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Waarom missionair? 



Golden Circle Simon Sinek



Johannes 6: 66

Toen trokken veel leerlingen zich terug en gingen 
niet verder met hem mee.



Johannes 6: 66, 67

‘Toen trokken veel leerlingen zich terug en gingen 
niet verder met hem mee.’

Jezus vroeg nu aan de twaalf: ‘willen jullie soms ook 
weggaan?’



Johannes 6: 66, 67, 68

‘Toen trokken veel leerlingen zich terug en gingen niet 
verder met hem mee.’

Jezus vroeg nu aan de twaalf: ‘willen jullie soms ook 
weggaan?’

Simon Petrus gaf antwoord: ‘Naar wie zouden we moeten 
gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven.’



Lukas 10 als tweevoudig missionair 
kernhoofdstuk
1. Lukas 10: 1-24: de uitzending van de 72 
leerlingen.

– ‘Als lammeren onder de wolven…’

– ‘Neem niks mee…’

– ‘Vrede voor dit huis’

– ‘Eet en drink wat je krijgt aangeboden’

– ‘Het Koninkrijk van God heeft jullie bereikt…’
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Lukas 10 als tweevoudig missionair 
kernhoofdstuk
2. Lukas 10: 25-37: de gelijkenis van de barmhartige 
Samaritaan

– ‘Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden 
van het slachtoffer van de rovers?’

– ‘Over naaste worden…’
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‘Heil’ als een kloostertuin



‘Heil’ als prisma



Op de site van de kerken…

“Waarom zijn we missionair actief? Wat is het heil dat 
we willen delen? Een leven na de dood? Vrede op 

aarde? Meer mens zijn?”



De zes vragen van Bevans & Schroeder

• Wie is Jezus Christus en wat is zijn betekenis?
• Wat is het eigene van de christelijke kerk?
• Welke eschatologie kent de kerk?
• Wat is het eigene van de redding die de kerk 

verkondigt?
• Hoe kijkt de kerk naar mensen in het algemeen?
• Hoe kijkt de kerk naar de menselijk cultuur waarin ze 

leeft en werkt? 
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Wie is Jezus Christus en wat is zijn betekenis?

• Alleen Jezus Christus baant de weg tot God. Heil 
is exclusief, zonder Hem loopt ons leven dood 
(Johannes 3: 16-18)

• Heil is inclusief en universeel door Jezus Christus 
(Johannes 3:16)

• Heil voor het hier en nu: Jezus is door zijn manier 
van leven een van de vele ‘heilzame’ mensen
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Wat is het eigene van de christelijke kerk? 
(indeling Avery Dulles)

• Kerk als institutie (hiërarchie)

• Kerk als mystieke gemeenschap (‘waar 2 of 3….’)

• Kerk als sacrament (‘Jezus Christus zichtbaar’)

• Kerk als heraut (‘roep het van de daken!’)

• Kerk als dienaar (‘onbaatzuchtig present’)

• Kerk als school voor discipelschap (‘navolging leren’) 
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Welke eschatologie kent de kerk?

• Er is geen andere toekomst dan de toekomst die 
wij maken (of breken!)

• Wij leven toe naar Jezus’ wederkomst in de 
toekomst. God maakt alle dingen nieuw.

• Elke tijd is eindtijd. Het kennen en volgen van 
Christus is eeuwig leven in het hier en nu 
(Johannes 17:3)
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Wat is het eigene van de redding die de kerk 
verkondigt?

• We zijn verzoend met God door Jezus Christus die onze 
straf droeg.

• Iedereen mag delen in de overwinning van Jezus Christus 
op dood en bederf

• Onze redding ligt in onze bereidheid ons te laten 
omvormen tot mensen in het spoor van Jezus Christus

• Is redding eigenlijk wel een passend woord? Wie of wat 
moet er gered worden?
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Hoe kijkt de kerk naar mensen in het algemeen?

• ‘De mens is geneigd tot alle kwaad en niet in 
staat tot enig goed.’

• De mens is niet perfect, maar deugt in de kern 
wel.

• De mens is een ambivalent wezen, voortdurend 
heen en weer geslingerd tussen goed en kwaad
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Hoe kijkt de kerk naar de menselijk cultuur 
waarin ze leeft en werkt? 

• Daar moet je als kerk afstand van nemen 
(Nashville verklaring) 

– Sport: boksen

• Zoek aansluiting en communiceer van daaruit het 
Evangelie (Paulus op de Areopagus, Hand. 17)

– Sport: jiu jitsu
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De zes vragen van Bevans & Schroeder

• Wie is Jezus Christus en wat is zijn betekenis?
• Wat is het eigene van de christelijke kerk?
• Welke eschatologie kent de kerk?
• Wat is het eigene van de redding die de kerk 

verkondigt?
• Hoe kijkt de kerk naar mensen in het algemeen?
• Hoe kijkt de kerk naar de menselijk cultuur waarin ze 

leeft en werkt? 
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