitie van diaconaat: diaconaat is christelijk handelen dat gericht is op het voorkómen, 

opheffen, verminderen of mee uithouden van sociaal-maatschappelijke nood. Het is 

participeren in Gods missie, door liefdevol en dienstbaar deel te nemen aan het werk voor 

zijn Koninkrijk. 

2.3 Conclusie 

Ik begon dit hoofdstuk met de vraag: Wat is de theologische basis onder missionair werk, en 

hoe verhouden de begrippen missie, diaconaat en evangelisatie zich tot elkaar? 

 In deze tijd krijgt het missionaire aspect van gemeente zijn veel aandacht, omdat op 

veel plaatsen in Nederland en in Europa veel kerken vergrijzen, fuseren of ophouden te 

bestaan. De werkelijke, theologische reden om als kerk aan missionair werk ligt echter dieper 

dan dat: namelijk dat we ingeschakeld worden in Gods missie. Missie is Gods ‘ja’ tegen deze 

wereld. Zijn liefde en aandacht gaan allereerst uit naar de wereld, en door missie neemt de 

kerk deel aan Zijn werk in deze wereld. Het gaat om de volledige kerk, die het volledige 

evangelie brengt aan de hele wereld. Vanuit dit besef ‘doet’ de kerk niet aan missionair werk, 

maar ‘is’ de kerk missionair. 

 In het verleden werden door verschillende groepen verschillende dimensies van missie 

tegenover elkaar gezet. In oecumenische kring werd vaak het belang van werken aan sociale 

gerechtigheid en bevrijding benadrukt, omdat daar in de loop van de kerkgeschiedenis vaak te 

weinig aandacht voor is geweest. In evangelicale kringen werd het belang van evangelisatie 

benadrukt, als het getuigen van Gods liefde en genade, die zichtbaar werd in dat Hij zijn enige 

zoon voor ons heeft gegeven. De reden daarvoor was angst dat dit aspect van missie uit beeld 

zou verdwijnen. Beide zijn echter onmisbare aspecten van Gods missie, en zijn daardoor 

onlosmakelijk met elkaar verweven. 

Ik heb evangelisatie gedefinieerd als het door woorden én daden delen van het goede 

nieuws van Jezus Christus aan wie zichzelf niet als christen beschouwt, in de hoop dat de 

                                                 
70 M. Maggay, ‘To Respond to Human Need by Loving Service (i)’, pp. 49-52. 
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ander daardoor geraakt mag worden door Gods liefde, deel mag worden van zijn gemeente, 

zelf volgeling van Jezus mag worden en deel mag nemen aan het werk voor zijn Koninkrijk. 

Diaconaat heb ik gedefinieerd als christelijk handelen dat gericht is op het voorkómen, 

opheffen, verminderen of mee uithouden van sociaal-maatschappelijke nood. Het is 

participeren in Gods missie, door liefdevol en dienstbaar deel te nemen aan het werk voor 

zijn Koninkrijk. Beide zijn van belang, op zichzelf en als onderdeel van Gods missie, waar de 

kerk in betrokken wordt. 
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Hoofdstuk 3: Evangelisatie en diaconaat: een goede combinatie? 

 

In het vorige hoofdstuk is de verhouding tussen evangelisatie en diaconaat al enigszins aan de 

orde gekomen. Beide kunnen gezien worden als dimensies van missie, die theologisch gezien 

niet zonder elkaar kunnen. Daarom gaat dit hoofdstuk niet alleen maar over of, maar vooral 

over de vraag hoe diaconaat en evangelisatie elkaar theologisch gezien aan kunnen vullen. 

 Sommigen zullen zich afvragen waarom ik deze vraag überhaupt stel. Volgens hen is 

het duidelijk dat ze niet los van elkaar gezien kunnen worden. Toch merk ik dat ze in de 

praktijk wel vaak los van elkaar staan, en dat daar redenen voor zijn. Zo zijn christenen vaak 

bang om een ander met een verborgen agenda tegemoet te treden. Of wordt evangelisatie 

geassocieerd met bekeringsdrang, of met de ander als object tegemoet treden in plaats van als 

subject, vanuit de gedachte: ik weet beter dan jij zelf wat goed voor jou is. 

 In dit hoofdstuk wil ik kijken hoe theologisch gezien op een goede manier met deze 

terughoudendheid omgegaan kan worden. Is deze weerstand een reden om te zeggen dat 

diaconaal werk helemaal geen evangeliserend aspect mag hebben? We kijken naar die vragen 

aan de hand van Sake Stoppels. Daarna kijken we aan de hand van Chris Wright en Lesslie 

Newbigin waarom evangelisatie en diaconaat theologisch gezien juist wel bij elkaar horen. 

Daarmee is het tweede deel van dit hoofdstuk een voortzetting en verdieping van het gesprek 

dat in het vorige hoofdstuk is begonnen. 

3.1 Sake Stoppels: het spanningsveld tussen getuigen en presentie 

Zoals in het vorige hoofdstuk duidelijk is geworden zijn er verschillende visies op de vraag 

hoe evangeliserende en diaconale activiteiten elkaar aan kunnen vullen. Sommigen menen 

zelfs dat ze elkaar uitsluiten. Voordat ik wil kijken hoe ze elkaar theologisch aan kunnen 

vullen, gaat deze paragraaf daarom eerst over de vraag: Welke spanningen zijn er aan te 

wijzen tussen evangelisatie en diaconaal werk? Een interessant boek met betrekking tot deze 

vraag is de dissertatie van Sake Stoppels, “Gastvrijheid”, omdat hij precies de vinger legt op 

de gevoeligheden rond dit onderwerp. Zijn boek gaat over inloopcentra als vorm van 

kerkelijke presentie, maar ik denk dat de vragen die hij stelt net zo goed betrekking hebben op 

diaconaat in het algemeen: aan de orde komen het hebben van een verborgen agenda, subject-

object-relaties, de plaats van een christelijke identiteit binnen het werk en de spanning tussen 

het geloof niet willen opdringen en het ook niet willen verzwijgen. 

 

In zijn boek geeft Stoppels een theoretische reflectie op de praktijk van inloopcentra, die hij 

daarvoor beschreven heeft. Hij stelt dat de opkomst van de centra te zien is als een reactie op 

maatschappelijke nood, maar dat er ook andere achterliggende motieven voor dit werk 

genoemd kunnen worden. De medewerkers willen dienstbaar zijn, ze willen vanuit het 

evangelie en humaniteit mensen werkelijke aandacht willen geven. Daarnaast verlangen ze 

naar concreetheid, naar daadwerkelijk iets doen in plaats van alleen grote woorden uit te 

spreken. Ze zijn terughoudend om te getuigen, ze willen een oor voor de wereld hebben in 

plaats van een Woord, en gepast zwijgen in de plaats stellen van opdringerigheid; en volgens 
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Stoppels speelt ook een bepaalde vorm van belangenbehartiging een rol, namelijk het 

(opnieuw) relevant willen maken van de kerk voor de maatschappij.71 

De inloopcentra zijn nauw verbonden met het ‘presentiedenken’. Hoewel het er niet 

direct zijn oorsprong heeft, is dit denken nauw verbonden met de bijeenkomst van de 

Wereldraad van Kerken in Uppsala in 1968, die ook in het vorige hoofdstuk naar voren 

kwam, en met de daarmee verbonden Urban Rural Mission-beweging. Het presentiedenken is 

een concept met zowel katholieke als protestantse wortels. De beweging wil proberen de 

institutionalisering van het christelijk geloof tegen te gaan, en dienstbaar aanwezig te zijn op 

plaatsen waarvan de kerk vervreemd is geraakt. Waar eerst een subject-object-relatie was 

tussen kerk en samenleving - de kerk bepaalde wat de samenleving nodig had - wordt 

bescheidenheid een nieuw sleutelwoord, en verschuift de nadruk van orthodoxie naar 

orthopraxie. En er is een terughoudendheid in het uitdragen van de eigen levensbeschouwing. 

Geloven krijgt meer ’vragenderwijs’ gestalte. Ik denk dat het weinig uitleg behoeft om het 

verband te zien met het denken van Johannes Hoekendijk. Wel moet er gezegd worden dat er 

bij het eerste gebruik van het begrip nog nauwelijks sprake was van een polarisatie tussen 

‘evangelicale’ en ‘oecumenische’ christenen. Die ontstond pas eind jaren ’60.72 

Ondanks dat het begrip ‘presentie’ niet eenduidig wordt ingevuld, noemt Stoppels een 

aantal punten dat steeds terugkeert in dit denken. De inspiratie van presentie ligt in God, die 

‘er is’ voor mensen. Hij is God met ons, de Aanwezige, en manifesteert zich in Jezus, 

Immanuël, in wie God heel dichtbij ons is gekomen. Hij heeft zich verbonden met ons 

bestaan. Het is verbonden met het concept van missio Dei zoals dat naar voren kwam bij 

Hoekendijk: presentie doet een kritisch appèl op de kerk om daar te zijn waar God aanwezig 

is. Hij gaat voor ons uit, en in Zijn spoor zoekt de kerk haar weg in de samenleving. Presentie 

is tussen de mensen zijn vanuit het evangelie, meer dan met het evangelie, wat niet betekent 

dat het verbaal getuigenis uitsluit. Dat laatste gebeurt alleen niet opzettelijk en verkondigend, 

maar contextueel en dialogisch. Het presentiedenken ziet de mens als subject: zij of hij mag 

op geen enkele manier object zijn van kerkelijke bevoogding. Het wil mensen die zich in 

knelsituaties bevinden helpen zich te ontplooien (empowerment). De kerk is primair 

instrument, en daarbij is de juiste volgorde God-wereld-kerk, niet God-kerk-wereld. Het 

presentiedenken gaat in tegen de kerkelijke concentratie op de privésfeer, en tegen kerkelijke 

afwezigheid in bepaalde segmenten van de samenleving. En als laatste is het gericht op 

samenwerking met anderen die dezelfde doelen nastreven.73 

 

Dit denken ligt volgens Stoppels ten grondslag aan het werk in de meeste inloopcentra. Om de 

centra te plaatsen onderscheidt hij aan de hand van Roozen e.a. vier mogelijke doelen van 

‘religieuze presentie’ in de samenleving: kerkelijke belangenbehartiging: het terugveroveren 

van een bepaalde positie in de maatschappij; christianisering: dat mensen tot geloof komen en 

toetreden tot de geloofsgemeenschap; maatschappelijke transformering: het gericht zijn op 

structurele veranderingen en het tegengaan van maatschappelijke verhoudingen die onrecht in 

stand houden; en individu-gerichte solidarisering: het met zorg en aandacht naast individuele 

                                                 
71 S. Stoppels, Gastvrijheid. Het inloopcentrum als vorm van kerkelijke presentie, Kampen: Kok, 1996, pp. 13, 

17, 209-212. 
72 S. Stoppels, Gastvrijheid, pp. 58-60. 
73 S. Stoppels, Gastvrijheid, pp. 60-62. 
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mensen gaan staan. Volgens Stoppels is solidarisering vaak het belangrijkste doel van de 

inloopcentra. De nadruk ligt op aanwezigheid omwille van die aanwezigheid zelf. Het is 

belangrijk om onbaatzuchtig present te zijn. Het gaat om het geven van aandacht en zorg, het 

“schenken van koffie en aandacht”. Er is geen programma, maar er is ruimte voor ontmoeting 

van mens tot mens. Het relevant willen maken van de kerk is vaak ook een achterliggend 

motief, al komt het niet expliciet ter sprake. Christianisering wordt over het algemeen juist 

niet nagestreefd. Maar een kleine minderheid van de mensen die Stoppels heeft geïnterviewd 

wil bezoekers toeleiden naar het christelijk geloof, en daartegenover staat een groot aantal 

mensen dat zich verzet tegen het ‘bekeren van mensen’. Kerk en geloof worden volgens 

Stoppels meer genoemd bij wat het werk in de inloopcentra niet is dan bij wat het wel is. Hij 

schrijft: “Men verzet zich tegen een praktijk waarin mensen worden gereduceerd tot 

evangelisatie-objecten. (…) Men heeft zich gedistantieerd van evangelisatie-methoden 

waarbij het subject-zijn van mensen in het gedrang komt.” Geloofsgesprekken zijn niet taboe, 

maar iedere vorm van programmering ontbreekt, en een ongeschreven regel is dat een gesprek 

over het christelijk geloof alleen geopend wordt door een bezoeker.74 

 ‘Programmaloosheid’ is een belangrijke eigenschap van de meeste inloopcentra. 

Volgens Stoppels kun je die programmaloosheid op verschillende manieren waarderen. 

Allereerst vormt het een tegencultuur, waar mensen zonder meer welkom zijn. Zo staan ze 

haaks op een samenleving die vooral volgens functionele verbanden en programmatisch 

georganiseerd is. Tegelijk kan deze programmaloosheid volgens Stoppels een drempel 

opwerpen: het kan onvoldoende ruimte bieden om via de weg van een georganiseerde 

activiteit contacten te leggen, en dat heeft als gevolg dat er vooral mensen komen die “de 

schaamte voorbij zijn”. Ten derde kan de programmaloosheid verwarring oproepen: mensen 

verwachten dat de inloophuizen een boodschap uitdragen omdat ze aan de kerk verbonden 

zijn. Als dat niet gebeurt, kan het zelfs argwaan oproepen. Mensen zijn bang voor een 

verborgen agenda.75 

 Naast de programmaloosheid is het vaak zo dat de medewerkers verschillende 

inspiratiebronnen hebben om het werk in de inloophuizen te doen. Het werk kenmerkt zich 

door individu-gerichte solidariteit. Het evangelie is daarbij vooral een bron van humaniteit, 

zegt Stoppels. Aandacht en zorgzaamheid zijn voor veel medewerkers vanzelfsprekend. “Een 

christelijk ‘meer’, zo het er al zou zijn, is in de ogen van veel betrokkenen niet nodig. Er is 

grote terughoudendheid in het ‘met zoveel woorden’ profileren van het inloopcentrum in 

kerkelijke of christelijke richting.” Stoppels haalt hierbij Hendriks aan, die het een dilemma 

noemt. Volgens Hendriks verbetert het benadrukken van de identiteit de vitaliteit van de 

gemeenschap die zich in de centra opbouwt, maar sluit het de participatie van sommigen uit. 

Hij stelt dat het benoemen van de christelijke identiteit de organisatie en het werk zelf ten 

goede zou komen.76 Daartegenover zet Stoppels de ethicus Van Gennep, die meent dat in de 

                                                 
74 S. Stoppels, Gastvrijheid, pp. 216-218. 
75 S. Stoppels, Gastvrijheid, pp. 221-222. 
76 Een interessante studie die zich bezighoudt met het vraagstuk van de christelijke identiteit binnen een 

maatschappelijk engagement is de dissertatie van Marten van der Meulen, “Vroom in de Vinex”. Hij vergelijkt 
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christelijke boodschap en vanuit een christelijke inspiratie (M. van der Meulen, Vroom in de Vinex, Maastricht: 

Shaker, 2006, pp. 73, 77, 128, 133). 
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identiteitsvraag een zelfzuchtige interesse verborgen zit die niet bij diaconaal werk past, en 

dat daarom om ethische redenen van de vraag moet worden afgezien. Maar, vraagt Stoppels 

zich - in mijn ogen terecht - af: “is het inderdaad zo dat het denken over de eigen identiteit 

hoofdzakelijk of zelfs uitsluitend de organisatie zelf ten goede komt en niet degenen op wie 

men richt?”. Volgens Stoppels roepen deze twee uitgangspunten een bepaalde spanning op, 

die in diaconaal werk bewaard moet blijven.77 Deze spanning is een belangrijk punt in zijn 

verdere analyse. 

 

Godsdienstsocioloog Peter Berger signaleert een spanning tussen traditie en moderniteit. 

Volgens Berger kunnen kerken drie posities innemen in een moderne, pluriforme samenleving 

als het gaat om het religieuze gedachtegoed: een deductieve, een reductieve en een inductieve 

optie.78 Elk van deze drie posities gaat op een bepaalde manier om met de eigen religieuze 

traditie ten opzichte van de samenleving waarin hij staat. De deductieve optie legt de nadruk 

op de autoriteit van de religieuze traditie: de wereld wordt beoordeeld vanuit het perspectief 

van de eigen traditie. De reductieve optie maakt het moderne levensgevoel tot het kader van 

waaruit wordt gereflecteerd: de kerk wordt beoordeeld vanuit het perspectief van de wereld. 

De inductieve probeert de spanning tussen die twee te bewaren, wat het tot de moeilijkste en 

de meest onzekere optie maakt. Steeds opnieuw moet een goede positie worden gezocht 

tussen de twee polen in. Volgens Berger is dit echter de enige optie die in de loop van de tijd 

houdbaar zal blijven, omdat anders de kerk óf uiteindelijk niets meer te zeggen heeft doordat 

ze haar identiteit verliest, óf buiten de wereld komt te staan en niet meer relevant is.79 

Stoppels wil proberen die inductieve optie concreet in te vullen als het gaat om de 

inloopcentra. Hij wil vanuit deze theorie de fundamenten van de presentietheologie 

herwaarderen, en zoeken “naar een gestalte van het inloopcentrum dat gebaseerd is op het 

eigene van kerkelijke presentie in de samenleving.”80 Met andere woorden: hoe kunnen 

inloopcentra een goede positie innemen binnen deze spanning? Volgens hem is het waar dat 

het appèl voor humanisering dat vanuit dit denken naar voren komt niet zomaar aan de kant 

geschoven mag worden. Daar waar de kerk dienstbaar is aan de humanisering van de 

samenleving kan gesproken worden van een volop evangelische presentie. Wel zet hij 

kritische noten bij het idee dat presentie dialogisch moet zijn. Christianisering kan geen vast 

einddoel zijn van presentie, zegt Stoppels, maar toch moet er volgens hem wel een maximale 

bereidheid zijn om de ander, wanneer deze zoekt naar een verworteling van haar of zijn leven, 

te vertellen van het evangelie als bron van leven. “Een betere dienst kan de christen de ander 

in dat geval niet bewijzen”. Presentie bevindt zich volgens hem daarom in een spanningsveld 

tussen ‘maximale terughoudendheid’ en ‘maximale bereidheid’ tot het uitnodigen van de 

ander om zelf een relatie aan te gaan met God en te kiezen voor de navolging van Christus. 

“Daar waar deze spanning verloren gaat – hetzij in deductieve richting, hetzij in reductieve 

richting – verliest kerkelijke presentie aan inhoud en kracht.”81 
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Vanuit deze herwaardering geeft Stoppels elf bouwstenen voor het werk in de inloopcentra. Ik 

noem er hier vier, omdat die raken aan het thema van deze scriptie. De eerste (punt 8 bij 

Stoppels) is ‘het evangelie als vreemde metgezel’. De gelovige staat niet meer met het hem of 

haar vertrouwde evangelie tegenover de niet-gelovige, maar samen staan zij tegenover het 

‘vreemde’ evangelie. Op sobere, terughoudende en zeker niet triomfalistische wijze zijn 

christenen vanuit het evangelie present, en zo worden grenzen tussen christenen en niet-

christenen overschreden. Het werk in de centra vindt wel zijn grond in het evangelie, zegt 

Stoppels, en het evangelie is daarom altijd ‘op onvervreemdbare wijze metgezel’. 

Medewerkers hoeven er niet mee te koop te lopen, maar hoeven het ook niet te verdoezelen. 

“Wij ‘binnen’ hébben wel degelijk iets wat zij ‘buiten’ niet hebben. Namelijk het evangelie 

als metgezel. Weliswaar vreemd en tegendraads, maar toch: metgezel. (…) Hoezeer 

bescheidenheid ook geboden is, ze wordt onjuist en onvruchtbaar als ieder verschil wordt 

ontkend.”82 

Het volgende punt (punt 9) is dat de medewerkers ‘een biddende gemeenschap’ mogen 

zijn. Gebed neemt een wezenlijke plaats in binnen de dienst van het evangelie, zegt Stoppels. 

Gebed is namelijk een kristallisatiepunt in het zoeken naar een nieuwe en authentieke 

levenswijze voor christenen (Bonhoeffer). In het werk in de inloopcentra geeft gebed het 

besef dat hoezeer een inloophuis ook het werk is van mensen, het ook een zaak van God blijft. 

Dat geeft ontspanning, en het besef dat het geen ‘gewoon’ werk is. Bidden is luisteren naar 

wat God wil, en naar hoe Hij naar anderen kijkt. Dit helpt om echt dienstbaar te zijn aan de 

ander, en houdt je af van gerichtheid op jezelf. Als laatste krijgt in de voorbede, het bidden 

voor anderen, onze presentie, ons “er-zijn-voor-de-ander” zeer wezenlijk gestalte.83 

 Het derde punt (punt 10 bij Stoppels) is dat de inloopcentra ‘geen voorportaal’ van de 

kerk mogen worden. Het eigenlijke doel mag niet zijn dat mensen bekeerd worden. Daar zijn 

de mensen die de inloophuizen bezoeken namelijk erg beducht voor: voor een verborgen 

agenda. Hoekendijk zegt hierover: “Dienst aan mensen is niet een voorbereiding voor de 

verklaring van het evangelie, maar in zichzelf een verklaring van het evangelie in levende 

werken.”84 

 Het laatste punt dat Stoppels noemt is ‘presentie als geopende deur naar Christus’. 

Volgens Stoppels is dit een spanning die “inherent moet zijn en blijven aan het inloopcentrum 

als gestalte van kerkelijke presentie”. Het is de spanning tussen het eerbiedigen van het 

subject-zijn van bezoekers, van wie op geen enkele manier de integriteit geschonden mag 

worden door een verborgen agenda, of door ze evangelisatie-object te maken; en aan de 

andere kant het openhouden van de deur naar Christus. Het zorgen voor een cultuur waarin er 

ruimte is voor het vertrouwd raken met het christelijk geloof. Dit zijn volgens Stoppels 

brandpunten, geen tegenpolen. Er bestaat terecht verzet tegen dat inloopcentra een voorportaal 

worden van de kerk, of dat het einddoel is dat mensen bekeerd worden, maar ook het 

uitnodigen van mensen om “in het spoor van Jezus Christus een verbond met de God van 

Israël te sluiten (…) is een wezenlijke dienst aan mensen.” Echte presentie is blijven staan in 

het spanningsveld van maximale terughoudendheid en maximale bereidheid om God ter 

sprake te brengen. Centraal staat de mens om wie het gaat. Stoppels haalt hierbij zijn 
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onderzoek in de inloopcentra aan. Daarin bleken bezoekers meer dan medewerkers 

verwachtten met vragen rond geloof en zingeving te komen. Volgens Stoppels komt dat 

doordat mensen die diaconale centra bezoeken verwachten dat er ruimte is voor fundamentele 

levensvragen. Mensen, zowel binnen als buiten de kerk, zijn bezig met de vraag hoe zij zin 

kunnen ervaren in een absurde wereld. En als het inloopcentrum een plek is waar die vragen 

ter sprake komen, zegt Stoppels, en als mensen die daar komen zoeken naar zin, “dan mag het 

evangelie van Jezus Christus genoemd worden. In alle behoedzaamheid en met de nodige 

bescheidenheid, maar evenzeer met overtuiging en op een uitnodigende wijze. Het 

inloopcentrum heeft de deur naar Christus op royale wijze open te houden. Dat is nog altijd 

een van de betere diensten die ze mensen kan bewijzen.”85 

3.2 Wright en Newbigin: evangelisatie en diaconaat met elkaar verbonden 

Na het benoemen van de spanning tussen diaconaat en evangelisatie komen we nu tot de 

vraag: waarom kunnen missionaire en diaconale activiteiten elkaar wel aanvullen? Welke 

bruggen zijn er theologisch gezien te slaan tussen missionair en diaconaal werk? Om die 

vraag te beantwoorden komen in deze paragraaf twee theologen aan de orde, Chris Wright en 

Lesslie Newbigin. Zij pleiten er allebei hartstochtelijk voor dat dienstbaarheid en getuigenis, 

woord en daad, niet los van elkaar te denken zijn. 

3.2.1 Chris Wright: holistische missie 

In het vorige hoofdstuk is het thema van Gods missie aan de orde gekomen. Oudtestamenticus 

Chris Wright (niet te verwarren met Tom Wright, zoals vaak wordt gedaan) vindt dit thema 

erg belangrijk. Wright vertelt hoe hij is opgegroeid als kind van twee zendelingen. Hij maakte 

daardoor als kind al veel zendingsconferenties mee. Tijdens die conferenties werden vaak 

Bijbelverzen aangehaald om zending te legitimeren, zoals Mattheüs 28:18-19: “Ga dus op 

weg, en maak discipelen van alle volken…”. Volgens Wright is het geen vraag dat de Bijbel 

ons oproept om te getuigen, maar hij wil het omdraaien: de Bijbel bevat niet een aantal verzen 

die ons oproepen te getuigen, maar in feite is missie de basis van de Bijbel, de sleutel 

waarmee de Bijbel gelezen moet worden. De Bijbel is het product van en een verwijzing naar 

Gods missie.86 De schrijvers van de Bijbel produceerden teksten over de dingen waarvan zij 

geloofden dat God ze had gedaan, aan het doen was of nog zou doen in hun wereld, in hun 

leven. Wright stelt dat de Bijbel in zijn geheel ons het verhaal laat zien van Gods missie, door 

Gods volk, in hun betrokkenheid op Gods wereld, omwille van het geheel van Gods 

schepping.87 

De basis voor onze missie is dat de Bijbel vertelt over de werkelijkheid waarop ons 

leven en onze missie zijn gebaseerd, zegt hij. De Bijbel vertelt ons over de werkelijkheid van 

God, YHWH, de Heilige van Israël. De God die Jezus Abba noemde. De God die door de 

Israëlieten als Adonai, Heer aanbeden is, en door christenen als Vader, Zoon en Heilige 

Geest. Als deze God er echt is, zegt Wright, is mijn leven en dat van ieder mens verbonden 

met Zijn doel voor deze wereld. De Bijbel vertelt ons een verhaal dat niet zomaar een verhaal 

is, maar dat over ons gaat. Dat ons vertelt wie we zijn, en wat ons doel is. De Bijbel vertelt 
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ons over de realiteit van het volk Israël, het volk dat God heeft uitgekozen, om door hen heen 

alle volken te zegenen. In Jezus Christus ontmoeten we deze God. Hij is de climax van het 

verhaal. Door hem worden wij deel van het verhaal van God en Israël.88 

De Bijbel lezen met missie als sleutel weerhoudt christenen ervan missie te zien als 

iets wat zij doen, alsof het om hun activiteiten gaat. Het verplaatst de focus van wat zij doen 

naar wat God doet, naar zijn doel met deze wereld. De mens, Israël, Jezus en uiteindelijk ook 

de kerk zijn betrokken in Gods missie, Gods plan voor deze wereld.89 Of in de woorden van 

Lesslie Newbigin: het maakt missie tot een vreugde in plaats van tot een last. “Mission begins 

with a kind of explosion of joy. The news that the rejected and crucified Jesus is alive is 

something that cannon possibly be suppressed. It must be told. Who could be silent about 

such a fact?”90 Het doel van missie is dan niet de groei van de kerk, of het verbeteren van 

humanitaire omstandigheden, maar het getuigenis van het evangelie, in woord en daad. Het is 

het brengen van het evangelie naar plaatsen en contexten waar het nog niet wordt gehoord, en 

het creëren van een christelijke aanwezigheid op plaatsen en in contexten waar die nog niet of 

niet meer aanwezig is.91 

 

In het Oude en het Nieuwe Testament leren we volgens Wright het ‘holistische’ karakter van 

Gods missie kennen. Met holistisch bedoelt hij dat Gods missie alle dimensies van het leven 

aanspreekt. Een voorbeeld daarvan is volgens Wright het verhaal van de uittocht uit Egypte. 

Dit verhaal is in de loop van de tijd op verschillende manieren uitgelegd: of een geestelijke 

uitleg van het verhaal stond centraal, waardoor er geen aandacht was voor de politieke, 

economische en sociale kant van het verhaal, of een politieke uitleg, die de geestelijke 

dimensie uit het oog verloor. Een te eenzijdige uitleg naar beide kanten toe kan ervoor zorgen 

dat de lezer het verhaal uit elkaar haalt, terwijl de impact van het verhaal pas duidelijk wordt 

als je ze naast elkaar laat staan. Een puur geestelijke uitleg kan ervoor zorgen dat je de 

realiteit uit het oog verliest dat Israël daadwerkelijk bevrijd werd van echte onderdrukking en 

slavernij. Dan wordt bevrijd worden van slavernij uitgelegd als bevrijd worden van de zonde. 

Maar niet de zonde van Israël, maar de zonde van Egypte staat in dit verhaal centraal, zegt 

Wright. Het was een bevrijding van een kwaad dat van buiten kwam, van lijden en 

ongerechtigheid, op alle vlakken: politiek, economisch, sociaal en geestelijk. Ontkennen dat 

het hier om echt lijden ging, kan ervoor zorgen dat aandacht voor lijden geen plaats meer 

krijgt in onze missie, of dat het hooguit een secundaire plaats krijgt ten opzichte van 

evangelisatie. Als het God alleen om onze ziel gaat, waarom zouden wij ons dan om onze 

medemens bekommeren?92 

Daartegenover staat volgens Wright een politieke uitleg, waarin benadrukt wordt hoe 

God geraakt wordt door sociale ongerechtigheid. Dat gebeurt bijvoorbeeld in de 

bevrijdingstheologie, waarin centraal staat dat God daar aan het werk is waar gestreden wordt 

tegen ongerechtigheid en verdrukking. Het Exodusverhaal is een sleutelverhaal voor de 

bevrijdingstheologie. De God van de Bijbel staat aan de zijde van wie onderdrukt wordt; en 
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elke actie die onderdrukking tegengaat en gerechtigheid brengt is per definitie verlossend en 

bevrijdend; ongeacht of mensen gaan geloven in Jezus Christus als Heer en redder. De 

denkfout hier is volgens Wright dat de strijd tegen ongerechtigheid wordt benadrukt, maar dat 

er geen oog is voor de geestelijke dimensie. Volgens hem is het duidelijk wat het doel was 

van de Exodus: dat Israël bevrijd zou worden van de onderdrukking, maar ook dat het volk 

daardoor vrijgezet werd om God te kunnen dienen. Het heeft een sociale én een geestelijke 

betekenis. Net zoals een puur geestelijke uitleg is een puur politieke uitleg van het 

Exodusverhaal niet verkeerd, maar het is maar een halve uitleg. Het probleem ligt niet bij wat 

zo’n uitleg wél zegt, maar bij wat het weglaat. Hij zegt: “An interpretation that limits the 

relevance of the exodus to the political, social and economic realm, or prioritizes such issues 

at the expense or even to the exclusion of the spiritual question of whether or not people come 

to know the one living God and to worship and serve him in covenant commitment and 

obedience is simply not handling the text as a whole and is therefore seriously distorting it.”93 

 Wright zegt dat als we het Exodusverhaal zien als een voorbeeld van de manier 

waarop God in de wereld aan het werk is, we de volledige boodschap van dit verhaal en haar 

betekenis moeten toepassen op de praktijk van onze missie. Anders dreigt het gevaar van 

reductie naar beide kanten. Het is verkeerd om te denken dat missie alleen werken aan sociale 

gerechtigheid is en dat er geen ruimte hoeft te zijn voor getuigenis. Daarentegen is 

evangelisatie zonder te werken aan gerechtigheid ook geen volledige missie te noemen. Het is 

mensen vergeving van zonden aanzeggen beloven dat ze in de hemel komen (“pie in the sky 

when you die”)94, maar hen niet oproepen om zich in te zetten voor een betere wereld nu, voor 

barmhartigheid en compassie voor anderen. Dan wordt geloof al snel iets tussen God en jou: 

iets dat je gezellig met anderen kunt delen, maar dat geen profetische relevantie heeft voor de 

andere domeinen van je leven of voor de samenleving.95 

 

Niet alleen uit het Oude, maar ook uit het Nieuwe Testament blijkt volgens Wright het 

holistische karakter van Gods missie. Jezus is de beloofde Messias, de Zoon van God, die 

voor ons is gestorven aan het kruis en is opgestaan. Door hem krijgen wij vergeving van 

zonden, zegt Wright. Maar dat is niet alles. Jezus verkondigde ook het koninkrijk van God. 

De komst van dat Koninkrijk zou vrede brengen, een eind brengen aan oorlog, aan armoede. 

En in zijn optreden doorbrak Jezus sociale grenzen: tussen wie rein en onrein was, tussen 

rechtvaardig en onrechtvaardig, tussen wat wel en niet kon op de sabbat, tussen wat je wel en 

niet kon eten, tussen wie uitgesloten werd van de samenleving en wie geaccepteerd werd.96 

Hij benadrukte dat je naaste lief te hebben als jezelf net zo belangrijk is als het liefhebben van 

God, met alles wat je bent. 

 Naast Jezus’ optreden mag ook het kruis de basis zijn van een holistische missie. 

Wright noemt het een vergissing om te denken dat evangelisatie haar fundament vindt in wat 

er gebeurd is aan het kruis, terwijl het fundament onder diaconaal werk elders gezocht moet 

worden. Het kruis is de plaats waar de zonde en de dood werden overwonnen, maar ook de 

plaats waar de machten van het kwaad onderworpen werden; waar de grens tussen Jood en 
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niet-Jood werd verbroken; waar God zich verzoende met heel zijn schepping. “The 

redemptive work of God through the cross of Christ is good news for every area of life on 

earth that has been touched by sin, which means every area of life. Bluntly, we need a holistic 

gospel because the world is a holistic mess. And by God’s incredible grace we have a gospel 

big enough to redeem all that sin and evil has touched. And every dimension of that good 

news is good news utterly and only because of the blood of Christ on the cross. Ultimately, all 

that will be there in the new, redeemed creation will be there because of the cross.”97 Daarom 

is Wright ervan overtuigd dat een holistische missie haar basis moet vinden in een holistische 

theologie van het kruis. En daarom is de betekenis van het kruis net zo belangrijk voor 

diaconaal als voor missionair werk. “There is no other power, no other resource, no other 

name through which we can offer the whole Gospel to the whole person and the whole world 

rather than Jesus Christ crucified and risen.”98 

 

Wright stelt nog enkele vragen met betrekking tot holistische missie die het waard zijn om 

hier te noemen: krijgt in de praktijk missionair of diaconaal werk voorrang? En heeft binnen 

een gemeente iedereen de taak om zowel missionair als diaconaal actief te zijn? 

Op de eerste vraag geeft Wright als antwoord dat de één geen voorrang mag krijgen 

voor de ander. Als voorbeeld noemt hij het Lausanne Covenant, dat wel het holistische 

karakter van missie erkent, maar blijft evangelisatie zien als de primaire taak van de kerk. Het 

nadeel daarvan, stelt Wright, is dat diaconaal werk al snel als secundair en als onbelangrijk 

wordt gezien. In de praktijk is het echter belangrijk om het beginpunt niet van tevoren vast te 

stellen, maar te kijken waar de nood het grootst is. Heeft iemand fysieke nood, mentale nood, 

geestelijke (in de zin van spirituele) nood of sociale nood? Vaak zul je er dan later achter 

komen dat die nood ook met andere noden verbonden is.99 Iemand kan bijvoorbeeld eenzaam 

zijn doordat hij lichamelijk niet in staat is zijn huis uit te komen; of iemand die ziek is en 

praktische hulp nodig heeft kan ook met geestelijke vragen zitten; of tijdens een 

geloofsgesprek blijkt dat iemand grote schulden heeft, om maar een paar voorbeelden te 

noemen. Hierbij is het belangrijk om de ander als subject te blijven zien, zoals Noordegraaf en 

Stoppels benadrukken: om niet van tevoren voor die ander in te vullen wat hij of zij nodig 

heeft, maar te luisteren. Zo kun je denk ik niet zeggen dat iemands sociale nood opgeheven 

wordt als hij of zij het evangelie hoort (zoals in het verleden wel vaak gezegd is). Maar je 

kunt ook niet van tevoren voor de ander beslissen dat zij of hij God niet nodig heeft, of geen 

behoefte heeft om over het geloof te praten. 

De tweede vraag, of binnen een gemeente iedereen de taak heeft om zowel missionair 

als diaconaal actief te zijn, heeft volgens mij meerdere kanten. Ik ben het eens met Wright als 

hij zegt dat niet ieder individu alles kan doen. Binnen een gemeente hebben mensen 

verschillende gaven gekregen; en ieder moet uitzoeken wat die gave is en die ook inzetten. 

Dat betekent niet dat wat je doet gelimiteerd blijft tot dat aspect. Ook een diaken is geroepen 

om getuige te zijn in zijn of haar dagelijks leven; en ook een missionair ouderling moet 

barmhartigheid tonen aan wie op zijn of haar pad komt. Maar binnen een gemeente hebben 

verschillende mensen verschillende gaven en prioriteiten, en dat is goed. Wel is volgens 
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Wright een belangrijke vraag of de kerk in zijn geheel, in al het werk van haar leden de 

volheid van Gods missie laat zien. Holistische missie kan niet de verantwoordelijkheid zijn 

van een individu, maar is wel de verantwoordelijkheid van de hele kerk.100 Een kerk kan dus 

niet zeggen: wij zijn alleen diaconaal actief, en evangelisatie vinden we niet belangrijk, of 

andersom. Daarnaast is het volgens mij wel een interessante vraag of verschillende kerken 

binnen één context een andere nadruk kunnen leggen. Als dat zo is, zou het in ieder geval een 

voorwaarde moeten zijn dat ze het werk dat zij doen niet hoger achten dan het werk dat een 

andere kerk doet. 

3.2.2 Lesslie Newbigin: Gods Koninkrijk belichamen én aankondigen 

Een tweede theoloog voor wie missionair en diaconaal werk onlosmakelijk bij elkaar horen is 

Lesslie Newbigin. In Newbigins tijd werd de missionaire beweging uit elkaar getrokken door 

een voortgaande strijd tussen hen die de nadruk op evangelisatie wilden leggen en hen die de 

nadruk legden op de strijd tegen onrecht en onderdrukking. Maar, zegt hij, als we naar de 

evangeliën kijken, zien we een onbreekbare band tussen woord en daad. In de evangeliën 

staan de dingen die Jezus doet centraal: het genezen van zieken, het uitdrijven van demonen, 

het voeden van de hongerigen. De verkondiging heeft in veel gevallen betrekking op die 

daden. Jezus’ onderwijs kwam voort uit zijn daden. En toch vertellen die daden op zichzelf 

het goede nieuws niet. In de verkondiging worden de daden uitgelegd, wordt hun betekenis 

ontvouwd: dat het Koninkrijk van God nabij is gekomen. Dat is een oproep aan wie luistert: 

om zich te bekeren en in die boodschap te geloven. Dat doen de wonderen die Jezus doet niet 

uit zichzelf: er waren namelijk wel meer mensen die ‘wonderen’ deden in die tijd. Aan de 

andere kant is de verkondiging betekenisloos zonder die daden en wonderen. Als er niets 

gebeurt, hoeft er ook niets uitgelegd te worden, en blijven de woorden leeg.101 

 In de christelijke gemeenschap moet een ‘nieuwe realiteit’ zichtbaar worden, zegt 

Newbigin. Hij verwijst daarvoor naar het Bijbelboek Handelingen. Bijna alle belangrijke 

getuigenissen in het boek Handelingen zijn een antwoord op een vraag van buitenaf, zegt hij. 

Waarom stellen mensen die vragen? Omdat ze zich bewust zijn geworden van iets bijzonders 

dat de leerlingen van Jezus over zich hebben. Newbigin noemt dat de ‘nieuwe realiteit’: de 

aanwezigheid van Jezus zelf in hun midden. Er zijn theologen zoals Hoekendijk, die zeggen 

dat Jezus niet is gekomen om een kerk te stichten: hij predikte het koninkrijk van God, en 

zocht mensen die net als hij dat Koninkrijk en zijn gerechtigheid wilden zoeken. Volgens hen 

heeft de kerk zichzelf tot doel gemaakt in de loop van de tijd, terwijl het doel eigenlijk het 

Koninkrijk van God is. Volgens Newbigin hebben ze daar gelijk in. De kerk is geen doel in 

zichzelf, en de kerk ís niet het koninkrijk van God. Maar met de conclusie die daaraan 

verbonden wordt, dat de kerk overbodig is, hebben ze geen gelijk. Toen Jezus deze wereld 

verliet liet hij geen boek na, geen “disembodied teaching”. Voor de eerste christenen was het 

Oude Testament de Bijbel. Wat Jezus wel achterliet was een gemeenschap. Hij zorgde dat er 

een gemeenschap ontstond die de drager was van het geheim van het koninkrijk. Deze 

gemeenschap is wat wij van hem hebben geërfd. Het was een gemeenschap die voortzette wat 

Jezus in zijn leven had gedaan: “[to] embody and announce the presence of the reign of 

God.”. Een gemeenschap die deelt in het lijden van Jezus, in het vechten tegen 
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ongerechtigheid, maar die dat met en vanuit het geloof in hem doet. Dat betekent dat de kerk 

en het Koninkrijk niet hetzelfde zijn, maar ook niet tegenover elkaar gezet kunnen worden. 

Het koninkrijk van God is geen losstaand concept waar ieder zijn of haar eigen inhoud aan 

kan geven, conform de tijdsgeest, maar het heeft een naam en een gezicht: dat van Jezus. De 

aankondiging van het koninkrijk is niet te scheiden van het geloof in de terugkomst van Jezus. 

En de geloofsgemeenschap krijgt al een voorsmaak van dat koninkrijk, door de gave van de 

Heilige Geest. De aanwezigheid van die realiteit, die ons de gerechtigheid en vrede van het 

Koninkrijk laat proeven, zorgt ervoor dat mensen van buitenaf aan christenen zullen vragen 

wat het geheim is van die nieuwe realiteit, van het leven van lofprijs, gerechtigheid en vrede 

dat ze leven. En daarop mag het evangelie het antwoord zijn. Echte missionaire dialoog wordt 

dus niet begonnen door de kerk, maar door de vragen die buitenstaanders stellen.102  

Volgens Newbigin is het erg belangrijk om te beseffen dat voordat we spreken over 

onze rol in missie en de rol van onze woorden en daden daarin, we eerst centraal moeten 

stellen in ons denken dat het gaat om wat God aan het doen is. Het gaat om Gods missie, en 

niet om die van ons. Dat besef kan ons behoeden voor twee fouten. Ten eerste dat missie 

alleen nog gaat om het winnen van individuen, om bekering, doop en kerklidmaatschap, en 

dat werken aan gerechtigheid en vrede secundair worden gemaakt. Diaconaat is dan geen deel 

van het evangelie, maar staat er los van. Het kan hooguit ervoor zorgen dat mensen 

geïnteresseerd raken in het evangelie. En ten tweede dat missie alleen nog gaat om het 

gestalte geven aan het koninkrijk van God in het hier en nu; dat wat nodig is, niet het 

verkondigen is van het evangelie, maar daadwerkelijke actie van christenen: om samen met 

anderen die van goede wil zijn de onderdrukten te bevrijden, de zieken te genezen, en hoop te 

brengen aan wie geen hoop heeft. Volgens Newbigin verzwakt het conflict tussen deze twee 

visies het getuigenis van de kerk. Beide partijen moeten beseffen dat het gaat om de nieuwe 

realiteit waarin Christus ons heeft geplaatst. Die nieuwe realiteit is het werk van God. Waar 

een gemeente is die diep geworteld is in Christus, en die daaruit leeft, is die nieuwe realiteit 

aanwezig. Binnen een gemeenschap die dat voor ogen houdt en een leven leeft dat daarmee in 

overeenstemming is, zullen mensen geraakt worden door het goede nieuws van Jezus 

Christus. Binnen zo’n gemeenschap mogen woorden en daden elkaar versterken. De woorden 

leggen de daden uit, en de daden maken dat de woorden betekenis krijgen. Niet dat aan elke 

daad een woord gekoppeld moet worden, maar er is wel ruimte voor dat woord. Maar als 

christenen een comfortabel leven blijven leven samen met de machten en krachten van deze 

tijd, en als in haar midden niet het leven van Christus zichtbaar wordt, die bevrijdt en geneest, 

dan sluit de kerk met haar daden de deuren die ze met haar woorden opent. Dan staat ze onder 

het oordeel van een God die ons niet naar onze confessie vraagt, maar vraagt of we volgens 

zijn wil hebben geleefd, zegt Newbigin.103 

3.3 Conclusie 

Hoe kunnen diaconaat en evangelisatie elkaar theologisch gezien aanvullen? Diaconaat en 

evangelisatie horen bij elkaar, stellen Wright en Newbigin. Volgens Wright is Gods missie 

holistisch. Dat blijkt uit onder andere uit het Exodusverhaal, dat niet alleen maar geestelijk of 

alleen maar politiek uitgelegd kan worden. Het blijkt uit het leven en uit kruis van Jezus 
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Christus. Het kruis is goed nieuws voor elke dimensie van het leven dat door zonde en kwaad 

is aangeraakt. Het benadrukken van het holistische karakter van het evangelie kan als een 

brug functioneren tussen twee kampen, die óf een te grote nadruk leggen op de prioriteit van 

evangelisatie, en die het werken aan gerechtigheid onterecht secundair achten; óf alleen oog 

hebben voor de realisatie van het Koninkrijk van God in het hier en nu, en die geen ruimte 

laten voor een missionair getuigenis. 

 Volgens Newbigin is de tegenstelling tussen woord en daad een valse tegenstelling, 

die het getuigenis van christenen niet ten goede komt. De kerk is geen losstaande leer, maar 

een gemeenschap die leeft vanuit het geloof in Christus. Het is de gemeenschap waarin het 

Koninkrijk van God belichaamd en aangekondigd mag worden, waar de nieuwe realiteit van 

dat Koninkrijk zichtbaar mag worden, op zo’n manier dat anderen daar vragen over gaan 

stellen. En daarin staan woorden en daden niet tegenover elkaar, maar leggen ze elkaar uit. 

 

Er is theologisch veel voor te zeggen om diaconaat en evangelisatie als aanvullend te zien. 

Toch is er het gevaar dat er te gemakkelijk voorbijgegaan wordt aan de vragen die gesteld 

kunnen worden als diaconaat en evangelisatie in elkaar over gaan lopen. Sake Stoppels noemt 

een aantal punten die in dat opzicht echt de aandacht verdienen. Zo is humanisering volgens 

hem op zichzelf een belangrijk doel, dat niet zomaar terzijde geschoven mag worden. Ook is 

er het gevaar van een verborgen agenda: dat diaconaal werk een ‘voorportaal’ wordt van de 

kerk, en dat het enige of het belangrijkste doel van diaconaal werk is dat mensen tot geloof 

komen. Als dat zo is worden mensen niet langer als subject behandeld, maar als object. 

 Diaconaat moet dus geen ‘middel’ worden om het geloof met een ander te kunnen 

delen. Toch laten Wright en Newbigin zien dat diaconaat en een woordelijk getuigenis ook 

niet zonder meer van elkaar te scheiden zijn. Daarom kan ik me erg vinden in Stoppels’ visie 

dat er binnen diaconaal werk een spanning moet blijven, tussen enerzijds maximale 

terughoudendheid en anderzijds maximale bereidheid om met mensen over God te praten. Dat 

aan de ene kant het subject-zijn van de ander gewaarborgd moet worden, en dat aan de andere 

kant de deur naar Christus opengehouden wordt. Want ik geloof dat er binnen diaconaal werk 

wel ruimte mag zijn voor mensen om bekend te worden met het christelijk geloof. Er hoeft 

geen strikte scheiding te zijn tussen diaconaal werk en evangelisatie. Ook het uitnodigen van 

mensen om in het spoor van Jezus Christus een relatie aan te gaan met God is namelijk een 

wezenlijke dienst aan mensen, zoals Stoppels zegt. Zolang niet “het winnen van zieltjes” 

daarbij centraal staat, maar “de mens om wie het gaat”.104 De vraag die straks naast andere 

vragen in hoofdstuk 5 aan de orde zal komen, is of die ‘spanning’ die Stoppels noemt in de 

praktijk daadwerkelijk een spanning moet zijn. Kunnen evangelisatie en diaconaat ook op 

ontspannen wijze hand in hand kunnen gaan, of moet die spanning juist altijd op de 

achtergrond aanwezig blijven? 
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Hoofdstuk 4 : Praktijkvoorbeelden uit de literatuur 

 

Voordat we aankomen bij het praktijkonderzoek komen in dit hoofdstuk eerst drie 

praktijkvoorbeelden aan de orde die ik tijdens mijn literatuur-onderzoek ben tegengekomen. 

We gaan kijken hoe missie vorm krijgt (of kreeg) in de vroege kerk, de Emerging Church-

beweging en migrantenkerken, om te zien hoe in verschillende contexten evangelisatie en 

diaconaal werk elkaar kunnen aanvullen. 

4.1 Evangeliserend diaconaat in de vroege kerk  

Het eerste praktijkvoorbeeld is de vroege kerk. In de eerste eeuwen van het christendom heeft 

de kerk een explosieve groei meegemaakt. Volgens Rodney Stark is de verwevenheid van 

geloof en praktische naastenliefde een van de belangrijkste oorzaken van die enorme groei. In 

“The Triumph of Christianity” vertelt hij hoe veel van de eerste christelijke gemeentes 

ontstonden in de steden. En hoewel die steden in onze ogen klein zouden zijn, waren ze veel 

dichtbevolkter en waren er meer ziektes en meer criminaliteit dan in de meeste steden nu. 

Mensen leefden er dicht op elkaar, er was weinig water, het stonk, en er was een grote kans op 

brand. In die steden moesten mensen zichzelf zien te redden. In de ogen van Romeinse 

filosofen was medelijden een teken van zwakheid, en onverdiende hulp aan mensen die dat 

nodig hebben werd gezien als onrechtvaardig, zegt Stark.105 Dat was de context waarin de 

eerste christelijke gemeentes ontstonden. Maar wat in die eerste gemeentes onderwezen werd 

was hieraan tegenovergesteld. Zij geloofden in een genadige God, die ook van zijn 

volgelingen vroeg om genadig te zijn. Die God dienen, betekende niet dat je offers bracht, 

maar juist dat je anderen liefhad. En, stelt Stark, het belangrijkste was dat die christelijke 

naastenliefde voorbij de grenzen ging van de familie of de geloofsgemeenschap. Iedereen die 

het nodig had werd geholpen. In 251 na Christus schreef de bisschop van Rome in een brief 

dat de gemeente in Rome 1500 weduwen en noodlijdenden ondersteunde. Door de 

bisschoppen werd benadrukt dat naastenliefde die niet verder ging dan de mensen van wie je 

houdt geen echte naastenliefde is. Dat zorgde ervoor dat christenen een soort miniatuur-

welvaartsstaat binnen de Romeinse samenleving vormden.106 Een ander voorbeeld dat hij 

noemt waren de pestepidemieën: waar anderen voor deze ziekte wegvluchtten, bleven 

christenen, en zorgden voor de zieken; omdat ze geloofden dat de dood niet het einde is. Dit 

kostte aan velen het leven, maar op die manier voorkwamen ze dat de ramp nog groter werd. 

Hun houding maakte veel indruk bij de bevolking: door de epidemieën is het aantal christenen 

onder de Romeinse bevolking behoorlijk gestegen.107 

 Christenen vormden een alternatieve gemeenschap, zegt Stark. Een gemeenschap van 

gelovigen die hun leven inzetten voor hun geloof. “Even if they were newcomers, they were 

not strangers, but brothers and sisters in Christ. When calamities struck, there were people 

who cared – in fact, there were people who were having the distinct responsibility to care! All 

congregations had deacons whose primary job was the support of the sick, infirm, poor and 

disabled.”108 
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Frances Young ondersteunt deze visie van Stark. Ze vraagt zich af waarom mensen 

zich zo aangetrokken voelden tot de eerste christelijke gemeentes. “First and foremost, no 

doubt, [it] was membership of a community where people found status and a sense of 

belonging. But for some there was concrete, practical, even financial support in an society 

where there were no safety nets.”109 Tertullianus schreef al dat er fondsen waren om de armen 

te onderhouden en te begraven, om wezen en ouderen te ondersteunen, om mensen die 

schipbreuk hadden geleden of die veroordeeld waren tot de mijnen, de gevangenis of tot 

ballingschap te helpen. Het viel op hoe christenen op een liefdevolle manier met elkaar 

omgingen. “The community enabled people to survive and recover, their mortality rate was 

lower, and in the aftermath people would have acknowledged the power of the Christian 

God.”110 De kracht van de christelijke gemeente was dus dat mensen er welkom waren en er 

deel van uit mochten maken, ongeacht hun status of achtergrond, en dat het een plek was waar 

mensen praktische hulp ontvingen en waar ze zelf werden uitgedaagd om die liefde die ze 

hadden ontvangen weer door te geven. Getuigen van het evangelie en praktische hulp aan 

mensen werden niet gezien als aan elkaar tegengesteld, maar het één was niet los te denken 

van het ander. 

4.2 De Emerging Church-beweging 

Een beweging waarin veel nadruk gelegd wordt op dat evangelisatie en diaconaal werk met 

elkaar verweven zijn, is de Emerging Church Movement (ECM). De beweging is moeilijk te 

definiëren, omdat hij bestaat uit zoveel verschillende stemmen, groepen en organisaties. 

Sommigen verzetten zich zelfs tegen een definitie.111 De Emerging Church-beweging is een 

netwerk dat “bestaat uit mensen die anderen in contact met Jezus willen brengen en het 

Koninkrijk van God tastbaar willen maken”, met nadruk op dat laatste. Het is een 

“internationaal gesprek”, dat “dwars door kerkmuren heen gevoerd wordt.”112 Marti en Ganiel 

noemen de leden van de beweging “a discernable, transnational group who share a religious 

orientation built on a continual practice of deconstruction.”113 In Groot-Brittannië wordt de 

ECM vooral verbonden met nieuwe ontwikkelingen binnen de gevestigde kerken, zoals het 

“Fresh Expressions”-project. Deze initiatieven zijn gebaseerd op de gedachte dat traditionele 

vormen van kerk-zijn de grotendeels geseculariseerde bevolking niet meer aanspreken, en dat 

daarom nieuwe vormen van missie gevonden moeten worden. In de Verenigde Staten ligt de 

nadruk van de beweging echter minder op missie, en meer op kritiek op de gevestigde kerken. 

De beweging ontstond vanuit evangelicale initiatieven, maar toen de beweging groeide zette 

deze zich meer en meer af tegen de bestaande kerken, die te weinig aan zouden sluiten bij de 

postmoderne cultuur, en dan vooral tegen het evangelicale fundamentalisme, waarbij geen 

ruimte was voor twijfels of vragen. “For Emerging Christians, the Christian institutions they 

experienced had little “wiggle-room” for belief and practice.” De ECM kenmerkt zich door 

een anti-institutionele houding; oecumene; jong leiderschap, experimentele en creatieve 
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vormen van kerk-zijn en openheid voor verschillen in geloofsbeleving.114 Vellekoop en Van 

Loo voegen hieraan toe dat de focus ligt op Jezus en zijn Koninkrijk, het leven als 

gemeenschap en deelname aan de samenleving.115 

 Dat brengt ons bij de betekenis van ‘missie’ in de ECM. ‘Emerging Christians’ leggen 

meer nadruk op orthopraxie dan op orthodoxie. Het christelijk geloof is iets dat heel het leven 

doortrekt. Geloof is iets dat ‘geleefd’ moet worden, in de ‘echte’ wereld. Binnen de beweging 

wordt verschillend aangekeken tegen in hoeverre evangelisatie een taak is van de kerk of van 

individuele christenen. Sommige gemeentes die deel uitmaken van de beweging zijn 

kerkplantingen, terwijl anderen het idee dat ze anderen moeten evangeliseren sterk afwijzen. 

In ieder geval staat de manier van missie bedrijven lijnrecht tegenover de methoden van de 

grote Amerikaanse evangelicale megakerken, die als onpersoonlijk en agressief wordt gezien. 

Er is een grote waardering voor het perspectief en de integriteit van niet-christenen. De 

nadruk ligt op het aangaan van relaties met anderen, binnen en buiten de kerk.116 

 Sommigen associëren de Emerging Church-beweging met termen als ‘missionair’ en 

kerkplanting. Emerging Christians zijn volgens hen christenen die proberen de cultuur te 

begrijpen en die hun manier van evangelisatie daarop aanpassen. Een voorbeeld hiervan zijn 

de Fresh Expressions binnen de Anglicaanse kerk: een kerkvorm die als doel heeft om een 

brug te slaan naar mensen buiten de kerkmuren. “It will come into being through principles of 

listening, service, incarnational mission and making disciples.”117 Volgens Marti en Ganiel is 

dit echter maar één kant van de beweging, die misschien beter getypeerd zou kunnen worden 

als neo-Calvinisme. Zij noemen het voorbeeld van ‘The Dock’, een initiatief in Belfast. In een 

deel van de stad dat recent is opgeknapt en waar geen kerken zijn, is het de bedoeling dat er 

een boot komt te liggen die dient als een kerk voor mensen van allerlei (of geen) 

denominaties. Het doel van dit initiatief is: “to lead by example in breaking down barriers, 

connecting people, and building community cohesion.” Omdat de boot er nog niet is, wordt er 

nu vanuit een café gewerkt, en worden er gezamenlijke wandelingen georganiseerd. Die 

wandelingen zijn bedoeld om elkaar te ontmoeten, en tijdens de wandelingen wordt er gestopt 

om te bidden of te luisteren naar een Bijbelgedeelte, een meditatie of muziek. “Rather than 

expecting people to “come in” to a church building, the church is “going out” and walking in 

the neighborhood.” Voor de mensen die deelnemen aan dit initiatief staat er geen gedeelde 

theologie centraal, maar gewoon ‘leven’.118 

 Volgens Marti en Ganiel is een van de kenmerken van de Emerging Church-beweging 

dat ze zoekt naar ontmoeting met mensen die radicaal anders zijn in hun manier van geloven 

en leven. Het gaat om openheid voor de ander. “What it means to witness is to be able to live 

with people who are different without trying to change or convert them.” Getuigen is het 

delen van je geloof, zonder de ander te willen bekeren. De beste vorm van missie is om 
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simpelweg kerk te zijn, een liefdevolle gemeenschap te zijn die zichtbaar is voor de 

samenleving. Dat maakt mensen “missional without trying”, en het maakt dat mensen die 

normaal gesproken afgestoten zouden worden door de kerk zich nu veilig voelen en het 

gesprek aangaan.119 

 Hoewel in de ECM dus verschillend tegen evangelisatie aan wordt gekeken, is één 

ding duidelijk: dat voor degenen die behoren tot deze beweging geloof en leven bij elkaar 

horen, en dat voor hen de enige manier om in deze tijd op een authentieke manier te getuigen 

is door als christenen een gemeenschap te vormen die laat zien wat het betekent om christen 

te zijn. “Christian living is living differently from the world and then answering questions 

when you’re asked why.”120 

4.3 Missie in migrantenkerken 

Naast de vroege kerk en de Emerging Church-beweging zijn ook de migrantenkerken 

interessant om te noemen als het gaat om de verwevenheid van diaconaat en evangelisatie. Zij 

werken vaak vanuit een ander, niet-Westers perspectief. Migrantenkerken zijn “kerken (…) 

waarvan de leden oorspronkelijk niet uit Nederland afkomstig zijn.” Ze zijn op te delen in 

‘historische migrantenkerken’, die over het algemeen in een gevestigde traditie staan (denk 

aan de Waalse kerk, de Schotse kerk, de Molukse kerken), en ‘nieuwe migrantenkerken’, die 

ontstaan zijn rond het midden van de jaren zeventig van de vorige eeuw, toen er steeds meer 

vluchtelingen naar Nederland kwamen. Van deze laatste groep staan sommige kerken ook in 

een gevestigde traditie, maar meestal zijn ze in Nederland ontstaan, en behoren ze tot de 

pentecostale, evangelicale of charismatische stroming. De diversiteit onder de 

migrantenkerken is erg groot, dus het is niet makkelijk precies de vinger te leggen op de rol 

van diaconaat en evangelisatie binnen de migrantenkerken.121 De Molukse kerken lijken 

bijvoorbeeld in veel opzichten op de Protestantse Kerk in Nederland, al functioneert de diaken 

meer als een hulpouderling. De reden daarvoor is dat er in de Molukse cultuur, net als in veel 

culturen in het Zuiden, een andere verhouding is tussen individu en gemeenschap. “Armoede 

raakt niet de individuele mens, maar de totale gemeenschap”. Onderlinge hulp “zit als het 

ware ingebakken in de gemeenschap zelf.” Ook voor de nieuwe migrantenkerken geldt vaak 

dat ze geen ambt van diaken hebben. Er zijn echter wel degelijk veel activiteiten die wij 

diaconaal zouden noemen. “Het aantal sociale en diaconale activiteiten is groot en gevarieerd, 

en vindt vaak plaats met minimale middelen.” De kerk fungeert als een sociaal vangnet voor 

mensen die nieuw zijn in Nederland. Er zijn cursussen om de leden weerbaarder te maken in 

de samenleving. Veel kerken zorgen voor kinderopvang voor vrouwen die willen werken. 

Onder de leden bevinden zich ook veel mensen die geen wettelijke verblijfstatus hebben. De 

leden van de kerken helpen deze mensen om een huis en (illegaal) werk te vinden. Zonder de 

migrantenkerken zou de problematiek van illegalen in de steden waarschijnlijk onbeheersbaar 

worden voor de overheid.122 

Rond het onderwerp ‘migrantenkerken’ is de dissertatie “Importing God” van Daniëlle 

Koning het noemen waard. Volgens Koning is evangelisatie van migrantenkerken vooral 
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gericht op medemigranten. Bekering van autochtone Nederlanders komt bijna niet voor. De 

nadruk op evangelisatie onder migranten versterkt de positie van migrantenkerken. Ze bieden 

migranten die daarnaar zochten een cultureel thuis. Koning schrijft dat ze in de 

migrantenkerken die ze heeft onderzocht vaak een sterke relatie tegenkwam tussen 

evangelisatie en het vormgeven van het alledaagse (kerk)leven. “Kerkelijke activiteiten waren 

veelal niet duidelijk gemarkeerd als ófwel bedoeld voor buitenstaanders (zending), ófwel 

bedoeld voor de eigen leden.”123 Ook werden er veel diaconale activiteiten opgezet met de 

bedoeling om zowel kerkleden te ondersteunen als ook buitenstaanders te evangeliseren, juist 

door problemen aan te pakken die spelen binnen een bepaalde etnische groep of taalgroep. Zo 

was de Spaanssprekende Rooms-Katholieke parochie betrokken bij verschillende projecten 

voor Spaanssprekende mensen, van het bezoeken van gevangenen tot het geven van juridische 

en psychologische hulp. De Koerdische internationale kerk hielp Koerdische asielzoekers bij 

het aanvragen van een verblijfsvergunning. En de Japanse Protestantse kerk verbond Japanse 

vrouwen met elkaar die eenzaam thuis zaten terwijl hun mannen lange dagen maakten op hun 

werk.124 

In veel migrantenkerken waren toch ook autochtone Nederlanders te vinden. Volgens 

Koning sloten zij bij de migrantenkerken aan doordat deze iets ‘nieuws’ boden op de 

religieuze markt, bijvoorbeeld omdat er in die kerken meer met de zintuigen of met muziek en 

dans werd gedaan, of met gebedsgenezing en geestenuitdrijving. Een andere reden om bij de 

migrantenkerken aan te sluiten was door ‘liefde en zorg’: door huwelijksrelaties, door het 

ervaren van een warme gemeenschap en door sociaal-economische steun.125 

 

Een interview met Tom Marfo, voorganger van een migrantenkerk in Amsterdam Zuidoost, 

bevestigt het beeld van De Koning dat de missie van migrantenkerken gericht is op mensen 

van de eigen etniciteit, en dat diaconale hulp en evangelisatie vaak in elkaar overlopen. In het 

interview vertelt hij over zijn werk.126 Naast zijn voorgangerschap staat Marfo aan het roer 

van verschillende organisaties. Een van die organisaties is het CARF (Christian Aid and 

Resources Foundation).127 Toen Marfo aan het werk ging in Nederland ontdekte hij dat er veel 

jonge prostituees werkten in Amsterdam, die afkomstig waren uit Afrika en die het slachtoffer 

waren geworden van mensenhandel. De jonge vrouwen werden mishandeld en bedreigd, en 

wisten niet hoe ze uit deze situatie moesten komen. Marfo besloot daarom een organisatie op 

te richten om ze te helpen. Waar hij toen het werk in 2001 begon de meiden die hij had gered 

in zijn eigen huis opving, huurde het project in 2004 al acht huizen waar de meiden werden 

opgevangen. De huizen worden allemaal betaald door de kerk. “One would expect that with 

this kind of recognition, the project would be well-financed, but I do not get one cent, because 

the authorities (…) state that I help the so-called illegal people to stay here.”, zegt Marfo. Hij 

vertelt in het interview hoe hij zijn gemeenteleden oproept om bijbaantjes te nemen om de 

                                                 
123 D. Koning, Importing God. The Mission of the Ghanaian Adventist Church and Other Immigrant Churches in 

the Netherlands, Amsterdam: VU, 2011, pp. 204, 206, 208. 
124 D. Koning, Importing God, pp. 143-144. 
125 D. Koning, Importing God, pp. 208. 
126 A. van der Maas, ‘Tom Marfo: Pastor to Migrants in Dutch Society’, in: K. Bediako, M. Jansen (et al., eds.), 

A New Day Dawning. African Christians living the gospel: essays in honour of dr. J.J. (Hans) Visser, 

Zoetermeer: Boekencentrum, 2004, pp. 150-162. 
127 Zie voor meer informatie http://www.womentrafficking.eu/ (d.d. 27 november 2014). 

http://www.womentrafficking.eu/
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huizen te kunnen betalen. Hij ziet het als de plicht van een christen om een goede naaste te 

zijn voor wie dat nodig heeft.128 

Voor Marfo gaan praktische hulp en getuigen van zijn geloof hand in hand. Hij vertelt 

hoe hij een meisje geholpen heeft dat zwanger was en geen papieren had. “We saw her 

through all the difficulties and today she is in our mission house. More than forty other girls 

from the Red Light District have come to know Christ through her.” Hij vindt het niet erg dat 

mensen alleen naar hem toekomen voor hulp. Hij noemt het verhaal van de wonderbare 

spijziging: toen Jezus de menigte te eten had gegeven kwamen de mensen de volgende dag 

terug met nog meer mensen, zegt hij. En hoewel Jezus wist dat de mensen alleen kwamen 

voor het brood, nam hij ook de kans om hen het evangelie te vertellen. Dat principe wil Marfo 

ook doorvoeren in het werk dat hij doet. “It is my job to give that person help and to tell him 

about the love of Christ. Our approach does not just concern bread, but also the gospel, an 

intensive and passionate gospel.” Waar hij wel tegen is, is ‘prosperity teaching’: de belofte dat 

wie gelooft materieel gezegend zal worden. “Prosperity is not just about money”, zegt hij. 

“Real prosperity is blessing people, giving food to the poor, clothing the naked and visiting 

the lonely. God’s standard of prosperity is not in perishable material things, but about letting 

people see the love of God. Jesus Christ is the God of love. I share this love with people that I 

pick up from the street. I have seen some of them becoming wonderful Christians (…). That is 

my real prosperity, when I see these lives changed.”129 

4.4 Conclusie 

Met de vroege kerk, de Emerging Church-beweging en de migrantenkerken hebben we 

voorbeelden gezien van hoe evangelisatie en diaconaal werk in verschillende contexten samen 

kunnen gaan. Een belangrijke oorzaak van de groei van de vroege kerk was dat mensen er 

welkom waren en er deel van uit mochten maken, ongeacht hun status of achtergrond; dat het 

een plek was waar mensen praktische hulp ontvingen. Christenen werden uitgedaagd om die 

liefde die ze hadden ontvangen weer door te geven. In de Emerging Church-beweging wordt 

geloof gezien als iets dat ‘geleefd’ moet worden. De nadruk ligt op het aangaan van relaties 

met mensen die geen christen zijn, op het vormen van een liefdevolle gemeenschap die 

zichtbaar is voor de samenleving, en op het naar mensen toe gaan in plaats van ze uit te 

nodigen. Getuigen wordt gezien als het geloofsgesprek op een open manier aangaan, zonder 

de intentie om de ander te bekeren. In migrantenkerken lopen diaconale en evangeliserende 

activiteiten vaak door elkaar. Veel diaconale activiteiten worden opgezet met de bedoeling om 

zowel kerkleden te ondersteunen als anderen te bereiken met het evangelie, juist door 

problemen aan te pakken die spelen binnen een bepaalde etnische groep of taalgroep. 

Nederlanders die lid worden van een migrantenkerk doen dat vaak door de warmte die ze 

binnen de gemeenschap ervaren of doordat ze praktische hulp hebben ontvangen; of door het 

‘exotische’ van migrantenkerken. 

 

  

                                                 
128 A. van der Maas, ‘Tom Marfo: Pastor to Migrants in Dutch Society’, p. 153. 
129 A. van der Maas, ‘Tom Marfo: Pastor to Migrants in Dutch Society’, pp. 154-155. 
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Hoofdstuk 5: Evangelisatie en diaconaat in de praktijk 

5.1 Inleiding en werkwijze 

5.1.1 Inleiding op het onderzoek 

Nu er een stevige theologische basis ligt, zijn we aangekomen bij het praktijkonderzoek. Dit 

hoofdstuk gaat over de deelvraag: Hoe vullen diaconaat en evangelisatie elkaar aan in de 

missionaire praktijk van de drie onderzochte gemeentes of projecten? Zoals de vraag al zegt 

wil ik de missionaire praktijk van drie gemeentes of projecten onderzoeken, om te kijken hoe 

evangelisatie en diaconaal werk in de context van dat project of die gemeente vorm krijgt. De 

kerken en de beweging die ik in dit onderzoek naar voren komen zijn de Koningskerk in 

Rotterdam; het diaconale en missionaire werk van de PKN-kerken in Almere; en de 

postmoderne Devotie in Zwolle. 

De opzet van dit hoofdstuk is als volgt: ik zal beginnen door mijn keuze voor de drie 

genoemde kerken of projecten te motiveren, en mijn werkwijze in het onderzoek toe te 

lichten. In paragraaf 5.2 zal ik een omschrijving geven van de Koningskerk in Rotterdam, het 

VoedselLoket en De Schone Poort in Almere en de Postmoderne Devotie in Zwolle. 

Vervolgens zal ik in paragraaf 5.3 de onderzochte praktijk analyseren aan de hand van 

thema’s die uit de theorie en de praktijk naar voren komen. In de conclusie vat ik mijn 

bevindingen uit de verschillende plaatsen die ik heb onderzocht samen en probeer ik antwoord 

te geven op de deelvraag van dit hoofdstuk. 

5.1.2 Motivatie en werkwijze 

In deze paragraaf motiveer ik mijn keuze voor de plaatsen waar ik mijn onderzoek heb 

gehouden, en geef ik een beschrijving van hoe ik in mijn onderzoek te werk ben gegaan: 

welke activiteiten ik heb bezocht en wie ik heb geïnterviewd. Vooraf was mijn doelstelling 

om op elke plek minimaal twee missionaire of diaconale activiteiten bij te wonen d.m.v. 

participerende observatie, om daarbij te onderzoeken hoe in die activiteiten een missionaire en 

diaconale focus zich tot elkaar verhouden; en om op elke plek een voortrekker van het 

missionaire werk in de gemeente of het project te spreken of te interviewen. 

 

De eerste beweging die ik heb onderzocht is de Postmoderne Devotie in Zwolle. Ik ben voor 

het eerst met de beweging in aanraking gekomen toen ik een gesprek had met Mink de Vries, 

die een belangrijke rol speelt in deze beweging. In dat gesprek kwamen dezelfde thema’s aan 

de orde die in dit werkstuk centraal staan, zoals bijvoorbeeld het hebben van een verborgen 

agenda bij diaconaal werk. Daarom leek het me interessant om de Postmoderne Devotie in 

mijn onderzoek te betrekken. 

Ik heb via de mail contact gezocht met Mink de Vries. Hij reageerde enthousiast, en 

stuurde me de activiteiten door die binnenkort zouden plaatsvinden in het kader van de 

Postmoderne Devotie. In het begin was mij nog niet helemaal duidelijk wat deze activiteiten 

precies inhielden. In zijn boek “Pleidooi voor een Postmoderne Devotie” spreekt hij over 

gemeenschapskringen, die zich diaconaal inzetten voor de wijk, en geloofskringen, die 

worden bezocht door mensen uit de gemeenschapskringen die daar prijs op stellen.130 In de 

                                                 
130 M. de Vries, Pleidooi voor postmoderne devotie, Zoetermeer: Boekencentrum, 2013, pp. 131-132. 
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praktijk die ik tegenkwam lopen deze groepen echter meer door elkaar heen. Ook zijn de 

mensen die betrokken zijn bij de gemeenschapskringen van de Moderne Devotie vaak 

betrokken bij projecten van andere organisaties of kerken. 

Uiteindelijk heb ik drie activiteiten bezocht. De eerste was een vergadering van de 

algemene hulpdiensten in Zwolle, waar Mink de Vries vanuit de Moderne Devotie één van de 

gesprekspartners is. De tweede activiteit die ik heb bezocht was een gebedskring in de wijk 

Dieze. De derde activiteit die ik heb bezocht was een gebedsbijeenkomst van de 

gemeenschapskring in Dieze-Oost. 

Ik heb geprobeerd om naast de genoemde activiteiten een praktische activiteit bij te 

wonen van een gemeenschapskring. Tijdens het onderzoek ben ik erachter gekomen dat dat 

minder makkelijk is dan ik van tevoren dacht. Niet omdat ze er niet zijn, maar omdat de 

activiteiten niet centraal georganiseerd worden. De gemeenschapskringen zijn eerder kringen 

van mensen die zich persoonlijk en soms gezamenlijk op allerlei verschillende manieren 

inzetten voor de wijk, en die samenkomen om elkaar daarin te bemoedigen en verder op weg 

te helpen. Daarom zal ik het moeten doen met wat ik tijdens de activiteiten en het interview 

heb gehoord over de praktische uitwerking van de Moderne Devotie. 

 

Het tweede deel van mijn onderzoek gaat over het missionaire en diaconale werk binnen de 

Protestantse Gemeente in Almere. De reden dat ik een kijkje ben gaan nemen in Almere is dat 

ik tijdens een eerder onderzoek in Dronten van de voorzitter van de kerkenraad hoorde dat er 

in Almere zowel op diaconaal als op missionair gebied veel gebeurt. Hij vertelde me 

bijvoorbeeld over de voedsel- en de kledingbank die daar zijn. Dat wekte mijn interesse. 

Daarom besloot ik om deze plaats op te nemen in mijn onderzoek. 

 Ik ben begonnen door contact op te nemen met een van de predikanten, ds. Hübbers 

van Almere Stadspoort. Aan hem vroeg ik wat het waard zouden zijn om te onderzoeken 

binnen de Protestantse gemeente Almere op missionair gebied. Hij gaf me de contactgegevens 

van Peter Mons, die werkzaam is bij het VoedselLoket Almere in Almere Haven; en van 

Pieter ter Veen, die met zijn vrouw een pioniersplek leidt in Almere Poort, ‘De Schone Poort’. 

Met beide heb ik contact gezocht. Uiteindelijk heb ik een bezoek gebracht aan het 

VoedselLoket, en heb ik meegedaan met de levende kerststal van Pieter ter Veen in Almere 

Poort. Met hem heb ik daarna ook een gesprek gehad. 

 

De derde locatie die ik in mijn onderzoek betrek is de Koningskerk in Rotterdam. In deze 

gemeente heb ik al eerder een klein onderzoek verricht, over geestelijke begeleiding in een 

missionaire context. Ik heb daarvoor toen enkele mensen geïnterviewd: Joris van der Spek (de 

kerkelijk werker), een bezoeker van de voedselbank en een jonge man die in deze gemeente 

tot geloof was gekomen; en ik heb de voedselbank zelf bezocht. Toen was mij al opgevallen 

dat evangelisatie en diaconaal werk in deze kerk met elkaar verweven zijn. Daarom leek dit 

mij een erg interessante gemeente om in mijn onderzoek te betrekken. 

 Ik heb gebeld met Joris om te vragen of ik mijn scriptieonderzoek in zijn gemeente 

mocht doen. Hij nodigde me uit om de voedselbank bij te wonen, en aansluitend een 

Alphacursus die speciaal voor bezoekers van de voedselbank bedoeld is. Ook nodigde hij me 

uit voor een vergadering van ‘Umoja’, een project van Tear en Serve the City waar deze 

gemeente aan meedoet. Omdat ik al eerder een onderzoek in deze gemeente heb gedaan zal ik 
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ook putten uit dingen die tijdens dat onderzoek aan de orde zijn gekomen, onder andere uit 

een interview met een bezoeker van de voedselbank dat ik destijds heb afgelegd, en het 

interview met Joris van der Spek zelf. 

 

Overzicht activiteiten en 

interviews 

Activiteiten bijgewoond Geïnterviewd 

Postmoderne Devotie -Vergadering algemene 

hulpdiensten Zwolle 

-Gebedskring VEG 

-Bijeenkomst 

gemeenschapskring Dieze Oost 

-Mink de Vries 

(inspirator van de 

beweging) 

Missionair en diaconaal werk 

Almere 

-VoedselLoket Almere (VLA) 

-Levende Kerststal in Almere 

Poort 

-Pieter ter Veen (pionier 

in Almere Poort) 

Koningskerk Rotterdam -Voedselbank (twee keer) 

-Alphacursus voor bezoekers 

van de voedselbank 

-Umoja-vergadering 

-Joris van der Spek 

(kerkelijk werker) 

-Bezoeker van de 

voedselbank 

5.2 Context: inleiding op de praktijk 

In deze paragraaf geef ik een beschrijving van de achtergrond van elk van de drie plaatsen die 

in het onderzoek naar voren komen. 

5.2.1 De Postmoderne Devotie in Zwolle 

De basis van de Postmoderne Devotie (ook wel gewoon Moderne Devotie genoemd) ligt in de 

Moderne Devotie, een hervormingsbeweging die is ontstaan in de 14e eeuw, dankzij de 

prediking van Geert Grote (1340-1384). De Moderne Devotie was een lekenbeweging, die 

gericht was op de hervorming van de kerk. Door o.a. Thomas a Kempis is zij devotio moderna 

genoemd, om de continuïteit met de devotio antiqua, de toewijding van de eerste christenen te 

benadrukken. De beweging ontstond o.a. door onvrede over misstanden binnen de Rooms-

Katholieke Kerk, zoals corruptie en hebzucht onder geestelijken, en door een erg rationele 

theologiebeoefening. In 1374 stelde Geert Grote zijn huis in Deventer beschikbaar voor een 

groep vrouwen die een leven wilden leven in toewijding aan God. In 1381 ontstond er in 

diezelfde stad, in de woning van Florens Radewijns, een vergelijkbare levensvorm voor 

mannen. Deze groepen noemden zich broeders en zusters des gemenen levens. ‘Ghemeyn’ 

staat daarbij voor het gemeenschappelijke karakter van de beweging. In de gemeenschappen 

werd een devote levensstijl ingeoefend om deze vervolgens in de praktijk te brengen in de 

maatschappij. De verzorging van zieken en de omgang met stadsbewoners werd afgewisseld 

met Bijbellezing, meditatie en gebed. Van de leden werd alleen gevraagd om de gelofte van 

St. Augustinus af te leggen: een gelofte van armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid. Deze 

regel kon ook door niet-geestelijken afgelegd worden. Binnen veertig jaar ontstonden er zo’n 

twintig leefgemeenschappen, naast in Deventer en in Zwolle ook in andere Nederlandse en 

Duitse steden.131 

                                                 
131 P. van Geest, Thomas a Kempis, Kampen: Kok, 2008, pp. 20-25, 27, 29, 32. 
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 Mink de Vries schrijft dat onder de leiding van Geert Grote de moderne devoten zich 

richtten op innerlijke toewijding, een sobere levensstijl en hulp aan minder bedeelden. De 

broeders en zusters leefden eenvoudig en gemeenschappelijk. “Ze richtten zich op armenzorg, 

ziekenzorg, onderwijs, gebed, eenvoud en soberheid”. En omdat het een 

hervormingsbeweging was “ging de Moderne Devotie letterlijk en figuurlijk terug naar de 

basis van het christelijk geloof, de navolging van Christus.” Dat is dan ook de naam van het 

nu wereldwijd bekende boek van Thomas a Kempis, die deel uitmaakte van de beweging.132 

 

Mink de Vries vertelde me eens dat hij een roeping heeft ervaren om de Moderne Devotie 

weer nieuw leven in te blazen. In een van zijn boeken schrijft hij dat de beweging waarden 

benadrukt die ook in onze tijd ondergesneeuwd zijn geraakt. De kerk is volgens hem te lang 

en te veel meegegaan met de toenemende welvaart, individualisering en marktwerking in zorg 

en onderwijs, en is teveel naar binnen gericht geweest, zonder oog te hebben voor de ander 

buiten de kerk. Tegelijk ziet hij hoe christenen van verschillende kerken “terug willen gaan 

naar de basis van het christelijk geloof en de vraag stellen wat nu echt belangrijk is in de 

navolging van Christus.”133 Hij vertelde in het interview dat hij het belangrijk vindt dat kerken 

in deze tijd de vraag stellen hoe ze relevant kunnen zijn voor hun omgeving. Een van de 

manieren waarop kerken dat kunnen doen is volgens De Vries door te kijken wat de 

samenleving nodig heeft. “Wat kunnen kerken wel en wat kunnen ze niet doen? Want de 

samenleving heeft ook kerken nodig, op dit moment.” 

 Daarom heeft hij samen met anderen de gemeenschapskringen bedacht, op basis van 

de Moderne Devotie. In “Pleidooi voor een postmoderne devotie” omschrijft hij een 

gemeenschapskring als “een groep mensen overal uit de wijk vandaan: kerkelijken en 

buitenkerkelijken, mannen en vrouwen”, die elkaar ontmoeten en samen willen werken aan 

vrede in de wijk, en die elkaar willen bemoedigen daarin.134 Zo organiseren ze samen met 

andere organisaties zoals het Leger des Heils, Stichting Present of Youth for Christ 

activiteiten op diaconaal gebied; werken ze aan zorg en welzijn, kunst en cultuur. Ook wordt 

er samengewerkt met de gemeente, met de vrijwilligerscentrale, met culturele instellingen, 

studentenverenigingen, lokale ondernemers en woningcorporaties. De gemeenschapskringen 

moeten laagdrempelig zijn en voor iedereen toegankelijk zijn. Ze moeten niet een soort 

nieuwe kerk worden. Naast de gemeenschapskringen is het voor wie dat wil mogelijk om aan 

te sluiten bij een geloofskring, waar zingevings- en levensvragen besproken worden, en waar 

samen gebeden wordt voor de wijk.135 De Vries vertelde mij in het interview dat de kracht van 

de beweging is dat het geen “etiket” heeft. Het is geen kerk en geen organisatie, maar een 

beweging, die mensen en organisaties, christenen en niet-christenen met elkaar verbindt, tot 

welzijn van de omgeving. 

5.2.2 Het VoedselLoket Almere en pioniersplek De Schone Poort 

Omdat het werk van het VoedselLoket Almere en dat van de Schone Poort los van elkaar 

staan zal ik hier van beide een aparte beschrijving geven. 

                                                 
132 M. de Vries, Navolging nu. Postmoderne devotie, Kampen: Kok, 2009, pp. 7-8, 13-14. 
133 M. de Vries, Navolging nu, pp. 13-14. 
134 M. de Vries, Pleidooi voor postmoderne devotie, p. 131. 
135 M. de Vries, Pleidooi voor postmoderne devotie, pp. 131-132. 
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Het VoedselLoket Almere, gelegen in de wijk Almere Haven, is ontstaan in 2005 als 

initiatief van de Maatschappelijke Relevante Kerken Almere (MRKA) en de afdeling van het 

Rode Kruis in Almere. Op dit moment zijn er naast de kerken ook veel andere organisaties bij 

betrokken. Volgens de website is de missie van het VoedselLoket dat ze “mensen die merken 

niet voldoende geld te hebben om alle vaste lasten te betalen en te leven zo snel mogelijk 

weer financieel zelfstandig [willen] maken. In de tijd die dat kost ondersteunt het 

VoedselLoket Almere deze huishoudens door middel van het aanbieden van 

basisboodschappen, kleding en speelgoed en een verplicht hersteltraject via een professionele 

hulpverlener.”136 Het is meer dan alleen een voedselbank. Naast de VLA Supermarkt zijn er 

een kledingbank, een witgoedloket en een speelgoedbank. 

De Schone Poort is een pioniersplek van de PKN in Almere Poort, een wijk van 

Almere. De plek is opgezet door Pieter ter Veen en zijn vrouw nadat zij na zijn emeritaat van 

Etten-Leur naar Almere Poort verhuisden. Ze waren in eerste instantie niet van plan om een 

pioniersplek op te zetten. Ze hadden zich voor hun verhuizing nog niet georiënteerd op waar 

ze naar de kerk wilden gaan. Pas toen ze er woonden ontdekten ze dat er geen kerk was in 

Almere Poort. Toen besloten ze om zelf te gaan pionieren in de wijk: eerst zelf, en later als 

officiële pioniersplek van de PKN. Het is “een groep enthousiaste mensen die zoeken naar 

nieuwe en creatieve vormen om als kerk in Almere Poort present te zijn. Omdat we ervan 

overtuigd zijn dat kerk en geloof goed zijn voor mens en samenleving.”137 Almere Poort is 

een vrij nieuwe wijk. Er zijn ongeveer 9.000 inwoners, en het doel is dat dat uitgroeit naar 

31.000 inwoners. 

5.2.3 De Koningskerk in Rotterdam 

De Koningskerk is een Protestantse gemeente in Rotterdam die sinds 1908 bestaat. Destijds 

was de naam van de kerk ‘Gereformeerde Kerk Rotterdam Feijenoord’. Qua stroming is de 

gemeente “evangelisch-behoudend-traditioneel”, volgens Joris van der Spek, de kerkelijk 

werker. De kerk is begonnen als schipperskerk, vertelde hij me, maar nu zijn ze steeds meer 

een stadskerk geworden, die gericht is op de wijk. Er komen nog wel veel mensen uit de 

binnenvaart. Het kerkgebouw is gebouwd in 1984, nadat de vorige kerk die op het 

Noordereiland stond echt te oud werd en vervallen was. De nieuwe kerk, die de naam 

‘Koningskerk’ kreeg, staat op de rand van de wijk oud-Feyenoord, tegenover het 

Noordereiland. Het is een functioneel gebouw. De gemeente is de laatste jaren flink gegroeid. 

Er gaan nu ook veel jonge mensen naar de kerk, en er zijn veel kinderen. Joris vertelde me dat 

ze wel met een ruimteprobleem zitten, omdat er geen rekening mee was gehouden dat de 

gemeente zo zou groeien op het moment dat de kerk gebouwd werd. In het afgelopen 

decennium is de kerk al eens verbouwd, en ze denken erover om de kerk nog eens te 

verbouwen. 

De Koningskerk is de enige ‘oude’ kerk in de wijk. Iets verderop, op de Kop van Zuid, 

is een gemeentestichtingsproject van Hendrik Klaver, ‘Kerk op de kop’, en aan de andere kant 

is de community ‘Leef!’ van Theo Visser. De wijk waar de kerk in staat, staat bekend als een 

probleemwijk. Meer dan 50% van de inwoners heeft geen werk, en dat brengt veel 

                                                 
136 “Missie en doelstellingen”, op: http://www.voedselloketalmere.nl/over-vla/missie-doelstellingen (d.d. 7 

januari 2015). 
137 “Wie zijn wij”, op: http://www.deschonepoort.nl/ (d.d. 7 januari 2015).  
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moeilijkheden met zich mee. Dat is de reden waarom er een voedselbank is in de kerk, en 

waarom dit zelfs een van de eerste plekken is waar de voedselbank voorkwam. 

5.3 Praktijkanalyse 

Deze paragraaf bevat een analyse van het onderzoek dat ik heb verricht. In deze paragraaf 

zullen daarom een aantal thema’s uitgelicht worden die in de theorie en de praktijk naar voren 

zijn gekomen: 5.4.1 gaat over de vraag of en hoe evangelisatie en diaconaal werk elkaar in de 

missionaire praktijk aanvullen; 5.4.2 gaat over het hebben van een verborgen agenda; 5.4.3 

gaat over Gods missie als motief voor het missionaire werk; 5.4.4 gaat over de rol van gebed; 

en 5.4.5 gaat over de stelling dat diaconaal werk niet alleen een getuigenis uitdraagt naar 

bezoekers, maar ook naar medewerkers. 

5.3.1 De verhouding tussen diaconaat en evangelisatie in missionair werk 

In hoofdstuk twee en drie is naar voren gekomen dat evangelisatie en diaconaal werk 

theologisch gezien bij elkaar horen, omdat ze allebei onderdeel zijn van Gods missie. Daarom 

is het eerste thema dat in deze paragraaf aan de orde komt de manier waarop diaconaat en 

evangelisatie elkaar in de praktijk van missionair werk aanvullen. 

 

Mink de Vries wil vanuit het erfgoed van de Moderne Devotie kerken en christenen 

aansporen en helpen om te kijken hoe ze relevant kunnen zijn voor hun omgeving. Hij wil dat 

doen door een brug te slaan tussen kerken, de plaatselijke overheid, buurtorganisaties en 

welzijnsorganisaties, zodat ze samen kunnen kijken waar in Zwolle hulp nodig is, en daarmee 

aan de slag te gaan. Wat hij probeert is om “vanuit verschillende kerken die met andere 

wijkbewoners samenwerken, ook met buurtorganisaties of welzijnsorganisaties of 

hulporganisaties (…) in zicht te krijgen: (…) waar is nog te weinig steun? Waar zitten nog 

mensen in een isolement? En waar vind al voldoende hulp plaats?” Op die manier is de wijk 

Dieze Oost in Zwolle van een erg kwetsbare wijk veranderd in een krachtige wijk, zegt hij. 

Ook doordat de wijk door de gemeente Zwolle is gerenoveerd, maar ook door de 

gemeenschapskringen, die zich hebben gecommitteerd om die wijk tot een betere plaats te 

maken. 

Daarnaast wil hij aan de overheidsorganisaties laten zien dat christenen betrouwbare 

partners zijn. Dat ze zien dat ze als overheid zaken met hem kunnen doen, zonder dat hij 

foldertjes uit gaat delen of het altijd over Jezus heeft. Vaak hebben mensen die bij de overheid 

werken “toch een bepaalde allergie ontwikkeld” voor christenen, zei hij. “En dat hebben 

christenen vaak aan zichzelf te danken.” Hij wil een brug slaan tussen de overheid die 

vrijwilligers zoekt en kerken die zich voor hun omgeving in willen zetten. Zo is hij 

aangesloten bij de vergadering van de algemene hulpdiensten in Zwolle. . Deze vergadering is 

een initiatief van de organisatie ZwolleDoet!, die de verschillende hulporganisaties uit Zwolle 

om de tafel brengt en met hen in gesprek gaat over wat er goed gaat en waar ze tegenaan 

lopen; en die hen stimuleert om elkaar daarin te ondersteunen. Een initiatief waar ze 

gezamenlijk aan werken is Gift City: een combinatie van verschillende initiatieven op één 

plaats. Het doel is “een kansrijk ontmoetings- en verkoopcentrum voor Zwolle e.o. voor 

mensen in een minder kansrijke positie.”138 Er zijn onder andere enkele bedrijven en een 

                                                 
138 ‘Missie’, op: http://www.degiftcity.nl/over-ons/ (d.d. 17 december 2014). 

http://www.degiftcity.nl/over-ons/
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groep docenten erbij betrokken. Het idee is om er een ‘twinkelwinkel’ op te zetten: een 

“supermarkt voor minima”; huiswerkbegeleiding, een bistro; een talentenwinkel, waar 

jongeren worden gescreend op hoe ze zich in kunnen zetten; dat er een mogelijkheid is voor 

een pastoraal gesprek. Ook komt er een Klusstation van Stichting Present. Verschillende 

organisaties, christelijke en niet-christelijke, doen eraan mee. Een ander voorbeeld is het 

stroomschema dat ZwolleDoet! aan het opstellen is: een schema waarin de praktische hulp 

van welzijnsorganisaties in Zwolle in kaart worden gebracht. Op dit schema staat welke 

organisatie gebeld moet worden bij welke hulpvraag die bij de gemeente of bij de organisaties 

binnenkomt. Op die manier weten de verschillende organisaties met wie ze contact op 

moesten nemen wanneer een hulpvraag buiten hun werkveld ligt. Ook de christelijke 

organisaties zijn in dat schema opgenomen. 

Volgens De Vries zit missionair zijn niet zozeer in het organiseren van bepaalde 

activiteiten, maar in het leven vanuit de navolging van Jezus: door een liefdevolle houding 

aan te nemen naar de mensen om hem heen. Hij vindt het belangrijk dat de Postmoderne 

Devotie zelf geen organisatie wordt, zodat hij mensen open tegemoet kan treden en niet 

meteen een etiket opgeplakt krijgt. Hij heeft wel een verlangen dat mensen Jezus leren 

kennen, maar vindt het belangrijk om hen met een ‘open mind’, zonder verborgen agenda 

tegemoet te treden. 

 In de gemeenschapskringen is hier iets van terug te zien. De gemeenschapskringen zijn 

organisch: het zijn groepen mensen in Zwolle die zich inzetten voor hun directe omgeving. 

Iedereen is welkom om daaraan mee te doen. In de groepen ondersteunen mensen elkaar om 

de buurt om hen heen tot steun te zijn, om daar te bouwen aan vrede. Het is een groep die 

elkaar versterkt en bemoedigt in wat ze in hun dagelijks leven zelf doen. In de kringen speelt 

gebed een belangrijke rol. In dat gebed proberen ze niet alleen hun eigen problemen bij God 

neer te leggen, maar ook te luisteren naar wat Hij bij hen onder de aandacht wil brengen. Er 

wordt gebeden voor hele uiteenlopende dingen: voor elkaar, voor de sfeer in de wijk, voor 

moslims, voor daklozen, voor de buren. Voor meer geloof in de wijk, maar ook voor hele 

praktische zaken, zoals de acties rondom kerst en het zien van verborgen armoede en 

eenzaamheid in de wijk. En er werd gebeden voor een houding van liefde voor de buurt. 

De bedoeling is dat de gebeden niet op zichzelf blijven staan, maar uitmonden in 

praktische inzet voor de omgeving: doordat mensen zich persoonlijk daarvoor inzetten, of 

gezamenlijk acties opzetten in hun wijk. Zo werd in een van de kringen die ik bezocht na 

afloop door een paar mensen gesproken over werk in de wijk waar ze bij betrokken waren. 

Twee van hen gingen als Sinterklaas en Zwarte piet langs bij gezinnen met weinig geld, en ze 

waren aan het bedenken hoe ze aan cadeautjes en aan pepernoten moesten komen, en bij wie 

ze langs moesten gaan. Er werd ook gesproken over financiële ondersteuning van mensen uit 

de wijk, en over kerstpakketten voor minima die rondgebracht zouden worden. 

De Vries legde me uit dat de gemeenschapskringen vrij organisch zijn. Hij zet de 

kringen niet zelf op, maar hij probeert aan te sluiten bij wat er al gebeurt. Zo noemt hij de 

kring die ik bezocht heb in Dieze Oost, ‘Hart voor Dieze’, een gemeenschapskring, maar ook 

de kringen van Youth for Christ, en de gebedsgroep in de Vrije Evangelische Gemeente waar 

ik geweest ben noemt hij zo. In die groepen zitten mensen “die zich wel tot die gemeenschap 

voelen aangetrokken, maar die gewoon zelf op hun eigen plaats, in hun eigen buurt mensen 

tot steun zijn.” De Vries kijkt welke kringen er al zijn, en kijkt waar in de stad nog te weinig 
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gebeurt, en probeert ook daar kringen van mensen te vinden die zich op die plek willen 

inzetten. 

Het is duidelijk dat voor Mink de Vries en voor de bezoekers van de 

gemeenschapskringen missionair werk ook altijd diaconaal is. De Vries de Vries zei in het 

interview dat hij gelooft dat “het niet zonder die combi kan”, ook al denken veel kerken dat ze 

wel uit elkaar te halen zijn. Daarnaast ben je volgens Mink de Vries missionair door niet 

alleen in de kerk, maar in heel je leven Jezus na te volgen, en vooral door je geloof in je daden 

te laten zien. Leven vanuit het evangelie is vertellen over je geloof als iemand ernaar vraagt, 

maar ook door te bidden voor en te werken aan vrede en gerechtigheid in je directe omgeving. 

Wat dat betreft sluit de Postmoderne Devotie aan bij wat ik in het vorige hoofdstuk schreef 

over de Emerging Church-beweging (4.2). De mensen die tot die beweging behoren hopen dat 

doordat ze een gemeenschap vormen die in haar daden laat zien wat het betekent om christen 

te zijn mensen hen vanzelf vragen gaan stellen over hun geloof. 

Ook in de bijeenkomsten van de gemeenschapskringen werd zichtbaar de aanwezigen 

geen sterk onderscheid maakten tussen evangelisatie en diaconaat. Er werd gebeden voor 

meer geloof in de wijk en voor hele praktische zaken, en het is de bedoeling van de groepen 

dat het niet blijft bij gebed, maar dat gebed ook uitmondt in praktische hulp aan de mensen 

om hen heen. 

 

Het VoedselLoket Almere is een initiatief van de kerken in Almere. De VLA Supermarkt lijkt 

op een voedselbank, maar het werkt anders. Het is meer een supermarkt, zoals de naam al 

zegt. Waar in een ‘normale’ voedselbank mensen een vast pakket krijgen, staan hier rekken 

met etenswaren en dingen die je in huis nodig hebt. Mensen moeten een karretje of een 

mandje nemen en mogen dan de spullen pakken die ze nodig hebben. Van sommige dingen 

mogen ze maximaal één of twee stuks pakken, zoals wasmiddel, zonnebloemolie en eieren. 

Als ze hebben gepakt wat ze nodig hebben gaan ze langs de kassa. Iedereen heeft een 

pas met een bepaald tegoed, afhankelijk van de grootte van het gezin. Elke maand krijgen ze 

weer nieuw tegoed op die pas gestort. Op die manier kunnen ze zelf kiezen wat ze nodig 

hebben, en het gebruiken wanneer dat nodig is. Als hun tegoed op is wordt wat ze teveel 

hebben gepakt weer teruggelegd. De vrijwilligsters die bij de kassa staan zijn daar over het 

algemeen vrij strikt in. Eén van hen bedient de kassa, en de ander controleert of alles wel 

klopt. 

In het zaaltje naast de supermarkt is het Kledingloket. Daar ligt tweedehands kleding, 

en bezoekers kunnen er met hun pas kleding halen. Ze krijgen een maximaal aantal 

kledingstukken per kwartaal per gezinslid. In dezelfde zaal als de supermarkt is het 

speelgoedloket. Daar is steeds een vrijwilligster aanwezig die moeders en vaders helpt om 

speelgoed voor hun kinderen uit te zoeken. Ze maakt dan meteen een praatje met ze. Ook dit 

werkt volgens het passysteem. Op de pasjes staat precies hoeveel kinderen de mensen hebben 

en wat hun leeftijd is. 

Het VoedselLoket is vooral een diaconaal project. Tijdens mijn bezoek waren er niet 

veel dingen waaruit bleek dat het VoedselLoket een initiatief is van de kerken. Er waren maar 

weinig expliciet christelijke elementen. Zo was het niet in een kerk maar in een speciaal 

daarvoor ingericht gebouwtje, en er hingen geen posters en er lagen geen folders die iets met 

het christelijk geloof te maken hadden. Toch waren er kleine dingen waar het wel aan te zien 
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was. Zo lag op de tafel bij het speelgoedloket een stapeltje tijdschriften van Zoeklicht (een 

evangelisch-christelijk tijdschrift) toen ik binnenkwam, al lagen die er later niet meer. Er liep 

een aantal vrijwilligers rond met een kruisje om hun nek, of een ketting met de symbolen van 

geloof, hoop en liefde. Ook merkte ik dat de bezoekers zich er van bewust waren dat de 

kerken betrokken zijn bij dit werk, uit kleine dingen die ik opving. Zo vertelde een vrouw me 

enthousiast dat ze sinds kort christen was. Daarnaast mocht ik tijdens mijn bezoek 

kerstversieringen uitdelen, en gingen veel mensen ervan uit dat die iets met het christelijk 

geloof te maken hadden, terwijl op de meeste versieringen plaatjes van de Kerstman of van 

een kerstboom geplakt waren. 

Volgens een van de vrijwilligers die ik sprak is het “zeker missionair”. Ze vertelde dat 

het VLA is begonnen als een initiatief van de kerken in Almere. Nu steunden de kerken het 

nog steeds, maar zijn er ook andere organisaties bij betrokken, al zijn nog wel veel van de 

vrijwilligers christelijk. Ze vertelde dat ze zelf christen is. Volgens haar was dit een manier 

voor de kerken en voor christenen om maatschappelijk betrokken te zijn en om “je geloof 

handen en voeten te geven.” Voor de kerken is het een manier om op hun omgeving 

betrokken te zijn. Met Sake Stoppels (3.1) zou je kunnen zeggen dat het doel van het 

VoedselLoket vooral ‘solidarisering’ is: het met zorg en aandacht naast individuele mensen 

gaan staan; en gedeeltelijk ook ‘maatschappelijk engagement’: het als kerk betrokken zijn op 

de maatschappij. 

 Evangelisatie is geen expliciet doel van het werk van het VoedselLoket. Over het 

algemeen zijn er maar weinig dingen waaruit blijkt dat het VoedselLoket een initiatief is van 

de kerken. Tijdens mijn bezoek waren er maar weinig christelijke elementen te 

onderscheiden. Toch waren er kleine dingen waar het wel aan te zien was dat er christenen 

erbij betrokken waren. Zo liep een aantal vrijwilligers rond met een kruisje om hun nek, of 

een ketting met de symbolen van geloof, hoop en liefde. Ook waren de bezoekers zich er 

bewust van dat de kerken betrokken zijn bij dit werk. Een vrouw vertelde me bijvoorbeeld 

enthousiast dat ze sinds kort “ook christen” was. En veel bezoekers gingen ervan uit dat de 

kerstversieringen die werden uitgedeeld bij de uitgang een christelijke betekenis hadden, 

terwijl dat niet expliciet het geval was. 

 Afgaande op mijn observatie is het VoedselLoket dus niet missionair in de zin dat 

medewerkers het doel hebben om anderen over hun geloof te vertellen; maar wel in de zin van 

dat ze het door hun daden willen laten zien.  Ze willen naast de mensen in hun omgeving staan 

die minder goed rond kunnen komen dan zijzelf. En misschien is dat voor sommige van die 

mensen nog een groter getuigenis dan wanneer iemand met hen het geloofsgesprek aan zou 

gaan. Tegelijk is er geen informatie voorhanden over hoe mensen zich bijvoorbeeld zouden 

kunnen verdiepen in het christelijk geloof, bijvoorbeeld door een Alphacursus, zoals dat in 

Rotterdam wel het geval is. Het VoedselLoket maakt daarin dus een andere keuze dan de 

voedselbank in Rotterdam. Een reden die daarvoor gegeven zou kunnen worden is dat het 

VoedselLoket niet alleen een initiatief is van de kerken, maar ook van andere organisaties, 

zoals het Rode Kruis. De kerken in Almere hebben wel een leidende rol gespeeld in de 

totstandkoming van het VoedselLoket. 

 

Pieter ter Veen en zijn vrouw zijn een pioniersplek begonnen in de wijk Almere Poort, de 

Schone Poort. Samen organiseren ze verschillende activiteiten in de buurt. Hun doel met die 
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activiteiten is niet om een kerk te starten, maar om als christen zichtbaar aanwezig te zijn, en 

om contacten op te bouwen met mensen in de wijk. Hiervoor was Pieter ter Veen predikant in 

Etten-Leur. Toen hij met emeritaat ging moesten hij en zijn vrouw bedenken waar ze wilden 

wonen. Ze besloten om in Almere Poort te gaan wonen. De grond was niet duur, er was veel 

water om de wijk heen, zodat ze met hun boot konden varen, en ze konden zelf hun eigen huis 

laten bouwen. 

Toen ze er al woonden kwamen ze erachter dat er geen kerk was in Almere Poort. Ze 

besloten om zelf te starten met pionierswerk in de wijk. Volgens Pieter ter Veen is het werk 

dat hij nu doet heel anders is dan dat van een traditionele predikant. Het is geen traditionele 

kerk. Het is zelfs geen gemeentestichting. “Nóg niet!”, vulde zijn vrouw hem aan vanuit de 

keuken. Het doel van de activiteiten is niet in de eerste plaats om een kerk te starten, maar om 

contacten te leggen in de wijk: om als christen zichtbaar te zijn en om een netwerk buiten de 

kerk op te bouwen. Er zit volgens Ter Veen weinig structuur in de dingen die ze hebben 

opgezet. Alleen het kerkcafé is iets structureels. Het kerkcafé is een soort Bijbelkring die 

gehouden wordt in de ‘rijdende kerk’: een grote witte bus met het logo van De Schone Poort 

erop. Soms wordt de bus in het centrum van Almere Poort gezet als er iets gaande is, en 

kunnen mensen die nieuwsgierig zijn er terecht voor een praatje.139 Binnenkort zouden ze op 

het festival “Poort Sociaal”. 

Ter Veen vertelde me dat naast de kerkbus de levende kerststal in deze tijd van het jaar 

een groot project is. Dit jaar stond de levende kerststal in een parkeergarage, onder een 

gebouw van stichting Woonmere, waar jongeren wonen met een lichamelijke of meervoudige 

beperking. De garage staat grotendeels leeg, en daarom mocht Pieter ter Veen de kerststal er 

neerzetten. In de garage was dus een stal nagemaakt, met echte dieren erin: een ezel, een 

shetlander en twee schapen. Om de beurt kwamen schoolklassen van naburige scholen kijken 

naar het kerstverhaal, dat er nagespeeld en verteld werd. Pieter ter Veen vertelde me dat hij en 

zijn vrouw dit nu al een paar jaar deden. Vorig jaar stond de stal buiten, maar toen had het erg 

geregend. Daarom waren ze blij dat ze nu binnen konden staan. De reden waarom ze op deze 

manier het kerstverhaal vertellen is dat de meeste kinderen het niet meer thuis of op school te 

horen krijgen. Dit zien ze als een leuke manier om het toch aan de kinderen vertellen, en ook 

de scholen vinden het leuk om eraan mee te werken. 

Volgens Pieter ter Veen is het vertellen van het kerstverhaal een van de doelen van de 

stal, maar het belangrijkste om als christenen zichtbaar te zijn in de wijk, en om contacten 

erdoor op te bouwen voor de rest van het jaar. De stal staat niet alleen in de garage: Pieter ter 

Veen en zijn vrouw zijn door de middenstand in Almere Poort gevraagd om aan het begin van 

de kerstvakantie, op maandag en dinsdag, bij de winkels te gaan staan. De middenstanders 

hadden daar erg op aangedrongen. Volgens Pieter ter Veen hadden de winkeliers het best 

moeilijk in Almere Poort, omdat de wijk nog niet zo groot is, en mensen makkelijk uitwijken 

naar het centrum van de stad als ze iets nodig hebben. Zijn vrouw was door iemand anders 

gevraagd of ze op zaterdag en zondag bij een overdekte markt wilden staan. Maar eerst zou 

hij tot vrijdag in de garage staan om het verhaal aan de schoolkinderen te vertellen. Ze waren 

van plan bij de kerststal een klein boekenstalletje neer te zetten, als experiment. Zijn vrouw 

                                                 
139 Zie ook http://www.omroepflevoland.nl/Nieuws/114101/almere-serie-pionieren-in-poort-met-kerkbus-naar-

de-mensen-toe, een filmpje over de bus en Pieters werk in de wijk (d.d. 21 december 2014). 

http://www.omroepflevoland.nl/Nieuws/114101/almere-serie-pionieren-in-poort-met-kerkbus-naar-de-mensen-toe
http://www.omroepflevoland.nl/Nieuws/114101/almere-serie-pionieren-in-poort-met-kerkbus-naar-de-mensen-toe


54 

 

wilde er ook een kinderbijbel bij leggen, omdat iemand haar daarom had gevraagd. Dit soort 

dingen konden ze nu doen, vertelde ze, omdat ze sinds 1 september 2013 officieel een 

pioniersplek van de PKN zijn. Toen kwam er ook geld vrij om dit soort dingen te 

ondernemen. Daarvoor moesten ze alles zelf betalen. 

Pieter ter Veen en zijn vrouw zijn bij nog een aantal initiatieven in de wijk betrokken. 

Zo is er in het park in de wijk een meditatief labyrint gebouwd. Omdat het park nog erg leeg 

was, had de gemeente aan buurtbewoners gevraagd of ze ideeën hadden om het park te vullen. 

Pieter ter Veen stelde toen dit labyrint voor, en met een paar aanpassingen is het door de 

gemeente gebouwd. Ook ligt er achter hun huis een lege kavel, waar ze in overleg met de 

gemeente een buurtmoestuin van hebben gemaakt. 

Volgens Ter Veen ben je kerk voor je omgeving. Dat vindt hij erg belangrijk. Hij 

bouwt niet alleen aan contacten in de wijk om met de mensen die hij ontmoet het 

geloofsgesprek aan te gaan, maar hij helpt ook om mee te bouwen aan een sociaal netwerk in 

de wijk. Hij is zich ervan bewust welke problemen er spelen. En op zijn manier probeert hij te 

helpen waar hij kan, bijvoorbeeld door aan te schuiven bij het Sociaal Café, waar onder 

andere iemand van de gezondheidszorg, de maatschappelijk werker en de wijkagent 

aanschuiven. Hij zei dat hij het belangrijk vond om dat te doen, zodat mensen je weten te 

vinden als dat nodig is. Hij probeert mee te denken met kleine ondernemers in de wijk. Voor 

winkeliers is het moeilijk om staande te blijven, en daarom helpt hij ze waar hij kan. Ook 

weet hij veel te vertellen over de problemen in de wijk. Zo vertelde hij dat er veel 

eenoudergezinnen wonen. En hij is betrokken bij het VoedselLoket. 

Pieter ter Veen en zijn vrouw laten zien dat missionair zijn niet kan zonder 

betrokkenheid op wat er in de wijk speelt. Ze zijn niet alleen gericht op het vertellen van het 

evangelie, maar willen ook op een positieve manier bijdragen aan Almere Poort. Dat wordt 

opgepakt door de gemeente Almere, die hen serieus neemt als gesprekspartners. En ik denk 

dat het hun getuigenis richting de inwoners van Almere Poort juist versterkt door dat te doen. 

 

In de Koningskerk in Rotterdam vullen diaconaal werk en evangelisatie elkaar aan. De 

voedselbank is daar een voorbeeld van. De voedselbank is in eerste instantie diaconaal van 

aard. Door de voedselbank wil de gemeente aanwezig zijn in de wijk, en daar relaties 

opbouwen. Joris van der Spek is sinds 2004 fulltime in dienst van de Koningskerk als 

kerkelijk werker. Voor hem is de voedselbank een manier om in aanraking te komen met 

mensen buiten de gemeente, “ook met mensen die je anders niet zou ontmoeten. Waar je 

anders niet de verhalen van zou horen, of anders niet de problemen van zou horen.” Mensen 

komen binnen bij de voedselbank doordat ze via het maatschappelijk werk of een 

vergelijkbare instantie een indicatie hebben gekregen, en op de lijst zijn gekomen van de 

voedselbank. Voorwaarde is wel dat ze in de wijk wonen. Als ze op die lijst staan mogen ze 

een pakket komen halen. “En dan komen ze binnen, en dan ontstaat er vanzelf wel een 

gesprekje, via mij of via een van de andere vrijwilligers.” Hij vertelt dat hij altijd wel 

makkelijk contact maakt met mensen in de wijk. Zo had hij de week voor het interview nog 

even gepraat met de bedrijfsleider van de Aldi, die had gezegd dat hij ook wel een keer in de 

kerk wilde komen kijken. “Zulke dingen gaan ook wel een beetje vanzelf”, zegt hij. “Alles 

gaat in principe om het bouwen van relaties. Als je een relatie met iemand hebt, dat betekent 
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ook dat je wat van elkaar aanneemt.” Het is wel belangrijk dat het een natuurlijk contact is, 

dat het niet opgelegd is. 

De gemeenteleden willen persoonlijk betrokken zijn bij de mensen die in hun wijk 

wonen. Dat is te merken als je de voedselbank bezoekt: de bezoekers komen er niet alleen 

voor het voedselpakket, maar ook om er een praatje te maken, en om koffie te drinken. Als 

mensen door omstandigheden niet bij de kerk kunnen komen, wordt het voedselpakket zelfs 

bij ze thuisgebracht. 

De voedselbank is elke vrijdagmiddag geopend, van 13.00 uur tot 14.00 uur, en vindt 

plaats in het kerkgebouw. De voedselbank wordt gecoördineerd door Nellie, een lid van de 

gemeente. Een groepje vrijwilligers zet alles klaar. Voor de voedselbank begint komen ze 

eerst samen in een zaaltje om met elkaar te bidden. In een zaaltje in de kerk staat een grote 

stapel kratten met levensmiddelen. Daarvoor worden vier kleine tafeltjes gezet, waarop de 

kratten één voor één worden neergezet, zodat mensen daar de inhoud in de tassen kunnen 

doen die ze meegenomen hebben. In het midden van de tafeltjes staat één grotere tafel. 

Daaraan zit degene die de lijst bijhoudt. Mensen die binnenkomen moeten zich bij diegene 

melden, en moeten zich daarbij legitimeren. Het is hard werken, er moeten steeds nieuwe 

kratten op de tafeltjes gezet worden als de mensen klaar zijn en de volgende aan de beurt is. 

Ondertussen maken de vrijwilligers regelmatig een praatje met de bezoekers. Het is duidelijk 

dat de mensen hen kennen en vertrouwen. Ze proberen de bezoekers op hun gemak te stellen, 

of mee te denken met problemen die ze hebben, of gewoon even te luisteren. Er wordt koffie 

geschonken voor de mensen die zitten te wachten tot ze aan de beurt waren of die klaar zijn. 

Daarbij helpen ook vrijwilligers die zelf de voedselbank bezoeken. Tegen tweeën wordt het 

langzaam weer rustiger. Mensen die nog niet geweest zijn worden opgebeld, en de stapel 

kratten raakt op. Daarna vertrekken de bezoekers, en wordt alles opgeruimd en teruggezet. Na 

afloop drinken de vrijwilligers nog even een bakje koffie met elkaar. 

 Er is ook ruimte voor de bezoekers om meer te horen over het christelijk geloof. Zo is 

er een Alphacursus die een halfuur na de voedselbank begint, zodat mensen die meer over het 

geloof willen weten daar naartoe kunnen gaan. De Alphacursus zelf is duidelijk getuigend van 

aard. Joris van der Spek vertelt er over zijn geloof en helpt de bezoekers om het te verbinden 

met hun eigen leven. Het is een vrijplaats, waar ruimte is voor gesprek en voor vragen. Joris 

vertelde me dat hij de Alphacursus geeft omdat hij hoopt dat mensen geraakt worden door 

God, maar hij vindt het belangrijk dat de Alphacursus vrijblijvend is. De bezoekers zijn vrij in 

wat ze ermee doen. Het is geen bekeringscursus, zegt Joris. Hij ligt er niet wakker van als 

mensen niet gaan geloven. Tijdens de cursus houdt hij de deelnemers voor: “je zit hier voor 

jezelf, niet voor mij. (…) En als je aan het eind van de rit niet gelooft, even goeie vrienden, 

als je het niks vindt ook even goeie vrienden, ook als je halverwege stopt even goeie 

vrienden.” Hij vindt het belangrijk om tijdens de cursus te laten zien waarom hij gelooft. Hij 

probeert uit te leggen wat hij gelooft en waarom hij gelooft, en dan moeten mensen zelf 

afwegen of ze de keuze willen maken om te geloven. 

Bij mijn bezoek heb ik de deelnemers gevraagd hoe ze bij de Alphacursus terecht zijn 

gekomen. Een van hen was via een vriend bij de Koningskerk terecht gekomen, en later ook 

bij de Alpha. Een ander vertelde dat er op woensdag altijd wordt gekookt in de kerk. Hij was 

door iemand uitgenodigd om daar te komen. Hij werd daar zo warm onthaald, dat hij ook in 

de kerkdienst is gaan kijken. En daar werd hij uitgenodigd voor de Alpha. Hij kreeg interesse 
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daarvoor, omdat er in de kerk zo’n warme sfeer was, een sfeer van naar elkaar omzien. Twee 

anderen waren via de voedselbank gekomen. De eerste keer dat ze naar de voedselbank 

gingen, deden ze dat met lood in de schoenen. Maar toen ze binnenkwamen werden ze zó 

warm onthaald door de vrijwilligers, dat ze er meer over wilden weten. Eén van de vrouwen 

was vroeger al betrokken geweest bij een kerk, maar ze vertelde dat ze was gestopt met naar 

de kerk gaan toen ze in de problemen kwam. Door wat ze in deze kerk vond ging ze nu wel 

weer naar de kerk. De andere vrouw was door omstandigheden in een dal terechtgekomen. 

Hier vond ze gemeenschap, en warmte. Die warmte was echt bijzonder in deze kerk, vonden 

ze allemaal. 

Een bezoeker van de gemeente - die op dat moment nog geen lid was – vertelde hoe 

hij betrokken was geraakt bij de Koningskerk. Iemand van de voedselbank was bij hem thuis 

gekomen toen hij zelf niet naar de voedselbank toe kon gaan. Toen ze daar was, vroeg ze wat 

hij nodig had. Hij had haar om een jas gevraagd, en die had ze voor hem gekocht. Ze maakte 

ook een praatje met hem. Op het einde vroeg ze of hij ook behoefte had aan een gesprek met 

de kerkelijk werker, en dat wilde hij wel. Zo was hij in contact gekomen met Joris van der 

Spek. Eerst bouwde hij een goede band op met Joris. Die luisterde naar zijn verhaal. Samen 

met Joris overwon hij de barrière om eens in de kerk te gaan kijken (hij was wel gelovig 

opgevoed, maar later was hij “katholiek op wieletjes” geworden: hij ging niet meer naar de 

kerk omdat hij op zondag vaak in de taxi moest rijden). Toen hij in de dienst was ervoer hij 

die “als een warm bad”. Dat kwam door de interesse die mensen in hem hadden; dat ze voor 

hem baden; de goede sfeer. En daardoor was hij ook gaan kijken bij de Alphacursus, waar hij 

genoot van de gezelligheid. Hij vond het fijn dat daar ruimte was voor discussie, en dat hij 

zelf van zijn levenservaring kon delen. 

 De voedselbank en de Alphacursus vormen geen uitzondering. De leden van de 

Koningskerk zijn erg bezig met de vraag hoe ze als christenen aanwezig kunnen zijn in de 

wijk, en met de vraag wat het werk dat christenen in de wijk doen anders maakt dan gewoon 

vrijwilligerswerk. Tijdens een gemeenteavond had iemand gezegd: “Jezus, die is er toch ook 

nog? Hoe gaan we dat uitdragen? Het is toch anders omdat wij geloven.” Ook vinden 

gemeenteleden het belangrijk om te groeien in discipelschap, en samen zoeken ze naar hoe ze 

Jezus na kunnen volgen in hun dagelijks leven. Als gemeente werken ze met het project 

‘Umoja’, dat is ontwikkeld door Tear en Serve the City. De Koningskerk is een pilotgemeente 

voor dit project. Het doel ervan is om gemeenteleden aan te moedigen en te ondersteunen “om 

barmhartigheid te tonen en saamhorigheid te bevorderen in de wijk”, om zo “Gods evangelie 

aan de bewoners van Feijenoord bekend te maken”. Dat doel willen de organisatoren van het 

project bereiken door enerzijds te werken aan reflectie, bijvoorbeeld door bezinning in 

kringen en in preken, waar studiemateriaal voor aanwezig is; en anderzijds door actie te 

ondernemen in de vorm van het stimuleren van ervaringen en contacten in de wijk en het 

aansluiten bij of opzetten van initiatieven in de wijk.140 De Koningskerk is een gemeente waar 

al veel aan missionair werk gebeurt, maar Joris vertelde dat er ook een aantal gemeenteleden 

zijn die het moeilijk vinden om missionair te zijn. Volgens hem is missionair zijn “een soort 

houding die je aan moet nemen.” Door dit materiaal probeert de gemeente haar leden 

handvaten te geven om missionair te zijn, en hen te helpen zich bewust te worden van wat er 

                                                 
140 Bron: document ‘Umoja in de Koningskerk’ (niet gepubliceerd). 
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om hen heen gebeurt. Joris vertelde dat Umoja erg goed werkt, maar het is “wel een heel 

onderwijstraject dat mensen met elkaar aan moeten gaan. (…) Mensen moeten wel de wil 

hebben om dat te doen.” En zo zit dat volgens hem ook met kerkelijk werk. Je moet mensen 

hebben “die een drive en een passie hebben om ook zelf actief te zijn in dingen, en zich ook 

zelf ergens [voor] uit te spreken.” 

 

In de praktijk zoals die tijdens mijn onderzoek naar voren is gekomen blijkt dat de grens 

tussen diaconaat en evangelisatie vloeibaarder is dan ik gedacht had. De mensen met wie ik 

sprak zien geen grote scheiding tussen diaconaat en evangelisatie of missionair werk. Voor 

hen is missionair zijn een houding die in heel je leven zichtbaar wordt. In de betrokkenheid op 

de mensen om je heen, en op de bereidheid om over God te praten als de ander dat wil. 

 Wel worden er verschillende keuzes gemaakt in de mate waarop de christelijke 

identiteit zichtbaar mag worden in het werk. Met het VoedselLoket in Almere willen de 

vrijwilligers wel iets van hun geloof laten zien, maar het wordt niet ter sprake gebracht. Hun 

motief is meer om maatschappelijk relevant te zijn als kerken en als christenen, en om solidair 

te zijn met de mensen in hun omgeving. Toch willen ze door dit werk wel iets van hun geloof 

laten zien. In de Koningskerk in Rotterdam wordt het geloof ook niet ter sprake gebracht 

tijdens de voedselbank, maar daarna is er wel een mogelijkheid om de Alphacursus te volgen 

voor bezoekers die daarin geïnteresseerd zijn. Het laat zien dat kerken daarin een keuze 

kunnen maken, waarbij voor beide opties argumenten aan te dragen zijn. In het VoedselLoket 

is dat de eigen waarde van diaconaal werk, en in de voedselbank van de Koningskerk is dat 

om mensen de mogelijkheid te bieden om meer over het geloof te weten te komen. Je zou 

kunnen zeggen: Binnen de spanning die Stoppels noemt (3.1) zit de één meer op de pool van 

de maximale terughoudendheid, en de ander meer op de pool van de maximale bereidheid. 

Toch zijn het allebei manieren om als christen betrokken te zijn op je omgeving, en om iets 

van je geloof te laten zien, of dat nou impliciet of expliciet is. 

 Een vraag die daarbij komt kijken, is wanneer er sprake is van een verborgen agenda. 

Wanneer is de spanning waar Sake Stoppels over spreekt uit balans? Is dat bijvoorbeeld het 

geval in de Koningskerk, als mensen door de voedselbank bij de Alphacursus komen? Dat is 

het thema van de volgende paragraaf. 

5.3.2 Een verborgen agenda? 

In de conclusie van hoofdstuk drie stelde ik met Sake Stoppels dat er binnen diaconaal werk 

een spanning moet zijn tussen maximale terughoudendheid en maximale bereidheid om met 

mensen over God te praten. De reden daarvoor is het gevaar dat mensen met een verborgen 

agenda tegemoet worden getreden, of dat diaconaal werk niet meer dan een missionair middel 

wordt. Mensen worden dan niet meer als subject, maar als object behandeld. In deze paragraaf 

wil ik kijken hoe het hebben van een verborgen agenda in dit onderzoek zichtbaar is 

geworden en ter sprake is gekomen. 

 

Mink de Vries heeft het hebben van een verborgen agenda expliciet genoemd. De Vries 

vertelde me dat hij het belangrijk vindt dat de Postmoderne Devotie geen organisatie wordt, 

zodat hij geen label opgeplakt wordt en zelf geen ‘partij’ wordt. Hij ziet het als zijn taak om 

ervoor te zorgen dat de beweging nooit een kleur krijgt. “En dat betekent niet dat ze kleurloos 
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is, maar dat betekent wel dat ze die diversiteit heeft van een regenboog, als het ware: al die 

kleuren zijn erin vertegenwoordigd. En dan kunnen mensen zich er ook in herkennen.” In een 

ander gesprek vertelde hij me dat hij wel het verlangen heeft dat mensen Jezus leren kennen, 

maar hij vindt het belangrijk om mensen met een ‘open mind’ tegemoet te treden, zonder 

verborgen agenda. Hij wil niet van tevoren een oordeel over mensen vormen, maar hen 

liefhebben, zoals God hen liefheeft, en daar geen voorwaarden aan stellen. 

 Joris van der Spek vertelde me dat de voedselbank een manier is om met mensen uit 

de wijk in contact te komen en hun verhaal te horen. Door de voedselbank is de Koningskerk 

betrokken op de wijk om haar heen, waar veel armoede is. Het doel ervan is dus diaconaal. Er 

is wel een Alphacursus na de voedselbank, speciaal voor bezoekers daarvan, voor degenen die 

aangeven dat ze daar interesse in hebben. De Alphacursus is volgens hem geen 

bekeringscursus. Hij wil mensen er vrij in laten of ze de keuze maken om te geloven of niet. 

 

Wanneer is er sprake van een verborgen agenda? Is dat er wanneer er iemand die diaconaal 

werk doet een verlangen heeft dat mensen God leren kennen? En wanneer kun je stellen dat 

diaconaal werk een middel is om met anderen in gesprek te komen over God? 

 Ik geloof dat een verborgen of dubbele agenda betekent dat de relatie met de ander 

instrumenteel is. Dat je er een ander, of in ieder geval een tweede doel mee hebt, namelijk dat 

je iets van of met die ander wilt. In de situatie waar deze scriptie over gaat is dat dat de ander 

tot geloof komt. Toch kun je je afvragen of je het altijd kunt voorkomen om een verborgen 

agenda te hebben. Zijn woord en daad echt zo strikt van elkaar te scheiden? Volgens 

Hoedemaker kan dat niet. In “Barmhartigheid en gerechtigheid” schrijft hij: “Er wordt wel 

eens gesuggereerd dat men een daad zelfstandig voorop kan laten gaan en later eventueel 

woorden kan toevoegen om de motivatie voor de daad toe te lichten. Dat zou dan de goede 

verhouding zijn tussen ‘handelen’ en ‘getuigenis’. Maar in deze voorstelling van zaken is het 

verbale getuigenis (…) bij voorbaat al afgekoppeld als niet essentieel voor de handeling.” Een 

verbale inbedding van het werk dat je doet is “niet iets dat je kunt toevoegen maar ook kunt 

weglaten.”141 Niets zeggen is dus eigenlijk ook iets zeggen. 

In zijn dissertatie omschrijft Marten van der Meulen de praktijk van twee nieuwe 

geloofsgemeenschappen in Leidsche Rijn, een nieuw stadsdeel van Utrecht. De eerste is Kerk 

Zijn in Leidsche Rijn, een oecumenisch initiatief met als doel het opbouwen van een 

geloofsgemeenschap voor modern ingestelde gelovigen. Voor de predikanten van Kerk Zijn is 

maatschappelijke betrokkenheid daarbij minstens even belangrijk als het opbouwen van de 

geloofsgemeenschap. Dit project komt echter niet goed van de grond. Er ontstaan conflicten 

tussen gemeenteleden door de verschillende visies op kerk zijn binnen de gemeente, en 

doordat de gemeenschap een belangrijke maatschappelijke rol in Leidsche Rijn wil spelen 

maar dat niet van de grond komt. Daardoor blijft er minder tijd over voor gemeenteleden om 

op maatschappelijk vlak actief te zijn. Marten van der Meulen stelt de vraag waarom er niet 

voor gekozen is om het een volledig seculier project te maken, of juist om geloof en 

spiritualiteit als de belangrijkste bijlage van een kerk aan de samenleving te zien.142 De 

tweede geloofsgemeenschap is RijnWaarde. De leden van RijnWaarde willen een 

                                                 
141 B. Hoedemaker, ‘Getuigenis en dienst (diaconaat en zending)’, in: H. Crijns, (et al., red.), Barmhartigheid en 

gerechtigheid. Handboek diaconiewetenschap, Kampen: Kok, 2004, pp. 313-314. 
142 M. van der Meulen, Vroom in de Vinex, Maastricht: Shaker, 2006, pp. 78-79, 114-116. 
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gemeenschap vormen en het evangelie op een “wervende wijze” onder de aandacht brengen in 

de wijk. Van der Meulen onderscheidt drie redenen waarom de leden maatschappelijk actief 

zijn: ten eerste omdat ze het onder de aandacht brengen van het evangelie als een belangrijke 

bijdrage zien voor het welzijn van de bewoners in Leidsche Rijn, ze zien de bijdrage aan de 

samenleving niet los van hun geloof; ten tweede omdat ze ook bij activiteiten die op zichzelf 

geen evangeliserend karakter hebben wel de wens hebben om het evangelie uit te dragen; en 

ten derde omwille van de zaak zelf, zonder bijbedoelingen. Van der Meulen stelt: “De 

bijdrage die RijnWaarde wil leveren aan de samenleving is een bijdrage met een christelijke 

boodschap en inspiratie.” Op haar eigen manier draagt RijnWaarde daardoor volgens hem bij 

aan sociaal kapitaal. Hij noemt de Alphacursus als voorbeeld: “Het samen bidden, vieren en 

met God bezig zijn is een belangrijke factor in het ontstaan van een netwerk van relaties.”143 

 Het verhaal van Van der Meulen laat zien dat de waarde van kerken en christenen om 

bij te dragen aan de samenleving juist kan liggen in hun religieuze identiteit. Ik denk daarom 

dat christenen niet te bang moeten zijn voor het hebben van een verborgen agenda. Teveel 

nadruk op het vermijden van een verborgen agenda kan ervoor zorgen dat christenen hun 

geloof niet meer durven te verbinden met het werk dat ze doen. Christianisering is niet het 

doel van diaconaal werk, en diaconaal werk moet niet slechts een ‘voorportaal’ zijn van de 

kerk. Diaconaat heeft waarde in zichzelf. Maar het is wel belangrijk dat geloof en identiteit 

een rol mogen spelen in dit werk, dat de deur naar Christus openblijft, zoals Stoppels zegt. 

Dat er ruimte blijft voor het geloofsgesprek. Mensen verwachten ook dat daar in een kerk 

ruimte voor is. Maar volgens Stoppels moet niet het winnen van zieltjes daarbij centraal staan, 

maar de mens om wie het gaat.144 

Als christen mag je ernaar verlangen dat de ander gaat zien waar jij door bezield 

wordt, door geraakt bent. Je mag voor de ander bidden. Misschien dat je de ander dan juist 

behandelt als subject, omdat je niet beslist dat die ander dat niet nodig heeft. Toch blijft een 

verborgen agenda wel iets waarvan je je als christen bewust moet zijn bij diaconaal werk. De 

bereidheid om God ter sprake te brengen mag niet ten koste gaan van het belangeloos dienen 

en liefhebben van de ander; en diaconaal werk is altijd meer dan een middel om mensen in de 

kerk te krijgen. Het mag niet zo zijn dat de relatie met de ander puur instrumenteel is: dat je 

stopt er te zijn voor de ander ‘om niet’, of die ander minder liefhebt als hij of zij laat merken 

niets met God te willen hebben. Daarom is het bijvoorbeeld begrijpelijk dat er tijdens de 

voedselbank in de Koningskerk niet actief geronseld wordt voor de Alphacursus. Mensen 

moeten het zelf aangeven als ze er interesse in hebben. Dat maakt waarschijnlijk dat minder 

mensen eraan deelnemen; maar het maakt de mensen die er wel aan deelnemen gemotiveerder 

dan wanneer het opgelegd zou zijn. 

Met de ‘spanning’ die Sake Stoppels noemt kan wel op een ontspannen manier worden 

omgegaan, blijkt uit de praktijk. De spanning hoeft niet steeds op de voorgrond te treden, en 

het hoeft niet te betekenen dat de eigen christelijke identiteit geen rol mag spelen, uit angst 

voor een verborgen agenda. Ik vond het bijzonder om te merken dat degenen die meededen 

met de Alpha dat deden omdat ze geraakt waren door de warmte en de liefde van de 

gemeenteleden in de Koningskerk, zowel in de kerkdiensten als bij de voedselbank. Of er echt 

                                                 
143 M. van der Meulen, Vroom in de Vinex, pp. 119-120, 127-129, 130-131. 
144 S. Stoppels, Gastvrijheid, pp. 222, 251-252. 
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geen sprake is van een verborgen agenda bij het opzetten van de voedselbank kan ik op basis 

van mijn onderzoek niet zeggen, daarvoor zouden de betrokkenen nog grondiger geïnterviewd 

moeten worden. Maar ik denk dat de bezoekers van de Alphacursus het niet zo ervaren. 

Dat die spanning niet altijd op de voorgrond treedt, betekent niet dat hij helemaal mag 

verdwijnen. Ook als het niet problematisch lijkt om je geloof te delen in diaconaal werk, is het 

goed om jezelf de vraag te blijven stellen of je de ander je geloof niet opdringt, of dat je ander 

het praten over het geloof ook niet als voorwaarde ervaart om hulp te ontvangen. Vragen om 

hulp brengt je namelijk in een kwetsbare positie. Met de spanning kan op een ontspannen 

manier omgegaan worden, maar het is niet goed als de spanning helemaal verdwijnt. 

5.3.3 Gods missie: aansluiten bij Gods werk in de wereld 

In de vorige hoofdstukken heb ik veel aandacht geschonken aan het thema van missio Dei 

(Gods missie). Met David Bosch (2.1.3) stelde ik dat missie meer is dan alleen de kerk vullen: 

het is aansluiten bij wat God doet in deze wereld. Het werk van Gods Geest mag de basis zijn 

voor het missionaire werk van de kerk, en christenen worden ingeschakeld in Gods werk in 

deze wereld. Zij mogen Gods karakter op deze wereld weerspiegelen. Bevans & Schroeder 

vatten missie mooi samen met de woorden: “Mission, therefore, is (…) God moving in saving 

love with the world.”145. De kerk is daarbij niet het doel, maar een instrument. Deze paragraaf 

gaat over de vraag: op wat voor manieren komt het besef dat missie Gods missie is terug in de 

praktijk? 

In de praktijk werd Gods missie nooit als zodanig genoemd. Wel zie ik twee 

belangrijke uitgangspunten ervan terugkomen in de praktijk. Het eerste uitgangspunt dat ik in 

de praktijk terug zie komen is dat mensen die ik tegenkwam aangaven dat ze in hun werk 

afhankelijk willen zijn van God, en aan willen sluiten bij wat Hij doet. Mink de Vries ziet 

missionair zijn als “naar buiten gaan, en de Geest het werk laten doen. Dat kan dus soms door 

diaconaat, en dat kan via de radio, en dat kan doordat ik een rondleiding doe en mensen 

raak.”. Door zijn rondleidingen komt hij met mensen in aanraking die hij normaal gesproken 

niet zou spreken, en die ook geraakt worden door wat hij vertelt. “Ik ben met horeca bezig, en 

met kunstenaars bezig, en met… Kijk, volgens mij is het gewoon dat je je christen-zijn uit; 

dus je laat leiden door de Heilige Geest en door Jezus Christus.” 

Missionair zijn is volgens Mink de Vries dat Jezus gestalte krijgt in je dagelijks leven, 

24 uur per dag, op allerlei manieren. Het is een manier van leven. Het is uit je veilige 

omgeving komen. En dan gebeuren er volgens hem vanzelf dingen die je niet verwacht zou 

hebben. Hij hoeft er zelf soms niet veel voor te doen om missionair te zijn. Zo zijn er volgens 

hem best veel niet-gelovigen die via de burgerlijke overheid mee zijn gaan doen met de 

beweging. Hij sprak pas nog met een vrouw die lid was geworden van een 

gemeenschapskring, wiens leven daardoor helemaal was omgedraaid. “Die had een soort 

bekering meegemaakt. Nou, en dan denk ik: daar gebeuren dus dingen, en daar hoef ik niet 

eens zoveel aan bij te dragen, dat doet de Geest wel, omdat mensen geraakt worden, en dat ze 

anders in het leven gaan staan. Ja, dat vond ik heel bijzonder om te zien. Dat dat zoveel effect 

heeft op iemand. Die gewoon zei: ik heb 40 jaar heb ik anders geleefd. Ben ik gewoon niet bij 

mezelf geweest, niet bij wat belangrijk is in het leven.” Voor Mink de Vries is missionair zijn 

dus nauw verbonden met afhankelijkheid van God: Hem door je heen laten werken. 

                                                 
145 S.B. Bevans, R.P. Schroeder, Constants in Context, pp. 287. 
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 Volgens Joris van der Spek heb je in missionair werk niet alles zelf in de hand. Zo 

vertelt hij over een Joodse jongen die verkering kreeg met een christelijk meisje, en die op een 

gegeven moment tot geloof kwam. Toen is hij naar de Alphacursus gegaan, want hij wilde 

toch wat meer over het christendom weten. “Zodoende is dat allemaal gegroeid. Dingen 

kunnen soms raar lopen in het leven. Je bent vaak een schakeltje. Dat geeft ook niet het idee 

dat jij de verantwoordelijkheid hebt. Dat je gewoon maar een schakeltje bent.” Dat maakt dat 

hij de cursus op een erg ontspannen manier leidt. Hij ziet het niet als zijn taak om mensen te 

bekeren, maar vertelt tijdens de cursus op een ontspannen manier over zijn eigen geloof. 

 Joris van der Spek ziet hoe God in mensen aan het werk is. Zo was er een jongen met 

een niet-christelijke achtergrond die erg op zoek was, en die mee was gaan doen aan de 

Alphacursus. Terwijl de jongen de Bijbel niet kende, kreeg hij toch een Bijbeltekst in zijn 

hoofd: Johannes 15. Hij las die tekst, en werd er erg door geraakt. “En zo zie je wel dat God 

in mensen bezig is.” Niet dat de Alphacursus volgens Joris altijd een succesverhaal is, of dat 

dit soort dingen vaak gebeuren. “Soms oogst je bij de Alpha, soms oogst je niet bij de Alpha. 

Daar moet je ook heel ontspannen in zijn. Daar moet je soms ook je verwachtingen in 

bijstellen. Maar ik zie ook wel dat het heel veel met mensen doet.” 

 Bij de vergadering van de Umoja-stuurgroep in de Koningskerk komt het besef van 

Gods missie terug in het gebed waarmee de vergadering geopend werd. Tijdens dat gebed 

werd er gebeden voor het werk in de wijk, maar ook dat de deelnemers daarbij naar God 

mochten luisteren, en aan mochten sluiten bij wat Hij doet, in plaats van dat ze hun eigen plan 

trokken. En er werd gedankt voor alles wat God aan het doen is in de wijk. Ook in het gebed 

van de gemeenschapskring in Dieze Oost komt dit besef terug. Daar werd begonnen met stil 

gebed, zodat iedereen kon nadenken waar ze voor wilden bidden in de wijk, en zodat ze 

konden luisteren naar wat God bij hen onder de aandacht wilde brengen. 

 

Het tweede uitgangspunt dat regelmatig aan de orde kwam, is dat kerken geen doel in zichzelf 

zijn. We lazen net al dat missionair zijn volgens Mink de Vries “naar buiten gaan” is; als kerk 

uit je veilige zone komen en kijken wat je omgeving nodig heeft. Mink de Vries ziet dat veel 

predikanten vooral “bezig zijn met hun gemeente” en “alles wat eromheen hangt, 

vergaderwerk en zo.” Voor hem was dat de reden dat hij besloot om geen predikant te 

worden. Missionair zijn is voor hem naar buiten gaan, je veilige omgeving loslaten. In de 

Postmoderne Devotie is daarom betrokkenheid op de omgeving erg belangrijk. Het is niet de 

bedoeling van Mink de Vries dat de groepen die ontstaan op zichzelf gericht raken, en nieuwe 

geloofsgemeenschappen gaan vormen. De mensen die erbij betrokken zijn bouwen samen aan 

vrede in hun wijk. En het overstijgt de grenzen tussen kerken onderling en tussen kerken en 

andere organisaties. 

Ook Pieter ter Veen vindt dat een kerk geen doel in zichzelf is. “Vaak zijn kerken 

teveel bezig het instituut kerk in stand te houden, en vergeten ze dat het gaat om het 

Koninkrijk van God.” Daardoor raken ze volgens hem teveel naar binnen gericht, en vinden 

ze het moeilijk om buiten hun eigen muren te kijken. Pieter ter Veen vindt het jammer dat er 

zoveel kerken sluiten. Tegen de scriba van de Algemene Kerkenraad van de PKN in Almere 

had Pieter ter Veen gezegd dat het volgens hem niet goed was om steeds maar kerken samen 

te blijven voegen. Je kunt veel beter zorgen dat er kleine kernen overblijven in iedere wijk, 

vindt hij. “Dat hoeft niet echt een kerk te zijn, het kan ook een soort steunpunt zijn, een kleine 
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gemeenschap, die samenkomt in een school, en die zichtbaar aanwezig is voor de wijk”, zoals 

bijvoorbeeld de kerkbus in Almere Poort. Die kleine gemeenschappen kunnen dan centraal 

toegerust worden. “En dan kunnen ze eens per maand samenkomen met al die 

gemeenschappen, desnoods in de schouwburg”. Hij zou dat liever willen dan dat kerken 

gedachteloos samengevoegd worden omdat ze te klein worden, omdat christenen op die 

manier zichtbaar blijven in hun omgeving. 

Joris van der Spek ziet missionair zijn als een actieve houding, waarbij je openstaat 

voor je omgeving en je je daar ook voor wilt inzetten. Daarom proberen ze als gemeente om 

de leden bewust te maken van hun omgeving, en toe te rusten om daar diaconaal en missionair 

aanwezig te zijn. Een manier om dat te doen is via het Umoja-programma. De Umoja-

stuurgroep wil gemeenteleden helpen om hun ogen te openen voor hun omgeving, en de nood 

die daar is. Zodat gemeenteleden relaties op gaan bouwen met mensen in de wijk, en 

bijdragen aan saamhorigheid en barmhartigheid in de wijk. 

5.3.4 De rol van gebed 

Het vierde thema is gebed, een thema dat meerdere malen in het onderzoek naar voren kwam. 

Gebed speelde vooral een grote rol bij de Postmoderne Devotie en in de Koningskerk, al zegt 

dat niet dat het bij het werk in Almere afwezig is. 

 Volgens Sake Stoppels (2.3.2) neemt gebed een wezenlijke plaats in bij de dienst van 

het evangelie.146 Stoppels stelt dat gebed het besef geeft dat missionair en diaconaal werk een 

zaak van God blijft, hoezeer het ook het werk is van mensen. Dat geeft ontspanning, en het 

besef dat het geen ‘gewoon’ werk is. Daarnaast is bidden volgens Stoppels luisteren naar wat 

God wil, en naar hoe Hij naar anderen kijkt. Dit helpt je om echt dienstbaar te zijn aan de 

ander, en houdt je van zelf-gerichtheid af. Dat laatste is duidelijk een motief in de 

gebedsbijeenkomsten van de Postmoderne Devotie. Daar wordt voor elkaar gebeden, en voor 

het werk waar iedereen individueel bij betrokken is. Er wordt gebeden voor een liefdevolle 

houding naar de mensen om de aanwezigen heen, en of God hen wil helpen om Zijn 

Koninkrijk en Zijn gerechtigheid te zoeken. Het komt ook terug in het gebed voorafgaand aan 

de voedselbank in Rotterdam. De vrijwilligster daar bad voor liefde voor de bezoekers, en dat 

de bezoekers aan de liefde van de medewerkers mogen zien wie God is. 

 Een andere manier waarop gebed in de praktijk terugkomt is in de vorm van voorbede. 

Vooral in de gemeenschapskringen speelt voorbede een belangrijke rol. Tijdens de 

bijeenkomsten werd er gebeden voor verborgen armoede in de wijk; voor eenzaamheid; voor 

mensen die depressief zijn; voor daklozen; voor buren; voor een kerstpakkettenactie. Volgens 

Sake Stoppels is voorbede in zichzelf al diaconaal. In het bidden voor anderen krijgt onze 

presentie, ons ‘er-zijn-voor-de-ander’, zeer wezenlijk gestalte, schrijft hij. 

 Als derde komt gebed ook in de praktijk terug als indirect evangelisatiemiddel. Dat is 

vooral het geval in de Koningskerk. Een man vertelde hoe hij geraakt was doordat er in de 

kerk voor hem was gebeden. Dat had hem veel gedaan. Ook voorafgaand aan de voedselbank 

werd er gebeden voor een van de vrijwilligsters die erbij zat, die met moeilijke 

omstandigheden te maken had. Bij de Alphacursus mochten de deelnemers zelf gebedspunten 

aandragen voor het gebed aan het eind, en dat deden ze graag. Ook daar was het duidelijk dat 

de deelnemers het fijn vonden als Joris van der Spek hun problemen bij God neerlegde. 

                                                 
146 S. Stoppels, Gastvrijheid, pp. 246-249. 



63 

 

5.3.5 Een getuigenis naar medewerkers 

Het laatste thema dat ik hier kort aan wil stippen is dat diaconaal werk niet alleen een 

getuigenis uit kan dragen naar mensen die hulp ontvangen, maar ook naar vrijwilligers. Toen 

ik voor de eerste keer bij de voedselbank in Rotterdam ging kijken ontmoette ik daar een 

jongen die er als vrijwilliger meehielp. Hij vertelde me dat hij sinds kort zijn studie had 

afgerond, en dat hij nu op zoek was naar werk. Hij vertelde me dat hij pas sinds kort 

betrokken was bij de kerk. Hij was zelf nieuwsgierig geweest naar het christendom. Hij had 

thuis twee keer het Nieuwe Testament gelezen, en was toen door een vriend meegenomen 

naar de Koningskerk. Dat vond hij een bijzondere plek om te zijn, hij voelde zich er erg 

welkom. Via de kerk was hij bij de voedselbank betrokken geraakt. Voor hem was de 

voedselbank een goede manier om op een laagdrempelige manier bij de Koningskerk 

betrokken te zijn. Later ontmoette ik hem op de Alphacursus, waar hij ondertussen ook 

naartoe ging. 

 En er was een wat oudere man, die ook vrijwilliger was bij de voedselbank. Hij had 

duidelijk plezier in het werk. Hij werkte hard, en maakte met veel mensen een praatje. Hij 

kwam uit Zeeland, waar hij was afgeknapt op een christen die zei dat alleen mensen die er 

precies zo over dachten als hij in de hemel zouden komen. Hij vroeg aan mij hoe ik hierover 

dacht. Als ik het goed begreep bezocht hij zelf de kerkdiensten niet, in ieder geval niet in de 

Koningskerk. Wel bleef hij door de voedselbank betrokken bij de Koningskerk. 

 En dan was er nog het verhaal van een vrouw waar Mink de Vries over vertelde: zij 

was niet gelovig, maar toch was ze mee gaan doen met een gemeenschapskring. Ze was daar 

zo onder de indruk geraakt van de warmte die uitging van die gemeenschapskring, dat ze “een 

soort bekering” had meegemaakt. Door haar deelname aan de gemeenschapskring was ze heel 

anders in het leven gaan staan. Volgens De Vries had ze gezegd dat ze “veertig jaar lang niet 

bij zichzelf geweest was, en bij wat belangrijk is in het leven.” 

 Deze verhalen laten volgens mij zien dat diaconaal werk een laagdrempelige manier 

kan zijn voor mensen om bij het werk van kerken betrokken te raken of te blijven. In het 

eerste verhaal was diaconaal werk een manier voor de jongen om betrokken te zijn bij de 

Koningskerk op een praktische manier, zonder dat hij heel veel van het christelijk geloof af 

hoefde te weten. In het tweede verhaal leek de voedselbank voor de man een manier te zijn 

om toch bij de kerk betrokken te blijven. En in het derde verhaal draaide het leven van de 

vrouw zelfs om nadat ze bij de gemeenschapskring betrokken was geraakt, doordat ze zo 

onder de indruk kwam van wat ze daar meemaakte. 

Deze verhalen pleiten ervoor om diaconaal werk ook open te stellen voor niet-

kerkelijke vrijwilligers. Wel denk ik dat het daarbij belangrijk is dat de christelijke identiteit 

van het werk duidelijk naar voren komt. Zo wordt er bij de voedselbank in Rotterdam wel van 

tevoren gebeden. Volgens Sake Stoppels gebeurt het vaak dat in inloophuizen een ‘christelijk 

meer’ niet nodig wordt geacht. Het evangelie functioneert dan vooral als een bron van 

humaniteit; maar het resultaat is dan dat er een “bloedeloze vermeende neutraliteit” ontstaat. 

Volgens hem zijn een christelijke inspiratie en inhoud van het werk nooit los te denken van 

een geestelijke gemeenschap.147 

                                                 
147 S. Stoppels, Gastvrijheid, pp. 223-225. 
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5.4 Conclusie 

In dit hoofdstuk heb ik me beziggehouden met de vraag: Hoe vullen diaconaat en 

evangelisatie elkaar aan in de missionaire praktijk van de drie onderzochte gemeentes of 

projecten? Om die vraag te beantwoorden heb ik onderzoek verricht bij de Koningskerk in 

Rotterdam, bij missionair en diaconaal werk van de Protestantse Gemeente Almere en bij de 

Postmoderne Devotie in Zwolle. In deze paragraaf zal ik proberen om vanuit de praktijk een 

conclusie te geven op die vraag. 

 

In hoofdstuk twee heb ik evangelisatie gedefinieerd als het door woorden én daden delen van 

het goede nieuws van Jezus Christus aan wie zichzelf niet als christen beschouwt, in de hoop 

dat de ander daardoor geraakt mag worden door Gods liefde, deel mag worden van zijn 

gemeente, zelf volgeling van Jezus mag worden en deel mag nemen aan het werk voor zijn 

Koninkrijk; en diaconaat als christelijk handelen dat gericht is op het voorkómen, opheffen, 

verminderen of mee uithouden van sociaal-maatschappelijke nood. Het is participeren in 

Gods missie, door liefdevol en dienstbaar deel te nemen aan het werk voor zijn Koninkrijk. 

Op welke manieren heb ik in mijn onderzoek gezien dat die twee in mijn onderzoek met 

elkaar verweven waren? 

Het doel van de Postmoderne Devotie is het met elkaar verbinden van kerken, 

organisaties en buurtbewoners zodat ze hun omgeving tot steun kunnen zijn. Mink de Vries 

wil kerken helpen om te zien hoe ze relevant kunnen zijn voor hun omgeving; en hij wil de 

overheid laten zien dat christenen betrouwbare partners zijn. Volgens hem kunnen missionair 

en diaconaal niet zonder elkaar. Missionair zijn is volgens hem een houding. Het is Jezus 

navolgen in heel je leven, niet alleen in de kerk. Het is de ander liefdevol en belangeloos 

tegemoet treden, zoals Jezus deed. Het is bouwen aan vrede en gerechtigheid in je omgeving. 

Dat is een getuigenis op zich. En als mensen ernaar vragen, mag je je verlangen met ze delen: 

dat ook zij God mogen leren kennen. 

Het werk van de vrijwilligers van het VoedselLoket in Almere is vooral diaconaal 

gericht. Het doel is om mensen die niet goed rond kunnen komen te ondersteunen. Getuigen 

van het geloof is geen expliciet doel van dit werk. Toch is het volgens een van de 

medewerkers wel missionair. Voor haar is het een manier om haar geloof te uiten, om er 

praktisch handen en voeten aan te geven in haar omgeving. Het VoedselLoket laat zien dat 

diaconaal werk op zichzelf waardevol en belangrijk is, en dat het niet samen hoeft te gaan met 

het verlangen om met mensen het geloofsgesprek aan te gaan. En op hun eigen manier laten 

de medewerkers zo wel iets van hun geloof zien, door hun daden. 

 Het werk van Pieter ter Veen in de Schone poort laat zien dat het vormen van een 

pioniersplek niet zonder betrokkenheid kan op wat er in de wijk speelt. Hij vindt het 

belangrijk om als christen zichtbaar in zijn omgeving aanwezig te zijn, en daar te bouwen aan 

een netwerk. Tegelijk draagt hij door verschillende activiteiten bij aan het opbouwen van een 

sociaal netwerk in Almere Poort. 

 In de Koningskerk zijn de leden erop gericht om betrokken te zijn op de wijk waarin 

ze leven, en om hun geloof in hun dagelijks leven uit te leven. Diaconaat en evangelisatie 

worden in de Koningskerk niet als tegenstelling ervaren. De gemeente zoekt ernaar hoe ze 

betrokken kan zijn op de nood in hun wijk en hoe ze mensen daarin kan bijstaan, en 

tegelijkertijd vinden ze het belangrijk om daarbij een ‘christelijk meer’ te hebben, om het 



65 

 

evangelie bekend te maken. De voedselbank is een doel in zichzelf, maar is ook een middel 

voor het aangaan van contacten in de wijk. In die contacten bouwen de gemeenteleden een 

band op met de wijkbewoners, die zowel de voedselbank als de gemeente ervaren als een 

warme en liefdevolle plek. Er is een mogelijkheid om zich te verdiepen in het christelijk 

geloof voor wie dat wil, door deel te nemen aan de Alphacursus. De keuze om die te volgen 

moet echter wel uit de mensen zelf komen. De cursus zelf is vrijblijvend en ontspannen. Er is 

ruimte voor vragen en discussie, en bezoekers worden vrijgelaten in wat ze ermee doen. 

Is er geen gevaar om bezoekers van diaconale activiteiten tegemoet te treden met een 

verborgen agenda, als die activiteiten tegelijk ook als missionair worden gezien? Het is 

belangrijk om je als kerk steeds van dat gevaar bewust te blijven, en je ervan bewust te blijven 

dat diaconaal werk niet slechts een middel mag zijn om mensen te bereiken. Toch is er ook 

iets voor te zeggen om in diaconaal werk je christelijke identiteit te laten zien, en om mensen 

de ruimte te bieden om in gesprek te gaan over het geloof, over God en over levensvragen. 

Zodat met Stoppels’ woorden ‘de deur naar Christus openblijft’. Daarbij moet niet het winnen 

van zieltjes centraal staan, maar de mens om wie het gaat. Het is zoeken naar hoe je daar als 

kerk mee om wilt gaan, en welke keuzes je daarin wilt maken. Het blijft een ‘spanning’, maar 

wel een waar op een ontspannen manier mee omgegaan kan worden. 

In de praktijk komt het besef terug van de missio Dei: dat missie niet is wat christenen 

doen, maar dat het Gods missie is: christenen worden betrokken in Zijn bevrijdende en 

reddende werk in deze wereld. Het komt terug in dat de mensen die ik sprak in hun werk zelf 

afhankelijk willen zijn van God. Volgens Mink de Vries is missionair zijn geen activiteit maar 

een houding, waarbij je “je laat leiden door de Heilige Geest en door Jezus Christus”. En Joris 

van der Spek ziet zichzelf als een schakeltje, wat voor hem maakt dat hij ontspannen in zijn 

werk kan staan. God doet zijn werk in mensen, en Joris ziet het niet als zijn taak om ze te 

bekeren. Wel kan hij vertellen waarom hij zelf gelooft, zijn verlangen met ze delen. 

 De groei van de kerk wordt niet gezien als het doel van missie. Integendeel: missionair 

zijn doe je door als kerk niet naar binnen maar naar buiten gericht te zijn. Door als kerk uit de 

veilige zone te komen, naar buiten gericht te zijn, en door in je omgeving te bouwen aan Gods 

Koninkrijk. Door er als christenen zichtbaar aanwezig te zijn. 

 Uit de praktijk blijkt dat gebed een belangrijke schakel is tussen evangelisatie en 

diaconaal werk. Door gebed kun je je als christen openstellen voor wat God al aan het doen is 

in je omgeving, en luisteren naar wat Hij bij je onder de aandacht wil brengen. Gebed kan 

helpen om een liefdevolle houding aan te nemen naar mensen in je omgeving: door ze te zien 

zoals God ze ziet. Voorbede is een manier om er te zijn voor de ander. In voorbede kun je de 

nood van de ander bij God brengen. Op die manier is voorbede diaconaal. En gebed kan 

mensen raken die normaal niet naar de kerk gaan. Ze stellen het op prijs als iemand hun 

problemen bij God neerlegt. 

 Als laatste bleek in het onderzoek dat diaconaal werk een laagdrempelige manier is 

voor mensen om bij het werk van de kerk betrokken te raken of te blijven als andere dingen 

nog een stap te ver zijn. 
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Hoofdstuk 6: Conclusie 

6.1 Beantwoording van de hoofdvraag 

Ik begon deze scriptie met het stellen van de vraag: Hoe kunnen binnen missionair werk 

diaconaat en evangelisatie elkaar theologisch en praktisch op een natuurlijke manier 

aanvullen? In deze conclusie zal ik puntsgewijs benoemen welke antwoorden ik door het 

schrijven van deze scriptie heb gevonden, en welke vragen er nog openblijven. 

 

Theologisch gezien horen evangelisatie en diaconaat bij elkaar, omdat ze een gedeelde basis 

hebben. Ze vinden beide hun basis in het besef dat missie niet gaat om wat wij doen, maar dat 

het in eerste plaats Gods missie is (missio Dei). Evangelisatie en diaconaat staan niet los van 

elkaar, maar maken beide deel uit van deze missie. Als kerk zijn we geroepen om onrecht en 

armoede tegen te gaan, om dienstbaar en liefdevol aanwezig te zijn in de samenleving, en daar 

te bouwen aan Gods Koninkrijk; en aan de andere kant zijn we geroepen om niet alleen met 

daden maar ook met woorden het goede nieuws te delen dat God in zijn zoon Jezus laat zien 

wie Hij is. Zowel evangelisatie als diaconaal werk mag gebeuren in afhankelijkheid van God. 

Gods missie is ‘holistisch’, omdat het evangelie gaat over alle dimensies van het leven. Chris 

Wright zegt hierover: “The redemptive work of God through the cross of Christ is good news 

for every area of life on earth that has been touched by sin, which means every area of life. 

Bluntly, we need a holistic gospel because the world is a holistic mess. And by God’s 

incredible grace we have a gospel big enough to redeem all that sin and evil has touched.”148 

De gedeelde basis van evangelisatie en diaconaat ligt niet alleen in Jezus’ dood aan het 

kruis, maar ook in Jezus’ leven. Lesslie Newbigin wijst erop dat in de evangeliën de woorden 

en de daden van Jezus nauw met elkaar verbonden zijn. Jezus geneest een verlamde man, 

voedt een menigte, geeft een blinde zijn zicht terug. En tegelijk kondigt hij de komst van 

Gods Koninkrijk aan. Hierin moet de kerk Jezus navolgen, zegt Newbigin. De kerk is een 

gemeenschap die leeft vanuit het geloof in Jezus Christus, waar Gods Koninkrijk met daden 

belichaamd wordt en met woorden aangekondigd wordt. In de kerk mag de ‘nieuwe realiteit’ 

van dat Koninkrijk zichtbaar worden. Mag in woord en daad de aanwezigheid van Jezus 

Christus zichtbaar zijn, zodat mensen er uit zichzelf vragen over gaan stellen.149 

In mijn onderzoek keek ik of missionair en diaconaal werk elkaar ook in de praktijk aan 

kunnen vullen. Dat bleek op meerdere plaatsen het geval te zijn. In de Koningskerk in 

Rotterdam wilden gemeenteleden betrokken zijn op hun omgeving en contacten aangaan met 

mensen in de wijk, om zowel bij te dragen aan barmhartigheid en saamhorigheid als hun 

geloof uit te dragen. Een voorbeeld daarvan was een Alphacursus, die speciaal gericht was op 

bezoekers van de voedselbank. Mensen die meer wilden weten over het geloof konden 

daaraan deelnemen. In de pioniersplek de Schone Poort in Almere bouwde Pieter ter Veen 

niet alleen aan een christelijk netwerk, maar ook aan een sociaal netwerk. Hij wilde als 

christen zichtbaar aanwezig zijn in de wijk waar hij woont. Hij liet zien dat het belangrijk is 

bij missionair werk om je bewust te zijn van en betrokken te zijn op de problemen die in de 

wijk spelen. In het VoedselLoket in Almere was getuigen van het geloof geen primair doel 

van het werk, maar door hun werk willen de medewerkers wel hun geloof laten zien. De 

                                                 
148 C.J.H. Wright, The Mission of God, p. 315. 
149 L. Newbigin, The Gospel in a Pluralist Society, pp. 131-134. 
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mensen die betrokkenen waren bij de Postmoderne Devotie wilden hun geloof uitdragen door 

als christenen betrokken te zijn op hun omgeving, en door elkaar te bemoedigen om 

persoonlijk en als groep bij te dragen aan het welzijn in de wijk. Missionair zijn werd niet 

gezien als een activiteit, maar als een houding. Volgens Mink de Vries begint het bij het 

persoonlijk navolgen van Jezus. Dat is iets wat niet alleen op zondag, maar in heel het leven 

zichtbaar mag zijn. 

 

Als diaconaal werk en evangelisatie in elkaar overlopen is het belangrijk dat diaconaal werk 

niet slechts een middel wordt om de ander over God te vertellen. Dan is er sprake van een 

verborgen agenda, of wordt diaconaal werk slechts het ‘voorportaal’ van de kerk.150 Ook op 

zichzelf kan in diaconaal werk Gods liefde zichtbaar worden. Toch hoeft dat niet te betekenen 

dat de christelijke identiteit geen rol mag spelen in diaconaal werk. Een christen mag zich bij 

diaconaal werk bewust zijn van haar of zijn eigen identiteit en van de waarde daarvan. 

Volgens Sake Stoppels moet er een spanning blijven tussen maximale terughoudendheid om 

God ter sprake te brengen en maximale bereidheid om dat te doen.151 

In de praktijk kwam het hebben van een verborgen agenda maar weinig ter sprake. 

Daar zijn meerdere conclusies aan te verbinden. Aan de ene kant kun je de conclusie trekken 

dat er te weinig bewustzijn is van de mogelijkheid om een verborgen agenda te hebben. Dat 

durf ik op basis van mijn onderzoek niet te zeggen, daarvoor zou nog gerichter onderzoek 

gedaan moeten worden naar dit thema. Wel denk ik dat de praktijk laat zien dat met de 

‘spanning’ die Stoppels noemt op een ontspannen manier kan worden omgegaan. De angst 

voor een verborgen agenda weerhield de mensen die ik zag en sprak er niet van om bereid te 

zijn om hun geloof te delen. Aan de ene kant zijn daar dus kritische vragen bij te stellen: 

wordt diaconaal werk niet teveel een middel om mensen met het geloof te bereiken? Dat zou 

bijvoorbeeld het geval kunnen zijn als er in de Koningskerk erg bij de bezoekers van de 

voedselbank op werd aangedrongen om mee te doen met de Alphacursus, wat nu, voor zover 

ik kon zien, niet het geval was. Aan de andere kant kun je je afvragen of angst voor een 

verborgen agenda er in sommige gevallen niet voor kan zorgen dat mensen hun geloof 

helemaal niet meer durven te laten zien. Zo zou je je in het geval van het VoedselLoket in 

Almere af kunnen vragen of het niet mogelijk zou zijn om de christelijke identiteit van de 

medewerkers iets meer naar voren te laten komen, zij het op een vrijblijvende manier. 

Ook in diaconaal werk mag je christelijke identiteit zichtbaar zijn. “In alle 

behoedzaamheid en met de nodige bescheidenheid, maar evenzeer met overtuiging en op een 

uitnodigende wijze”, zegt Stoppels. Zolang niet het winnen van zieltjes centraal staat, maar de 

mens om wie het gaat.152 Over de mate waarin dat gebeurt kunnen verschillende kerken 

verschillende keuzes maken. De één zal kiezen voor meer terughoudendheid om het geloof ter 

sprake te brengen, en bij de ander zal de christelijke identiteit juist meer op de voorgrond 

treden. Zolang de ‘spanning’ tussen diaconaat en evangelisatie maar geen verlammende 

spanning wordt. Toch blijft het een spanning, die nooit helemaal opgelost kan worden. 

  

                                                 
150 S. Stoppels, Gastvrijheid, p. 249. 
151 S. Stoppels, Gastvrijheid, p. 250. 
152 S. Stoppels, Gastvrijheid, pp. 251-252. 
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Ik merkte dat gebed een manier kan zijn om diaconaal werk met je geloof te verbinden. Door 

gebed kun je je als christen afhankelijk opstellen van God bij het werk dat je doet. Stoppels 

zegt over de rol van gebed bij inloopcentra dat “in het gebed beleden en uitgesproken wordt 

dat het inloopcentrum instrument wil zijn van de Missio Dei. (…) In het gebed blijft het besef 

levend dat hoezeer een inloopcentrum ook een kwestie is van het werk van mensen, het 

tegelijkertijd een zaak van God is.” Daarnaast kan gebed helpen om een liefdevolle houding 

aan te nemen naar mensen in je omgeving: door ze te zien zoals God ze ziet. “Het gebed is 

geen vroomheid die in mindering komt op het engagement, maar het vormt juist een moment 

(…) waarin het engagement wordt uitgezuiverd en kan worden tot dat wat het bedoelt te zijn: 

een werkelijk dienstbare en opbouwende betrokkenheid op medemensen”, volgens Stoppels. 

Ten derde is voorbede een manier om er te zijn voor de ander. In voorbede kun je de nood van 

de ander bij God brengen. Op die manier is voorbede ook diaconaal. “Daar waar de voorbede 

wegvalt, moet gesproken worden van een wezenlijk gereduceerde gestalte van kerkelijke 

presentie. De voorbede neemt een niet weg te denken plaats in in de christelijke humaniteit”, 

zegt Stoppels.153 En als laatste viel me in de praktijk op dat mensen door gebed geraakt 

kunnen worden: ook mensen die niet naar de kerk gaan kunnen het erg op prijs stellen als 

iemand voor ze bidt, persoonlijk of in een groep, zoals bij de Alphacursus. In die zin heeft 

gebed een ‘evangeliserende’ functie. 

 

Als laatste merkte ik in het onderzoek dat diaconaal werk niet alleen een evangeliserende 

functie kan hebben voor bezoekers, maar ook voor de vrijwilligers die eraan meewerken. 

Meedoen aan diaconale activiteiten is een laagdrempelige manier voor mensen om bij het 

werk van de kerk betrokken te raken of te blijven als andere dingen nog een stap te ver zijn. 

Het zou interessant zijn als dit in een ander onderzoek nog verder uitgediept zou worden.154 

 

Kunnen evangeliserende en diaconale activiteiten in de kerk elkaar theologisch en praktisch 

gezien op een natuurlijke manier aanvullen? Op basis van mijn literatuuronderzoek en mijn 

praktijkonderzoek concludeer ik dat dit kan. Theologisch gezien hebben missionair en 

diaconaal werk een gedeelde basis in de missio Dei, en in het evangelie zelf, dat goed nieuws 

is voor alle dimensies van het leven. Christenen mogen in woord en daad volgelingen zijn van 

Jezus, en mogen als kerk een gemeenschap vormen die Gods Koninkrijk belichaamt en 

aankondigt. Ook praktisch gezien kunnen evangelisatie en diaconaat op een natuurlijke 

manier samengaan. Diaconaal werk moet geen middel worden om mensen te bereiken, maar 

in diaconaal werk kunnen christenen wel hun identiteit laten zien, en als mensen ernaar 

vragen of er in geïnteresseerd zijn, mogen ze getuigen van de hoop die in hen is. 

 

                                                 
153 S. Stoppels, Gastvrijheid, pp. 248-249. 
154 Zie met betrekking tot dit onderwerp S. Paas, De werkers van het laatste uur. De inwijding van nieuwkomers 

in het christelijk geloof en in de christelijke gemeente, Zoetermeer: Boekencentrum, 2003. Volgens Stefan Paas 

is het een grote stap voor mensen om lid te worden van een geloofsgemeenschap. Daarom moeten kerken niet 

denken in ‘binnen’ of ‘buiten’, maar moeten ze mensen de ruimte geven om te groeien in discipelschap. Dat 

betekent dat kerken hun spiritualiteit en dagelijkse routine moeten vormen rondom doorgaande en missionair 

getinte leerprocessen. Het verhaal van de jongen die nog niet naar de kerkdiensten ging maar wel als vrijwilliger 

bij de voedselbank betrokken was, en die tegelijk ook de Alphacursus volgde, is in dit opzicht een interessante 

casus. 
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Persoonlijk sprak mij in mijn onderzoek erg aan wat de mensen die ik sprak naar voren 

brachten. Mink de Vries zei dat missionair zijn geen activiteit is, maar een houding. Het gaat 

niet om het uitdelen van folders, maar om in heel je leven te laten zien wat het betekent om 

Jezus na te volgen. Als mensen er dan vragen over gaan stellen kun je je geloof met hen 

delen. Pieter ter Veen vertelde dat missionair zijn is dat je als kerk naar buiten gericht bent, in 

plaats van dat je alleen het instituut in stand houdt. Het is weten wat er in je omgeving speelt, 

en daar contact leggen met mensen. In de Koningskerk in Rotterdam werd ik geraakt door wat 

de deelnemers van de Alphacursus zeiden: zij namen deel aan de cursus omdat ze geraakt 

waren door de warmte en de liefde van de mensen bij de voedselbank. Ik denk dat al deze 

verhalen laten zien dat diaconaat en evangelisatie bij elkaar horen, omdat het niet gaat om 

losstaande activiteiten, maar om een houding die je als persoon en als geloofsgemeenschap 

hebt. Aan de ene kant een houding van belangeloze en liefdevolle dienstbaarheid aan de 

ander; en aan de andere kant een houding van bereidheid om met liefde en overtuiging te 

vertellen over je geloof als mensen daarnaar vragen. Die kanten zijn niet aan elkaar 

tegengesteld, maar mogen elkaar juist op een ontspannen en natuurlijke manier aanvullen, 

zolang dat op een bewuste en niet-manipulatieve manier gebeurt. 

6.2 Betekenis voor gemeente zijn 

Ik begon deze scriptie met de probleemstelling dat in de praktijk van veel kerken diaconaat en 

evangelisatie als twee verschillende dingen worden gezien en worden behandeld. Wat heeft 

deze scriptie te zeggen tegen kerken die daarmee worstelen? Ik zal daar suggesties voor 

proberen te geven, vanuit het besef dat deze scriptie niet alle antwoorden heeft en dat het 

antwoord per context kan verschillen, maar dat er wel een aantal dingen zijn die de aandacht 

verdienen. 

 

Om te beginnen denk ik dat het belangrijk is dat kerken kijken naar wat ze bedoelen als ze het 

hebben over de diaconie en over evangelisatie, en wat hun doel daarmee is, voordat ze gaan 

nadenken over hoe ze hoe ze hun evangelisatie en hun diaconale werk praktisch vorm willen 

geven. Sterker nog: het begint met nadenken over waarom ze er eigenlijk zijn als gemeente 

van Christus. Het doel van missionair werk is niet dat de kerkdienst meer bezocht wordt op 

zondag (al mag je daar natuurlijk wel op hopen), het is eerder andersom: je zou kunnen 

zeggen dat de kerkdienst er is omwille van Gods missie. De kerk is een instrument van Gods 

missie. Dat betekent niet dat de kerk overbodig is, zoals soms wel is beweerd, maar wel dat 

het doel van alles wat er in de kerk en door christenen gebeurt is dat Gods Koninkrijk 

belichaamd en aangekondigd wordt.155 Dat gebeurt door evangeliserende en diaconale 

activiteiten, maar als het goed is gebeurt dat in alles wat de kerk doet en wat christenen doen. 

Zoals Mink de Vries zei: missionair zijn is een houding, geen activiteit. 

 Diaconaal werk is een onderdeel van die missie van God. Het is in navolging van hem 

liefdevol en dienstbaar aanwezig zijn in je omgeving. Diaconaal werk heeft zeker waarde in 

zichzelf. Niet bij elke daad hoeft een woord gevoegd te worden, en soms zeggen daden meer 

dan woorden. Toch hoef je als christen niet bang te zijn om bij diaconaal werk je christelijke 

identiteit te laten zien. Het kan niet zo zijn dat je die moet verzwijgen, want een ander kan 

                                                 
155 L. Newbigin, The Gospel in a Pluralist Society, pp. 132-134.   
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juist behoefte hebben om over God in gesprek te gaan. Een voorbeeld: iemand uit mijn naaste 

kring is sinds kort schuldhulpmaatje. Ze vertelde dat de vrouw die ze daarbij begeleidde wist 

dat ze dit werk vanuit de kerk deed, en dat die vrouw haar zelf vragen begon te stellen, en ze 

spraken over een kloosterweekend waar ze een paar dagen daarvoor bij was meegegaan. 

Diaconaal werk is wel meer dan “een middel om…”. Het kan namelijk niet zo zijn dat het 

enige doel van diaconaal werk is om de ander over God te vertellen. Degene die 

schuldhulpmaatje is geworden heeft dat niet gedaan om met de vrouw die ze begeleidt over 

haar geloof te praten, maar om haar te helpen haar financiën op een rijtje te zetten. Dat het 

geloof daarbij ter sprake kan komen, is geen probleem. Maar dat is niet haar eerste doel. 

Net zo goed kun je als gemeente bij evangelisatie-activiteiten je ogen niet sluiten voor 

je omgeving. Het evangelie gaat niet alleen over de ziel, maar ook dit leven is belangrijk. Het 

is goed nieuws voor alle dimensies van het leven. Als je evangeliseert, maar tegelijk de ander 

in zijn of haar nood links laat liggen, ben je ongeloofwaardig. Dan ben je als de Leviet en de 

priester in het verhaal van de barmhartige Samaritaan, die de gewonde man links lieten liggen 

omdat ze ‘belangrijkere’ dingen te doen hadden.156 Vaak kun je ook alleen geloofwaardig 

evangeliseren als je echt geïnteresseerd bent in een ander, als je naast zelf te spreken ook kunt 

luisteren naar wat die ander gelooft, en naar wat de ander nodig heeft. Alleen dan kun je laten 

zien dat het evangelie niet iets is wat over onze hoofden heen gaat, maar dat het betrekking 

heeft op ons hele leven. 

 

De kerk is van nature missionair.157 Dat betekent dat ze nooit alleen naar binnen gericht kan 

zijn, maar dat ze er altijd op gericht is hoe ze dienend en getuigend aanwezig kan zijn in haar 

omgeving. Het is belangrijk om als kerk “zichtbaar aanwezig te zijn in je omgeving, en daar 

bouwen aan Gods Koninkrijk”, zei Pieter ter Veen. Daarbij mag de kerk en mogen christenen 

afhankelijk zijn van God. Ze mogen deelnemen aan wat Hij doet in hun kerk en in hun 

omgeving. Daarom is het belangrijk dat gebed een plaats krijgt binnen missionair werk. 

Gebed is een uiting van afhankelijkheid naar God. 

Een manier om als kerkenraad of als voorganger missionair werk in de gemeente te 

bevorderen, is niet allereerst door zelf van alles te gaan doen. Het begint met het praktisch 

toerusten van gemeenteleden hoe zij in hun eigen omgeving kunnen dienen en kunnen 

getuigen. Lesslie Newbigin stelt dat predikanten vaak de neiging hebben om het missionaire 

werk in hun gemeente alleen te willen doen. Maar de taak van een voorganger is volgens hem 

juist om de hele gemeente zo te vormen dat zij zelf Gods boodschap naar de omgeving 

worden.158 Een voorbeeld hiervan is het Umoja-project in de Koningskerk in Rotterdam, dat 

gemeenteleden wil toerusten om oog te krijgen voor wat er in de wijk speelt, en hoe zij daar 

vanuit hun christen-zijn aanwezig kunnen zijn; maar persoonlijk vind ik deze hele gemeente 

hier een mooi voorbeeld van. De mensen die in deze gemeente de voedselbank of de 

kerkdienst bezoeken worden niet alleen door die activiteiten geraakt, maar vooral ook door de 

interesse die de gemeenteleden voor hen hebben, en door de warmte die ze ervaren. Dat maakt 

dat ze bijvoorbeeld geïnteresseerd raken in de Alphacursus. 

 

                                                 
156 Lukas 10:30-34. 
157 D. Bosch, Transforming Mission, pp. 368-372. 
158 L. Newbigin, The Gospel in a Pluralist Society, pp. 236-237. 
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Stefan Paas noemt een missionair-ecclesiologisch model waarin al deze elementen een plaats 

krijgen.159 Ook hij ziet de kerk als van nature missionair. Volgens Paas werkt die missionaire 

identiteit uit in twee bewegingen: een centrifugale (middelpuntzoekende) beweging, die 

uitnodigend en verwelkomend is, en een centripetale (middelpuntvliedende) beweging, van 

getuigenis en dienstbetoon in de wereld. De kerk is volgens hem getuige van het komende 

Koninkrijk door een uitnodigende gemeenschap te vormen “die iets laat zien van het Rijk dat 

komt”, en door de wereld in te gaan “als instrument van Gods zending”. Die bewegingen zijn 

te zien in de verschilende dimensies van de kerk. Hij noemt kerygma (verkondiging van het 

evangelie), leitourgia (aanbidding van God), diakonia (dienst aan elkaar en de wereld) en 

koinonia (gemeenschap met elkaar en met God). Hij geeft dit weer in de volgende tabel: 

 

Missio Dei 

Kerk als getuige van het Koninkrijk 

‘Kom en zie’ Dimensies ‘Ga dan heen’ (Her)scherpping 

Lichamelijke eredienst Leitourgia Bevrijdende patronen Vrijheid vs. verslaving 

Gastvrijheid Koinonia Vrede stichten Vrede vs. conflict 

Onderlinge zorg Diakonia Dienst / gerechtigheid Gerechtigheid vs. onrecht 

Publieke verkondiging Kerygma Evangelisatie Waarheid vs. informatie 

 

De eerste kolom geeft per dimensie de middelpuntzoekende beweging weer. De derde kolom 

geeft juist de middelpuntvliedende beweging weer. In de vierde kolom vermeldt Paas de 

betekenis van elke dimensie voor de schepping. “Zij  corresponderen  met diepe  verlangens  

van  de  geschapen en  gevallen  wereld,  en  staan  tegenover  de  afgodische vervormingen 

van die verlangens.” 

 Wat dit model naar mijn mening sterk maakt is dat alles met elkaar in balans is. De 

kerk is van nature missionair, en dat betekent dat zij naar buiten gericht is, maar dat betekent 

niet dat zij alleen maar ‘uitgaand’ is. Om het evangelie te delen moet de gemeente zelf 

geworteld blijven in het evangelie. En om mensen buiten de gemeente te dienen en in haar 

omgeving te zoeken naar gerechtigheid, moet zij ook de nood en het onrecht binnen de 

gemeente niet over het hoofd zien. Ook zijn de dimensies van leitourgia (lichamelijke en 

structurele aanbidding van God) en koinonia (gemeenschap met elkaar en met God) 

belangrijke aanvullingen op diaconaat en evangelisatie. De kerk kan niet alleen geven, maar 

zij moet zelf ook ontvangen. De kerk is namelijk wel een instrument van Gods missie, ze is 

kerk-voor-anderen, maar dat betekent niet dat ze zelf geen waarde heeft en zelf niet gevoed 

moet blijven worden door het evangelie. 

 

Wat in ieder geval blijkt uit deze scriptie is dat die verschillende dimensies niet los van elkaar 

staan, maar met elkaar één geheel vormen. Te vaak worden evangelisatie en diaconaal werk 

gezien als activiteiten waar je op een bepaald moment aan meedoet, en op andere momenten 

niet. Natuurlijk is het goed dat die activiteiten er zijn, maar net zoals dat de kerk missionair is, 

is ook een christen elke dag van zijn of haar leven missionair. Missionair zijn is een houding 

die je als kerk en als christen mag aannemen. Het is in heel je leven laten zien wat het 

                                                 
159 S. Paas, ‘Missionaire ecclesiologie in een tijd van individualisering’, Theologia Reformata 54.4 (2011), pp. 

391-407. 
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betekent om Jezus na te volgen, en door je geloof in je daden en je woorden te laten zien. 

Leven vanuit het evangelie is vertellen over je geloof als iemand ernaar vraagt, maar ook 

bidden voor en werken aan vrede en gerechtigheid in je directe omgeving. En het is zelf 

geworteld blijven in dat evangelie. In het besef dat missie niet is wat wij doen, maar dat het 

Gods missie is, en dat wij daarin van Hem afhankelijk mogen zijn. 
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http://www.womentrafficking.eu/
http://www.koningskerk.org/
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 Website van de Postmoderne Devotie: http://postmodernedevotie.nl/ (d.d. 2 oktober 

2014). 

 Website van De Schone Poort in Almere: http://www.deschonepoort.nl/ (d.d. 7 januari 

2015). 

 Website van het VoedselLoket Almere: http://www.voedselloketalmere.nl/ (d.d. 7 

januari 2015). 

 

 

Afbeeldingen op de voorkant: 

 De mobiele kerk in Almere Poort: 

http://www.omroepflevoland.nl/SiteFiles/temp/54bcb3c347e3fa875236eb86d4eeeb04-

635x358.png (d.d. 6 januari 2015). 

 Portret van Thomas a Kempis: 

http://thomasakempiszwolle.nl/cms/images/Afbeeldingen/Thomas%20a%20Kempis%

20oude%20portret-pop.jpg (d.d. 6 januari 2015). 

 VoedselLoket Almere: 

http://www.kroonappels.nl/finalisten/stichting-voedselloket-almere%5Cimg_0581.jpg 

(d.d. 6 januari 2015). 

 Koningskerk Rotterdam: 

http://i.ytimg.com/vi/qHlGk2LtI14/maxresdefault.jpg (d.d. 14 januari 2015). 
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