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1. Samenvatting 

Voor u ligt de rapportage van het onderzoek naar buitenlandse zending binnen de ABC 
(Alliantie van Baptisten en CAMA) gemeenten dat het tweede kwartaal van 2013 is 
uitgevoerd. Het onderzoek bevat naast een theologisch onderzoek ook een praktisch 
onderzoek dat uitgevoerd is met de survey methode en met drie verdiepende interviews. Uit 
het onderzoek komt naar voren dat de meeste ABC gemeenten buitenlandse zending 
ondersteunen, maar dat ze hier veelal niet actief mee bezig zijn. Er werden weinig ideeën 
en kansen omschreven, enkele gemeenten geven aan toerusting en/of informatie te 
wensen of geven aan meer met eigen context bezig te zijn. Het onderzoek leverde voor mij 
een verdieping van mijn eigen geloof op; het nadenken en spreken over de motivatie tot 
zenden leidt tot een groter besef van Wie Christus is. Het vuur dat met Christus begon en 
het geloof in ons hart plaatst, is hetzelfde vuur is dat ons aanzet tot zenden! In onze 
westerse cultuur raken wij eenvoudig vervreemd van Christus’ opdracht; in hoeverre 
houden we ons vast aan de waarheid en de kracht van het evangelie? Zijn wij bereid om 
achter Jezus aan te gaan en hiervoor te lijden en een prijs te betalen? Bereid om Zijn 
evangelie van liefde te verspreiden tot aan de einden der aarde?  

Het bestuur van de ABC gemeenten staat voor de uitdaging om zending meer in het hart 
van de gemeenten te plaatsen, hiervoor bevat dit rapport adviezen en ideeën voor de 
uitvoering. Graag wil ik ook vermelden dat dit onderzoek en deze rapportage niet tot stand 
konden worden gebracht zonder de input van de denktank ‘ABC & zending’, de 
enthousiaste medewerking en begeleiding van Boudewijn van Schoonhoven, de respons 
op de theologische uitwerking van Arie Verduijn en de informatie over korte termijn zending 
van Robert-Jan Sterk.  

2. Aanleiding 

Februari 2013 heeft de denktank ‘ABC & zending’ van de ABC gemeenten een 
onderzoeksverzoek gestuurd naar de CHE. Deze denktank bestaat uit leden van Operatie 
Mobilisatie, de Alliance World Fellowship, CAMA (CAMA; Christian And Missionary 
Alliance) Zending en de ABC gemeenten. Deze vraag heeft geleid tot de onderzoeksvraag; 
‘Wat doen de ABC gemeenten anno 2013 aan zending en de motivering daartoe?’ Het 
projectplan met volledige beschrijving van de aanleiding is opgenomen als bijlage 1. In dit 
projectplan werd de volgende definitie van zending geformuleerd: Het participeren in Gods 
missie. In het kader van dit onderzoek is dit in overleg met de opdrachtgever beperkt tot 
Gods missie in het buitenland.  

In het boek van McGrath en Jan Hoek komen zending en missie aan de orde en staat een 
prachtige omschrijving van de missie van de kerk; ‘In het Nieuwe Testament wordt 
beschreven hoe de kerk, die door het kruis en de verrijzenis van Jezus Christus bevrijd is, 
bestaat om God tot in eeuwigheid te aanbidden en te verhogen en om deel uit te maken 
van Gods missie in de geschiedenis. In Christus’ menswording en onzelfzuchtige leven en 
in de kernboodschap van de missie hebben christenen een voorbeeld gekregen; het kruis 
van Christus en alles wat daardoor voor de mensheid bereikt is. Daarbij is de kerk door 
Christus gestuurd en door de Heilige Geest toegerust om van Jezus als Heer en Redder te 
getuigen, het kwaad in zijn naam te verdrijven, zegening en genezing te brengen en het 
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goede nieuws van de verlossing door te geven aan de volken en de gehele schepping.’1 
Christenen en de gemeenschap van christenen worden door Christus gestuurd of 
gezonden, hier vinden we de oorsprong van het woord zending. Zending naar volken die 
onbekend of niet bereikt zijn, om vervolgens tot zegen te kunnen zijn voor de gehele 
schepping.  

Uiteraard heeft Gods missie ook betrekking op Nederland, de ontwikkelingen in Nederland 
rechtvaardigen in mijn optiek de keuze om het onderzoek te beperken tot zending in het 
buitenland; De heer S. Paas omschrijft in zijn artikel over kerkplanting dat we in Nederland 
naar een aanwezigheid van de kerk als ‘normale’ minderheidspeler migreren. Alleen daar 
waar nodig is, raadt hij aan kerken te planten die zichzelf presenteren als priesterlijke 
gemeenschappen. Hij omschrijft dit als het creëren van kleine plaatsen van hoop, herstel 
en gezondheid.2 De kerken in Nederland bevinden zich in transitie; in het zich herverstaan 
en van daaruit zich opnieuw afstemmen op hun context. Bij hun huidige transitie in 
Nederlandse context, zullen de kerken zich opnieuw gaan afstemmen op hun bron en doel. 
Hierbij kunnen ze niet om Gods missie, ook voor volken buiten Nederland, heen. Het 
onderzoeken van hun zendingsactiviteiten buiten Nederland is hierdoor een goede indicator 
voor hoe de gemeenten hun eigen missie verstaan. Zending in binnen- en buitenland is niet 
te scheiden, maar wel te onderscheiden. Ons onderzoek naar zending in het buitenland is 
goed af te bakenen van zending in Nederland en zorgt ervoor dat ons onderzoek qua tijd en 
middelen haalbaar is. Wright geeft dan ook aan dat we ‘zenden en worden gezonden’; 
Christus staat aan beide uiteinden van het proces. Hij is het object van het geloof dat redt 
en Hij machtigt mensen, geeft hen een opdracht en zendt hen.3 

Met dit onderzoek naar zending wil de denktank een fundament ontvangen voor haar 
advies aan de ABC gemeenten. Het betreft een analyse van de huidige praktijk van 
zending met daaraan gekoppeld conclusies en aanbevelingen voor de denktank en de ABC 
gemeenten. De concrete utopie hierbij is dat zending ‘een speerpunt’ van iedere gemeente 
is. Zie hiervoor de door de heer Jan Hendiks omschreven ‘fasen in een proces van 
probleem oplossing’. Kort omschreven; stap 1 probleemstelling, 2 analyse probleem & 
onderzoek mogelijkheden, 3 norm of visie waaraan de oplossing moet voldoen (zending als 
speerpunt van iedere gemeente), 4 werkdoelen, 5 prioriteiten, 6 plan de campagne, 7 
uitvoering en stap 8 evaluatie gehele proces.4 Dit onderzoek betreft stap 2, bij de 
conclusies en aanbevelingen dienen waar mogelijk werkdoelen, prioriteiten en ideeën voor 
de uitvoering omschreven te worden. 

 

 

                                                           
1
 Handboek Christelijk Geloof onder redactie van Alister McGrath en Jan Hoek (boekencentrum Zoetermeer: 

Nederlandse vertaling, 2008) p. 258, 259 
2
 Paas, S., (2011), A European Perspective on Urban Church Planting, 

http://www.citytocityeurope.com/images/stories/Church%20Planting%20in%20the%20Secular%20City1%20kopie.pdf
p.13-15 
3
 Wright, C.J.H., De Bijbelse Missie, Gods opdracht voor zijn kinderen (Barneveld: Uitgeverij De Vuurbaak, 2011) p. 

204 
4
 Hendriks, J., Kerkvernieuwing……een uitdaging! (Heeswijk: Drukkerij Berne BV, 2010) p. 25-31 
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3. Onderzoeksopzet 

 

In overleg met de opdrachtgever is gekozen voor een onderzoek in twee fasen;  
Fase 1; 
� Inventarisatie van het beleid voor, de activiteiten van en de motivering tot zending 

binnen de afzonderlijke ABC gemeenten  
� Achtergrond van zending algemeen 
� Achtergrond zending binnen ABC gemeenten 
Fase 2; 
� Verdiepend onderzoek met interviews over de motieven, kansen en wensen binnen de 

gemeenten 

 

4. Onderzoeksresultaten 

 

4.1. Inventarisatie zending binnen afzonderlijke ABC gemeenten 

In overleg met de opdrachtgever is een inventarisatie opgezet om zoveel mogelijk 
informatie in korte tijd te verzamelen, zie projectplan en survey in de bijlagen. Het 
onderzoek is aangekondigd in de nieuwsbrief van april 2013 en 2 mei is per email 
participatie gevraagd. Half mei zijn de gemeenten nagebeld met verzoek tot participatie om 
de respons te vergroten. Eind mei beschikten we over respons van 41 van de 65 
gemeenten. Door deze respons van ruim 63 % mogen de resultaten als representatief voor 
alle gemeenten beschouwd worden. De resultaten van deze inventarisatie staan in de 
bijlage; Uitwerking inventarisatie zending ABC gemeenten. De digitale gegevens en 
bewerking zullen aan de opdrachtgever worden overgedragen.  

Hieronder geef ik een overzicht van de vragen uit het projectplan met de antwoorden die 
we hierop uit de inventarisatie verkregen hebben; 

1. Beleid; is er beleid vastgelegd voor zending? 

a. Is er een beleidsplan voor zending of een (beleids)plan waarin dit is opgenomen? 

Opdrachtgever verstrekte informatie dat gemeenten grotendeels werken met een 
eigen beleidsplan of een kopie van het beleidsplan van de Rank Utrecht, enkele 
gemeenten hebben nog niets vastgelegd. Er is gekozen om geen extra vraag of 
extra actie hiervoor van de gemeenten te vragen bij de inventarisatie. 
 

b. Is er sprake van proactief of reactief beleid?  

 

25

13

1

proactief (ja)

reactief (nee)

nog niet
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Proactief; zendingsverantwoordelijke geeft aan dat de gemeente actief is bij het opstellen van beleid en 

visie 

Reactief; zendingsverantwoordelijke geeft aan dat de gemeente niet actief is bij het opstellen van beleid 

en visie 

 

2. Onderliggende basis; welke visie hanteren de gemeenten voor zendingswerk? 

a. Wat motiveert de gemeenten tot zending?  

 
 

b. Welke geloofsovertuigingen zitten hierachter? 

Veel gemeenten vulden Bijbelteksten in; 

 
 

3. Organisatie; hoe vindt de organisatie plaats en waar komen initiatieven vandaan? 

a. Is er een speciale zendingscommissie, zendingswerkgroep of iets vergelijkbaars? 

De organisatie is sterk verschillend; van geen, tot 1 persoon of een werkgroep of 
commissie die verantwoordelijkheid draagt. 
 

b. Welke zendingsactiviteiten vallen onder deze commissie of werkgroep?  

Bij de inventarisatie is gevraagd naar activiteiten naast het uitzenden (> 6 maanden), 
de zendingsprojecten (<6 maanden, > 2x per jaar) en zendingsacties (max. 2x per 
jaar); 
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c. Komen initiatieven voor zending vanuit a, van (kandidaat) zendelingen of via andere 

kanalen?  

Initiatieven voor zending komen zowel uit de raad, van de 

zendingsverantwoordelijken, vanuit de gemeente zelf of via andere kanalen. 

 

4. Praktische feiten; wat wordt er momenteel aan zending gedaan door de gemeenten? 

a. Hoeveel zendelingen zijn er, met welke organisaties en waarheen? 

32 gemeenten vulden de vraag wie ze uitzenden in, 41 gemeenten die over de 
organisaties waarmee ze uitzenden. In het ene geval werden de zendelingen met 
naam genoemd, soms enkel de zendingsorganisatie en enkele gemeenten gaven 
aan dat deze informatie vertrouwelijk is. 
 
Organisaties die met meer dan 8 zendelingen of zendingsparen aanwezig zijn; 
Operatie Mobilisatie: 12 zendelingen / zendingsparen 
CAMA Zending: 12 zendelingen / zendingsparen 
Jeugd met een opdracht: 10 zendelingen 
Eigen initiatief / organisatie: 9 zendelingen / zendingsparen 
 
Op basis van de data die bij de organisaties zijn opgegeven zouden ca. 84 
zendelingen of zendingsparen door deze 41 gemeenten worden ondersteund, wat 
neer komt op circa 2 zendelingen of zendingsparen per gemeente en omgerekend 
zou neerkomen op circa 130 zendelingen of zendingsparen voor alle ABC 
gemeenten. 
 
Enkele overige statistieken; 
 
Gemiddeld aantal leden;      217 personen 
Gemiddeld aantal leden (Bethel Drachten weggelaten);   149 personen 
Gemiddeld percentage inkomsten zending;    12 % 
Gemeenten die 10% of meer aan zending besteden;   27 gemeenten (66 %) 
Gemiddeld aantal personen verantwoordelijk voor zending;  4 personen 
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b. Voor welke projecten wordt gecollecteerd?

Organisaties waarvoor

 

c. Hoeveel financiële steun wordt er vanuit de gemeenten gegeven (verdeeld over 

zendelingen en projecten)?

Deze velden werden door 3

komt op EUR 8.148,--

 

d. Welk aandeel heeft zending in de 

Minimaal: minder dan 5% 

Belangrijk: meer dan 30%

 

e. Waar komt zending terug in de overige gemeenteactiviteiten?
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Voor welke projecten wordt gecollecteerd? 

voor meer dan EUR 1000,-- gecollecteerd werd in 2002;

 

Hoeveel financiële steun wordt er vanuit de gemeenten gegeven (verdeeld over 

zendelingen en projecten)? 

Deze velden werden door 32 gemeenten ingevuld. Totaal EUR 260.732,

-- per gemeente.  

Welk aandeel heeft zending in de gemeenteactiviteiten? 

 
 

Belangrijk: meer dan 30% 

Waar komt zending terug in de overige gemeenteactiviteiten? 
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gecollecteerd werd in 2002; 

Hoeveel financiële steun wordt er vanuit de gemeenten gegeven (verdeeld over 

260.732,--. Wat neer 
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Zie bovenstaande grafiek bij d. 

Ingevulde overige activiteiten;

De ingevulde toerustingen

 

5. Praktische ervaring; welke ervaring hebben de gemeenten met activiteiten van (of ter 

ondersteuning of promotie van) zending?

a. Welke praktijkvoorbeelden (activiteiten gericht op zending) zijn er en hoe waardeert 

men die? 

Waardering zendingsactiviteiten;
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De overige activiteiten die ingevuld werden staan bij 4. Sponsoracties van 
Compassion en Open Doors worden algemeen positief beoordeeld, ook acties voor 
de jeugd en presentaties. Collectes worden algemeen als middelmatig beoordeeld.  
 

b. Welke nieuwe ideeën voor (activiteiten van) zending heeft men binnen de 

gemeenten? 

Hier vulden de gemeenten 15 activiteiten in. Deze varieerden van acties, sponsoring, 
korte reizen tot het hernieuwen van beleid en focus. 
 

c. Hoe worden deze ideeën gebruikt voor nieuwe initiatieven? 

Vele ideeën worden al ten uitvoer gebracht. Als obstakels (totaal 6) werden 
veranderingen in de gemeente en tekort aan kartrekkers genoemd. 
 

6. Wensen; wat kan gedaan worden om zending binnen de gemeenten te stimuleren? 

a. Welke kansen zien de gemeenten voor (de ondersteuning van of motivatie tot) 
zending? 
Hier werden 16 kansen voor zending ingevuld, waarbij 5x jongeren betrokken 
werden. Vijf keer wordt genoemd dat men de hoop heeft dat of dat men eigen 
mensen wil (bemoedigen om) de zending in te gaan. Twee keer werd genoemd dat 
financiën de kansen verminderen. Er werd ook aangegeven dat men zending breder 
uit wil dragen binnen de gemeente of beter wil organiseren. 
 

b. Waar zou men extra informatie, ondersteuning en/of toerusting voor wensen? 

 
 

Hieronder geef ik de 17 reacties weer; 

CAMA Zending als vraagbaak 

wenst informatie over mogelijkheden ABC organisatie 

ondersteuning voor nieuw leven belangstelling voor zendingswerk 

elkaar ontmoeten + waar mogelijk samenwerken 
Verbondenheid verhogen door langlopend zendingsproject vanuit ABC 
organisatie 

elkaar ontmoeten + pionier breder verspreiden 

zendelingen zustergemeenten uitnodigen 

Ondersteunende activiteiten: muziekgroep en financiën 

4
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17
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geen

tekst ingevuld
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Onderwijs en praktische hulp om jongeren te motiveren 

Materiaal voor kleine groepen 
workshop of studie over zending + toerusting werkgroep zending + meedenken 
bij vormgeving activiteiten 

ondersteuning zoals die nu is 

Onderwijs 

visievorming voor zending 

gemeente gericht op zending dichtbij 
gemeenschappelijke zendingsdag 
kennis voor beginnende zendeling + informatie fondswerving 

 

c. Welke hindernissen kunnen weggenomen worden? 

Bij de mogelijkheid om tips en aanwijzingen te geven werd drie keer gewezen op de 
nood tot zending in Nederland, werd twee keer praktische hulp genoemd, één keer 
de tip om speciale diensten voor zending te organiseren in eigen omgeving en één 
gemeente gaf uitgebreide informatie/instructies over buitenlandse zending. 

 

4.2. Achtergrond zending 

 

In de inleiding begon ik over zending met een citaat uit het Handboek Christelijk geloof van 
Alister Mc Grath en Jan Hoek. Ik gebruikte dit citaat omdat het in mijn optiek een 
samenvatting geeft van wat de Bijbel hierover leert. Hier volgt een korte inleiding. God zelf, 
in Christus, is de bron van alle zending; Hij is degene die ons Zijn woord en als Persoonlijke 
openbaring Zijn Zoon heeft gezonden om ons te redden van de gevolgen van de zondeval. 
Gods oproep tot urgentie hierbij klinkt door de hele Bijbel, lees bijvoorbeeld over de leiders 
van Jeruzalem in Jesaja 28 en de wijze en de dwaze maagden in Matteüs 25. Zijn urgentie 
ervaar ik in het boek Openbaring het meest, het staat er niet letterlijk maar ik ‘hoor’: ‘Kom 
tot Mij!’. Johannes begint met een belofte ‘wie overwint’ om mensen aan te sporen hun 
geloof vast te houden en na te leven, bij het optreden van de twee getuigen lees ik nog dat 
er mensen waren die door de gebeurtenissen zeer bevreesd werden en de God des 
hemels de eer gaven (dit interpreteer ik als bekering), hierna verandert de toonzetting en 
lees ik meerdere malen ‘en zij bekeerden zich niet’. Het doel van God is een verloste 
mensheid en schepping, waarbinnen mensen God in eeuwigheid loven en in Hem vreugde 
vinden op de nieuwe aarde.5 Hier tegenover staat eeuwige verbanning uit Zijn 
tegenwoordigheid, een plek van vuur en verlatenheid (2 Thess.1:6-10; Openb. 20:11-15). In 
de Bijbel lezen we in het Oude Testament hoe God eerst Zijn profeten stuurde. Enkele 
voorbeelden; Abram werd gezonden om alle volken der aarde tot zegen te zijn (Gen. 12:1-
3), Jozef werd onwetend uitgezonden om later zijn volk te helpen tijdens een hongersnood, 
Jesaja, Jeremia en andere profeten werden uitgezonden als instrument van Gods 
verlossing of redding óf om Gods boodschap te brengen. Op Zijn beurt zendt Christus ook 
Zijn volgelingen naar de volken en de gehele schepping. Tijdens Zijn leven op aarde had 
Jezus Christus en hadden Zijn eerste volgelingen, de apostelen, nog geen Bijbel met 
Nieuwe Testament zoals wij dat kennen. Ze maakten gebruik van (zendingsgerichte) 

                                                           
5
 Wright, De Bijbelse Missie, p. 254 
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teksten uit het Oude Testament. Jezus Zelf wijst keer op keer terug naar de profeten, twee 
voorbeelden;  Luc. 4:18,19 waar Jezus Jesaja citeert en aangeeft dat Hij de genoemde, 
door God gezonden, Knecht des Heeren is. En Luc. 24: 25, 26, 47 het verhaal van de 
Emmaüsgangers waarin Jezus terug wijst naar de profeten en Zijn discipelen aangeeft dat 
in Zijn naam het evangelie aan alle volken gebracht moet worden. Petrus citeerde in Hand. 
2:17-21 de profeet Joël, Jacobus in Handelingen 15:16-18 de profeet Amos en Paulus 
vertelde in de Joodse synagoge het volk hun eigen verhaal (Hand. 13:32-33). Het Oude 
Testament had naast Israel alle volken op het oog, dit komt ondermeer naar voren in Gen 
12: 1-3, waarin God Abram roept om tot zegen te zijn voor ‘alle geslachten des 
aardbodems’. Hiernaast wil ik ter illustratie graag een stuk van het gebed van Salomo 
opnemen; 
 
1. Kon. 8:41-43 (NBG51); 
 
Ook wanneer een vreemdeling die niet tot uw volk Israël behoort, ter wille van uw naam uit 
verren lande komt, want men zal horen van uw grote naam, uw sterke hand en uw 
uitgestrekte arm, en hij komt bidden in dit huis, hoor Gij dan in de hemel, de vaste plaats 
uwer woning, en doe naar alles wat de vreemdeling tot U roept, opdat alle volken der aarde 
uw naam leren kennen, zodat zij U vrezen zoals uw volk Israël, en weten, dat uw naam 
uitgeroepen is over dit huis dat ik gebouwd heb. 
 
In het Nieuwe Testament zijn vele teksten te vinden die een beeld geven van Gods 
opdracht; onder meer Marc. 16:15, Mat.9:37, 10:1-32, 24:14, 28:18-20, Luc.9:1-6, 10:1-30, 
Joh. 10:13, 17:18-19, 20:21, Hand. 1:8, Fil 2:15,16. Aan het eind van Zijn bediening op 
aarde geeft de Here Jezus Christus Zijn volgelingen de opdracht om Zijn werk van de 
verkondiging van Gods Koninkrijk op zich te nemen (Joh. 17, Marc. 16:15, Hand 10:42, 
enz.). Wij mogen in woord en daad tonen wat het betekent om deel uit te maken van dat 
andere Koninkrijk, gelukkig blijft God hierbij betrokken en heeft Hij ons Zijn woord, de Bijbel, 
gegeven met prachtige verhalen en metaforen om de brug naar anderen te bouwen. Uit de 
Bijbel komt duidelijk naar voren dat Gods aandeel in het verbond overstelpend is, ons 
marginale aandeel is respons, trouw en gehoorzaamheid. De diepste motivatie van zending 
is de innerlijke barmhartigheid van God Zelf. Hij is bewogen met zondaren. Hij is in Zichzelf 
bewogen (Lukas 1:78). Vanuit de zending door de Vader zendt Jezus Zijn discipelen (Joh. 
20:21). In dit hoofdstuk van Johannes verschijnt Jezus na Zijn opstanding aan tien 
discipelen. Hij zei daar tegen hen: ‘Vrede zij u! Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend ik 
ook u.’ En daarna blies Hij op de discipelen en zei: ‘Ontvangt de Heilige Geest.’ God 
volbrengt Zijn plan mede door ons, Hij wil dat Zijn glorie door ons zichtbaar wordt, dat wij de 
gehele schepping laten zien en weten Wie Hij is. Dit geeft ons de verantwoordelijkheid om 
mensen te bereiken die onbekend met Hem zijn en om op ethische verantwoorde manier 
zorg te dragen voor Zijn schepping. Wright geeft aan; ‘Het is Gods missie om zijn totale 
schepping voorgoed van het kwaad te verlossen. Onze missie moet dan ook dezelfde 
reikwijdte hebben als het evangelie dat ons door de hele Bijbel wordt aangereikt.’6 De 
gehele schepping zal profiteren van Gods ultieme verlossingswerk, waarbij Wright in zijn 
boek ondermeer refereert naar psalm 96, Openbaring 21 en Jesaja 65. Ter illustratie; 
 

                                                           
6
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Psalm 96:10-13 (NBG51); 

Zegt onder de volken: De HERE is Koning,  
vast staat nu de wereld, zodat zij niet wankelt;  
Hij zal de volken richten in rechtmatigheid.  
De hemel verheuge zich, de aarde juiche,  
de zee bruise en haar volheid,  
het veld en al wat daarop is, verblijde zich;  
dan zullen alle bomen des wouds jubelen  
voor de HERE, want Hij komt,  
want Hij komt om de aarde te richten;  
Hij zal de wereld richten in gerechtigheid  
en de volken in zijn trouw.  

 
Hoe geven wij deze zending dan vervolgens vorm? 
Missiologie wordt door de tijden heen gekenmerkt door paradigma verschuivingen; Jezus 
Christus verandert niet, maar ons begrip van onze realiteit en het effect van verlossing voor 
een specifieke tijd en cultuur kan veranderen. De christelijke kerk zou moeten functioneren 
als een internationale hermeneutische gemeenschap; christenen vanuit verschillende 
contexten zullen elkaars ‘bodem’ (of cultureel, sociologisch, theologisch en ideologisch 
grondvlak) moeten uitdagen om tot vernieuwing te komen. Door de eeuwen heen is er een 
verschuiving van paradigma’s te zien; De vroege kerk werd gekenmerkt door een 
apocalyptisch paradigma; ze begreep dat het leven, de dood en de opstanding van onze 
Here Jezus Christus de paradigma shift van de geschiedenis en de mensheid was. Jezus 
overwon de duivel en alle kwade machten van onze wereld. Dit paradigma werd gevolgd 
door het hellenistische (algemeen karakter; overgang van eschatologie naar ecclesiologie) 
en het rooms katholieke paradigma (eenheid kerk en staat, christenen van vervolgde staat 
naar vervolger). De evangelische beweging ontstond binnen het hierna volgende 
protestantse of reformatie paradigma. Zij kent een nadruk op individuele behoefte aan 
redding, die tot uiting kwam in de nadruk op de Schrift en de prediking. Na de Verlichting en 
het oecumenische paradigma is het lichaam van Christus zoekende naar een nieuw 
paradigma dat aansluit bij onze postmoderne tijd. Voor dit nieuwe paradigma geeft Lotz de 
volgende kenmerken; 
1. Als kleine kudde zijn we geroepen tot geloofstrouw, niet tot succes 
2. Missie hoort bij de gehele kerk; ‘What fire is to burning, mission is to the church’ (citaat 

Emil Brunner), iedere kerk hoort te zenden en te ontvangen 
3. Parnerschap en gelijkwaardigheid; gelijkwaardige verdeling van middelen en mensen 
4. Evangelisch en oecumenisch; we hebben elkaar als christenen nodig, ongeacht 

denominatie. Christus roept ons op tot eenheid (Joh. 17:20-22) 
5. Individuele gelovigen horen het zout en het licht in de wereld te zijn. Christenen horen 

op te komen voor de armen en bereid te zijn een prijs te betalen om het kwaad tegen te 
gaan 

6. Dienstbaar zijn; een incarnationele manier van leven die zich aanpast bij taal, cultuur en 
geloofsuitingen 

7. De dialoog aangaan met andere religies; niet vanuit een compromis maar door Christus’ 
boodschap begrijpbaar en hoorbaar te maken 



 

Page 14 of 64 

 

 

8. Opleiding van mensen die een gezonde geest en een warm hart hebben; bouwen aan 
een rationeel begrip van theologie, van geschiedenis en van de Bijbel. Resulterend in 
een begrip van cultuur en andere religies en een door Christus gevormd hart om 
anderen te kunnen bereiken 

9. Hernieuwde aandacht voor het werk van de Heilige Geest, Hij leidt ons tot missie! 7  
 
In onze tijd is het evangelie over grote delen van de wereld verspreidt en kan de vraag 
gesteld worden welke missie de kerk binnen verschillende contexten en/of gebieden heeft. 
De evangelist Luis Bush introduceerde in 1990 het zogenaamde ‘10/40 window’; het gebied 
op aarde tussen 10 en 40 graden Noorderlengte, ook wel de ‘The Resistant Belt’ genoemd, 
waarbinnen zich de meerderheid van de moslims, hindoes en boeddhisten bevinden die 
nog niet bereikt zijn.8 Bij de missie in deze zone ligt de nadruk op de verkondiging van het 
evangelie, in woord en daad. Hieruit voortvloeiend zie ik als missie voor de overige landen 
om zich daadwerkelijk te vormen tot zendende en ontvangende gemeenten, evangelisch en 
oecumenisch, elkaar versterkend en de missie naar het 10/40 window gezamenlijk vorm 
gevend.  
 
Wat is er in onze tijd aan de hand? 
Lotz geeft zoals hiervoor aangegeven een lijst met kenmerken hoe ons nieuwe paradigma 
eruit zou moeten zien. Waarom voldoen wij in onze tijd niet aan het Bijbelse beeld van 
Gods missie? Wright geeft terecht aan dat de Bijbel ons schitterend nieuws brengt, het 
probleem is dat wij in zonde leven en de neiging hebben om bepaalde aspecten van het 
goede nieuws te benadrukken ten koste van andere. Hij noemt de volgende punten; 
 
1. Individueel en universeel; wij hebben persoonlijke redding en evangelisatie een centrale 

plaats gegeven terwijl Gods heilswerk de gehele schepping omhelst. Hierdoor 
verbreken wij de eenheid die God voor ogen heeft. Gevolg is dat wij minder interesse 
hebben voor de wereld, het publieke domein en nog minder wat God met de schepping 
zelf beoogt. Het kruis brengt verzoening voor alles (Kol. 1:15-23). Alleen als wij het 
karakter en de weg van God weerspiegelen, zullen anderen tot Hem aangetrokken 
worden. Zorg voor de schepping is een teken van missionaire geaardheid en is een 
urgente zaak! Ze komt voort uit liefde voor de Schepper en gehoorzaamheid aan Zijn 
geboden.  
 

2. Geloof en leven; We hebben onderscheid gemaakt tussen geloof in het evangelie en 
leven vanuit het evangelie. Geloof en gehoorzaamheid zijn onscheidbaar, geloof zonder 
werken is dood. Door beiden te scheiden volgt het resultaat dat mensen zich gelovig 
kunnen noemen, terwijl hun leven hiervan niets laat zien. Bij het zendingsbevel aan het 
eind van het evangelie van Mattheus is vaak de nadruk gelegd op evangelisatie, als 
tweede opdracht staat hierin ‘maak discipelen’. Het Nieuwe Testament is geschreven 
door discipelen, voor discipelen en om discipelen te maken. Het probleem is dat vele 
kerken wel discipelschap programma’s hebben maar geen discipelen maken.9 De 

                                                           
7
 Lotz, D., Paradigm Shifts in Missiology, Evangelical Review of Theology (2008, 32-1) p. 9-21 

8
 Miller, D.A., (2010). The genesis of world Islamic Christianity, 

http://www.stfrancismagazine.info/ja/content/view/686/5/ p. 26 
9
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heilige Geest is degene die liefde uitstort in ons hart (Rom. 5:5). Gods liefde kan enkel 
gaan stromen zodra wij (geheel) met de Geest vervuld worden. Dan is aansporing tot 
zending verder niet nodig; wat wij gekregen hebben, willen we dan doorgeven (Hand. 
1:8)! 
 

3. Verkondigen en laten zien; Het evangelie is er om gehoord en gezien te worden, in 
woorden en daden. ‘Hulpverlening zonder evangelisatie is net zo min holistisch als 
evangelisatie zonder maatschappelijke zorg’. Woorden (evangelisatie) en daden 
(diaconaat) horen bij elkaar en kunnen niet afzonderlijk bestaan zonder hun kern te 
verliezen. Lofprijs en aanbidding geven een sterk getuigenis, de openbare eredienst 
waarin God wordt geloofd heeft een evangeliserende kracht (1.Kor. 14:25). Als 
voorbeeld; het eerder genoemde gebed van Salomo in 1 Kon. 8 is een gebed om 
gebed! 
Jezus legt in het evangelie naar Mattheus ook nadruk op belang van zichtbaarheid; 
 
Mat. 5:13-16 (NBG51) 
 
Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout zijn kracht verliest, waarmede zal het 
gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om weggeworpen en door de 
mensen vertreden te worden. Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die op een berg ligt, 
kan niet verborgen blijven. Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de 
korenmaat, maar op de standaard, en zij schijnt voor allen, die in het huis zijn. Laat zo 
uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in 
de hemelen is, verheerlijken.  
 

4. Terugkeer tot nederigheid als dienaren van het evangelie; ‘Een ‘evangelie’ dat iets te 
koop aanbiedt, is een grote schande. Het ontkent de genade van het kruis, dat met 
lijden gepaard gaat.’ Hiervoor citeer ik John Stott uit het boek van Wright; 
 
‘Dat dienen en zending lijden betekenen, wordt tegenwoordig nog maar zelden 
gehoord. Het grootste geheim van de doeltreffendheid van evangelisatie en zending is 
echter de bereidwilligheid om te lijden en te sterven. Dat kan het sterven aan onze 
populariteit betekenen (door getrouw het niet-populaire evangelie te prediken), of het 
sterven aan onze trots (door bescheiden middelen te gebruiken en te vertrouwen op de 
heilige Geest), of te sterven aan radicaal en nationaal vooroordeel (door ons te 
identificeren met een andere cultuur), of aan materieel ongemak (door een eenvoudige 
levensstijl aan te nemen). Maar als hij het licht naar de volkeren zal willen brengen, dan 
zal de dienstknecht moeten lijden en moet het zaad sterven wil het zich 
vermenigvuldigen.’ 
 

5. Het evangelie is de waarheid, is uniek en heeft kracht; in onze tijd ligt de claim op 
waarheid en uniciteit onder druk, kracht is terug te vinden in de verandering van levens! 
Het rijk van God wordt gevonden bij hen die weten wat hun opdracht is: vrede brengen, 
goed doen en Gods redding verkondigen.10 De waarheid en uniciteit zijn dat Jezus 
Christus de enige Redder en Heer is, dit vraagt van ons om Hem loyaal te zijn en te 
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getuigen (Jesaja 43:12, Hand. 4:19-20). Jezus Christus is de enige weg tot redding, de 
enige weg terug naar God (Joh. 14:6, Hand 4:12). Zonder Christus valt men onder het 
oordeel, is er geen behoud (Rom. 6:23, 10:13). Zonder Hem staan wij schuldig 
tegenover God en rest ons het dodenrijk of de ‘poel des vuurs’ (Deut. 4:24, Hebr. 
12:29). 
Heel duidelijk geeft T.V. Thomas aan dat geloofscrisis ontstaat wanneer we 
bagatelliseren dat; 
a. iedereen opnieuw geboren dient te worden 
b. iedereen berouw moet betonen voor zijn/haar zonden voor onze heilige God  
c. iedereen persoonlijk Christus in zijn/haar leven ontvangt door geloof 
d. we Christus liefhebben, trouw zijn en gehoorzaam zijn aan Gods woord 
e. we ontkennen dat het evangelie levens van zondaren kan veranderen 
f. we het autoritaire woord van God veronachtzamen of geen gehoor geven aan Zijn 

gesproken woord (2. Tim.:16, Ef. 5:26, Deut. 8:3) 
g. we onze tijd niet ten volle benutten om Gods missie te volbrengen (Spr. 24:11,12, 

Mat. 24:14, Col. 4:5, 1 Kor. 9:22) 
h. we ons niet volledig openstellen voor de kracht van de heilige Geest om in woord en 

daad te kunnen getuigen en de Naam van Jezus verhogen (2 Kron. 16:9. Hand. 1:8, 
1 Petr. 1:12)11 
 

Het is Gods doel dat de kerk deel neemt aan Zijn missie; door recht te doen aan alle 
facetten van het goede nieuws van het Koninkrijk, wordt een naar binnen georiënteerde 
kerk voorkomen; “Church people think about how to get people into the church; kingdom 
people think about how to get the church into the world. Church people worry that the world 
might change the church, kingdom people work to see the church change the world”12 

 
Hoe zouden wij moeten reageren óf wat zou hoog op de agenda van leiders in de 
gemeenten horen te staan? 
Hiervoor geeft Wright een overzicht; 
1. Mobiliseren, trainen en ondersteunen wij gemeenteleden voor hun missie in dagelijks 

leven en zending? 
2. Helpen wij leden hun leven in de maatschappij te begrijpen of houden we enkel een 

beter leven na de dood voor? 
3. Leren wij leden hun verantwoordelijkheid? 
4. Bemoedigen wij ze ‘het goede’ te zoeken voor hun stad? 
5. Dragen we bij tot een Bijbels wereldbeeld dat helpt om moreel te getuigen? 
6. Helpen we leden bij ethische vraagstukken?  
7. Zijn we betrokken en ondersteunend bij leden die in strijd komen door confrontatie met 

de vijandige wereld?13 
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 Thomas, Completing the task 
12

 Winter, R.D, Hawthorne, S.C., Perspectives on the world christian movement, A Reader (Pasadena California: 
William Carey Library, Revised Edition 1992), p. 89 (A) 
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4.3. Achtergrond zending binnen ABC gemeenten 

 

Voor dit onderzoek naar zending volgt eerst een korte inleiding op de geschiedenis van de 
gemeenten, gevolgd door huidige informatie over zending binnen de gemeenten. Een deel 
van de ABC gemeenten kent een ontstaansgeschiedenis vanuit de in Nederland ontstane 
doopsgezinden (of anabaptisten) en in de uit Engeland over gekomen baptisten. De Friese 
volksprediker Menno Simons wordt de geestelijke vader van de doopsgezinde traditie in 
Nederland genoemd, hij leefde eind 14e, begin 15e eeuw. De leer van Menno kende een 
duidelijke parallel met het donatistische beeld van de kerk als een heilig en zuiver lichaam, 
afgescheiden van de bedervende invloed van de wereld. Tucht werd gebruikt om de 
eigenheid en zuiverheid te bewaren. De vervolging die de dopers in de 16e eeuw geregeld 
ervaarden paste bij hun Bijbelse wereldbeeld.14 Een omvangrijke groep dopers was minder 
gericht op een ‘zuivere gemeente’. Hierdoor ontstonden na de zogenaamde 
Waterlandcongregatie de doopsgezinden. Deze waren soepeler op het gebied van 
gemeentetucht en meer gericht op spiritualiteit. Op het kennen van Christus, woorden die 
vaak klonken; ‘De letter doodt en de Geest maakt levend’.15 Mennonieten en 
doopsgezinden werden vervolgd vanwege hun eigenzinnige ideeën over kerk, doop, 
overheid en het eind der tijden.16 De baptisten hebben hun wortels in de 15e en 16e eeuw, 
ze ontstonden uit onvrede van de puriteinen met de Anglicaanse kerk. Puriteinen was de 
benaming voor hervormingsgezinden in Engeland, in het Nederlands zou men de naam 
‘zuiveraar’ gebruiken. Kenmerkend voor puriteinen was hun streven naar een zuivere kerk 
met een zuivere prediking en een zuivere levensstijl.17 Een belangrijk keerpunt is de 
zogenaamde ‘Hampton Court’, waarbij koning James I de petitie die de puriteinen hem 
aanboden radicaal van de hand wees, de voorstanders van hervorming werd de pas 
afgesneden. Hierdoor kozen velen voor een toekomst buiten Engeland; vaak Nederland of 
Amerika. In Engeland ontstonden hierna zogenaamde ‘dissenters’ of ‘separatisten’ die eerst 
binnen de Anglicaanse kerk, maar al gauw ook daar buiten samen kwamen.18 Hier is het 
nodig ook te melden dat de Canadese grondlegger van de ‘Christian and Missionary 
Alliance’, Albert Benjamin Simpson, uit een Schots, puriteins gezin komt. John Smith, die 
afstudeerde aan het beroemde Christ College te Cambridge, wordt door velen gezien als 
de stichter van de eerste baptistengemeente. Aanvankelijk moest hij niets hebben van de 
calvinistische uitverkiezing- en predestinatieleer en was hij tegen iedere vorm van 
separatisme. Hij ontwikkelde zich echter tot kritische voorvechter van de vrijheid van 
godsdienst.19 Uiteindelijk werd de situatie voor de separatisten in Engeland niet houdbaar 
en besloten grote groepen de oversteek naar Nederland te wagen. In Amsterdam voegden 
zij zich bij de daar al aanwezige ‘Brownisten’; genaamd naar Robert Browne die al eerder 
naar Nederland was over gestoken. Eén van de vele kenmerken was het gezamenlijk 
bestuderen en bediscussiëren van de Bijbel, dit was onder het katholieke en 
Angelsaksische kerkelijke bewind verboden. Van gewone christenen werd niet verwacht 
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zinvol over belangrijke geestelijke zaken mee te kunnen denken.20 De doopsgezinden of 
ook wel ‘waterlanders’ genoemd, waarbij John Smith zich 1608/1609 had aangesloten, 
waren mens en vredelievend. Ook Menno Simons moest niets hebben van het agressieve 
evangelie dat destijds te Münster werd gepredikt.21 Ondanks hun vredelievendheid werden 
ze veelvuldig vervolgd, velen werden in de 16e eeuw gemarteld en op gruwelijke wijze 
gedood. Dopers wilden een gemeenschap als de vroege kerk zijn, ze vormden als het ware 
een herstelbeweging en zagen het gebruik van het zwaard door de kerk als een val. De 
bevoorrechte kerk in hun tijd mocht in hun optiek het recht niet met geweld naar zich toe 
trekken (misbruik theocratie).22 Volgens hen ging het bij de doop om historische navolging 
van de Zoon van God. De doop was een daad van gehoorzaamheid, ze was geen vrije 
navolging en leidde niet tot werelds succes. Voor dopers was de lutherse ontkoppeling van 
geloven en werken Bijbels wel juist, maar was het ook belangrijk hoe je geloofde. Geloof 
bewerkt een nieuwheid van leven. De doop markeerde een geestelijke overgang; de 
geloofsdoop liet de geschiedenis van de dopeling in de geschiedenis van Jezus over 
gaan.23 In een artikel van de heer R. Erwich wordt de doop eveneens omschreven als 
initiatie in een tweevoudige gemeenschap: gemeenschap met God en een concrete 
gemeenschap met christenen.24

 Verschillende dopers en baptisten hebben zich in de tijd 
genoodzaakt gevoeld geloofsbelijdenissen op te stellen, we kennen bijvoorbeeld de 
achttien thesen van Balthasar Hubmaier, de Sleitheim confessie en de belijdenis van 
Overton. De stellingen zijn veelal reformatorisch en anti-katholiek van inhoud. Ik kies ervoor 
de inhoud van deze belijdenissen niet te vermelden. Belangrijker vind ik de facetten die 
voor onze huidige tijd van belang zijn. De doperse en baptistische visie gaat uit van het 
samenkomen als levende gemeenschap. Leden weten zich als ‘priester’ van God 
aangesproken en vormen samen Zijn gemeenten, ze kennen een congregationalistische 
gemeentestructuur waarbij leden instemming hebben over beleid en beslissingen.25 De 
eerder genoemde doop als initiatie tot de gemeenschap, gekenmerkt door een vernieuwing 
of verandering van leven is voor onze tijd van nihilisme belangrijk. Spiritualiteit en religie 
zijn weer ‘in’, het is van essentieel belang dat we Christus zichtbaar navolgen. Ze leggen 
nadruk op vrijheid van geloof en denken; geloof (ongeacht welk) moet altijd geleefd en 
beleefd kunnen worden. Ze keren zich niet af van overheden, maar hebben moeite met de 
opdracht van de overheid om het ‘zwaard’ te hanteren. De hoofdopdracht van de kerk is 
wereldzending. De kerk heeft een dienende functie, het gaat om een ‘politiek van 
vergeving’. Gemeenschappen van Christus mogen ‘modelplaatsen’ van verzoening en 
vergeving zijn.26 Enkele grote namen van ‘vaders’ van moderne zending; William Carey 
(17e eeuw) en Charles Haddon Spurgeon (18e eeuw). Binnen de ABC gemeenten kan de 
eerder genoemde grondlegger van de in 1897 opgerichte CAMA; de heer Albert Benjamin 
Simpson (1843-1919), niet ontbreken. Deze Canadese man zette zijn leven in om het 
evangelie te brengen aan hen die nog niet geloven.27 Hij leidde in 1887 in Maine; Verenigde 
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Staten, een kleine gebedsconferentie, waar vrienden elkaar opzochten voor gebed en 
onderlinge bemoediging. Hieruit ontstonden twee genootschappen die tien jaar later 
samensmolten in de CAMA. Hiernaast komt het theologische gedachtegoed van ‘the 
Fourfold Gospel’ van zijn hand en prediking; Christus onze Verlosser, Christus onze 
Heiligmaker, Christus onze Geneesheer en Christus onze komende Koning.28 Theologisch 
motief voor zending was Mat. 24:14, het zendingwerk had de nadruk op de heilige Geest, 
op evangelisatie (niet of minder opvoedkundig of institutioneel) en op landen ver weg, 
zonder ‘christelijk geluid’. Simpson ging ervan uit dat wanneer alle volken met het evangelie 
bereikt waren, het einde zoals in Matteüs omschreven zou komen. Ze kenden een strak 
financieel beleid met een onderliggend principe van opoffering.29 In deze karakteristieken 
vind ik kenmerken terug van Lotz protestantse (reformatie) paradigma; de nadruk op de 
individuele behoefte aan redding, terug te vinden in de benadering van de Schrift en de 
prediking.30 Volgens Lotz heeft onze postmoderne tijd een nieuw paradigma nodig 
waarbinnen iedere kerk moet zenden en ontvangen, vrede en rechtvaardigheid zijn nodig 
voor het behoud van mensen binnen een wereld waar onrecht, uitputting en verdrukking 
heersen.31 A. Verduijn schrijft hierover in zijn artikel ‘Missions in the local church’; hij geeft 
aan dat ieder kerklid verbonden hoort te zijn met missionair werk. Dat een kerk die uitreikt, 
zelf gezegend zal worden.32 Zijn gedachtegoed sluit aan bij wat Lotz schrijft over de 
paradigma’s van missiologie; christelijke gemeenschappen zullen elkaars ‘bodem’ moeten 
uitdagen om tot vernieuwing te komen (zie 4.2). Uit het artikel van Lotz maak ik op dat 
baptisten minder positief staan tegenover de charismatische beweging. Er staat zelfs een 
vraag in of baptisten angst hebben voor de Heilige Geest.33 Ook Simpson stond niet op één 
lijn met de pinksterbeweging die aan het begin van de 20e eeuw ontstond. Hij streefde niet 
naar de tweede doop (de doop met de Heilige Geest) en het spreken in tongen, maar naar 
het winnen van zielen.34  
Hoe zit het dan met de Geestesgaven? Aangezien Lotz ook aangeeft dat de Geest Gods 
missie leidt, wil ik hier enige aandacht aan geven. God heeft de geestesgaven gegeven tot 
opbouw van Zijn gemeente, deze dienen tot Zijn glorie en tot het welzijn van mensen. De 
Bijbel roept ons op om ons te richten op de hoogste gaven (1 Kor 12:31), om te streven 
naar de gaven van de Geest, vooral naar die van de profetie (1 Kor 14:1). In 1 Kor. 14:39 
zegt Paulus: ‘streef ernaar te profeteren en verhinder niet dat er in klanktaal gesproken 
wordt’. Willen we voldoen aan de Bijbelse opdracht om vervuld te worden met de Geest, 
dan hoort daar dus bij dat we ons richten op alles wat de Geest wil geven. De gaven zijn 
gegeven ten dienste van Gods doel of missie. Baptisten bestudeerden gezamenlijk de 
Schrift en richtten zich op het veranderen (vernieuwen) van levens, iets wat doortrokken is 
van een met de Geest vervuld leven. Leiders van de CAMA omarmden, onderwezen, 
schreven en vertrouwden op de heilige Geest.35 Wat betreft het stichten van gemeenten in 
Nederland was CAMA zending aanvankelijk terughoudend, op aandringen van de 
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Amerikaanse organisatie werd in 1975 met een eerste gemeente begonnen.36 Ik 
concludeer dat de gemeenten van de CAMA en de Baptisten voortgekomen zijn uit 
orthodoxe, reformatorische christelijke bewegingen die sterk zendingsgericht waren. Zij 
stonden open voor de gaven van de Geest maar joegen deze niet na, hun focus lag op 
Gods missie; Zijn gehele heilsplan in en door Jezus Christus.  
Zending wordt ook onderschreven en gedragen in het strategisch plan ABC 2010 – 2014, 
hierin staat; ‘het blijvend sterk houden van de internationale zendingsoriëntatie door goede 
samenwerking met AWF (gerealiseerd door directe bestuurlijke betrokkenheid)’.37 In de 
visie van de ABC gemeenten (bijlage 3.) staat; ‘Men brengt haar liefde bij om te 
evangeliseren en zending te bedrijven.’ In de statuten en het huishoudelijk reglement van 
de ABC gemeenten werden de zendingsgerichte teksten (artikel 3) uit de doelstellingen 
verwijderd. Nadruk werd gelegd op gemeentestichting, samenwerking en onderlinge 
ondersteuning in de uitvoering van de taken van de gemeenten.38 De ABC gemeenten zijn 
een samenvoeging van gemeenten die grotendeels zelfstandig opereren, de organisatie is 
veelal een mengvorm van congregationeel en presbyteraal. Ook de grotere baptisten 
gemeenten kennen een enigszins hiërarchische structuur. Vanwege verschillen in visie op 
zending (historische paradigma’s), gemeente-zijn (verschillen tussen gemeenten met 
CAMA, baptistische of doperse wortels) en context kan verwacht worden dat de 
zendingsgerichtheid per gemeente zal verschillen. 

 

4.4. Verdieping met interviews 

 

In overleg met de opdrachtgever is eind mei gekozen voor drie verdiepende interviews; 
persoonlijke gesprekken, om dieper in te kunnen gaan op de motivatie, kansen en wensen 
die de gemeenten zien. Zoals in het projectplan aangegeven is gewerkt met 
halfgestructureerde interviews. Gevraagd is naar de motivatie, kansen, wensen en wat er 
aan zending gedaan wordt. Uit de inventarisatie is een selectie gemaakt van één gemeente 
die wat zending aan gaat hoog scoort, één gemiddeld en één laag. Selectiecriteria hierbij; 
percentage dat naar zending gaat, aandeel zending in zondagsdienst, reactief of proactief 
beleid voor zending. Het eerste interview toonde een gemeente die gemiddeld actief is 
terwijl deze volgens de inventarisatie hoog scoorde (zending binnenland was als zending 
buitenland opgegeven). In overleg met de opdrachtgever is ervoor gekozen de 2e selectie 
van hoge score te interviewen en het eerste interview als gemeente met gemiddelde score 
te beschouwen. 
 
Interview 1. 
16 juni is de Baptisten Gemeente De Haven van Wijk bij Duurstede geïnterviewd. 
Hun motivatie tot zending; het is Gods oproep of een Bijbelse opdracht, als Bijbelse 
onderbouwing werd Mat. 28 genoemd. Zending hoort geheel bij gemeente zijn. Bij het 
interview kwam naar voren dat vier van de vijf ingevulde zendelingen of zendingsparen in 
Nederland verblijven en slechts één in het buitenland; in Tsjechië. De in Nederland 
verblijvende zendelingen zijn terug gekeerd naar Nederland, deze zijn ze financieel blijven 
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ondersteunen. Hiernaast hebben ze zendingsprojecten in de Filippijnen; in een sloppenwijk, 
en in Roemenië. Ook steunt de gemeente Open Doors, zowel door participatie bij de nacht 
van gebed, met voorbede en ook door financiële steun. Activiteiten en ervaringen worden 
gecommuniceerd in de gemeente; zowel tijdens bijeenkomsten, bij de zondagsschool en 
jeugdactiviteiten. Zendingsactiviteiten vinden plaats bij alle leden, oud en jong. Zendelingen 
spreken in de gemeente, worden gekoppeld aan kringen, er zijn zomeracties en er worden 
speciale zendingsavonden georganiseerd. Er is een gemeentelid begonnen bij JMEO, een 
echtpaar gaat voor korte zending naar Kenia en er werken twee gemeenteleden onder 
studenten. Leuk initiatief; zendingsbibliotheek van gebruikte boeken in de gemeente ter 
inzage en uitleen. Kansen ziet de gemeente in korte termijn zending, het doel is dat 
mensen warm worden voor zending en beschikbaar blijven na deze korte termijn, dit geldt 
zowel voor jong als oud. Als voorbeeld wordt de komende zomeractie, project Roemenië, 
genoemd; er is een band door een echtpaar uit de gemeente dat daar een woning heeft en 
van daaruit de context probeert te bereiken. Jongeren en volwassen zullen participeren in 
het project. De gemeente wil vooral zendelingen en projecten ondersteunen waar een 
connectie (via leden) mee is zodat gemeenteleden aangesproken worden door de 
activiteiten. De gemeente heeft een nieuw plan voor volgend jaar opgesteld waarbij 
ondermeer Bottenbley de ‘gemeente op sleeptouw’ gaat nemen. Er start als het ware een 
coachingstraject om de kwaliteit algemeen omhoog te brengen. Een voorbeeld; het 
sprekersaantal wordt verlaagd van 20 naar 5. De banden met de ABC gemeenten zijn 
aangehaald. Eén reden was dat het ledenaantal enigszins achteruit gegaan is. 
Contactpersoon heeft gesproken met Boudewijn van Schoonhoven en is door hem 
geattendeerd op noodzaak lange termijn zending in onbereikte gebieden, ook is er contact 
over een onderwijzeres (net afgestudeerd aan de PABO) voor zendelingen in China. We 
hebben kort gesproken over de vragen naar de verhouding zending buitenland – zending 
Nederland en verhouding evangelisatie – diaconaat. Wensen die de gemeente noemt; 
welke materialen en welke bronnen zijn beschikbaar voor zending? Welke 
opleidingsmogelijkheden zijn er voor aankomend zendelingen? Hoe kan het zendingsbeleid 
en zending algemeen verbeterd worden? Zendingsvragen komen algemeen naar 
zendingswerkgroep toe, hoe kan een meer actieve benadering ontstaan? De gemeente 
vraagt vooral om praktische hulp en tips. 
 
Interview 2. 
30 juni ben ik naar Alkmaar gereden voor een interview met gemeente de WEG uit 
Grootebroek. Als motivatie voor zending werd aangegeven dat de WEG door zendelingen 
is opgericht, ze zijn een echte zendingsgemeente. Ze hebben een diepe motivatie om het 
evangelie te brengen naar onbereikte plekken. Ze zijn bezig zich ter heroriënteren; 2 van de 
4 buitenlandse zendelingen / zendingsparen zijn terug in Nederland. Hun huidige 
zendelingen zijn allen uitgezonden via NTM; één stel is aanwezig in Bolivia en één stel aan 
de Ivoorkust. Een ouder zendingpaar reist nog geregeld naar Nieuw-Guinea. De gemeente 
beseft dat zending meer gericht moet worden op het 10/40 window. ‘Gemeenten uit Afrika 
zouden wij eerder zelf uitnodigen’ werd ook gezegd. Als landen waarop we ons zouden 
kunnen focussen worden naast de moslimlanden ook Azië, India en Noord-Korea 
genoemd. Kansen ziet de gemeente in deze heroriëntatie en in het motiveren van jongeren 
om de zending in te gaan. Deze motivering en opvolgende toerusting ‘loopt nog niet’. Er zijn 
wel twee stellen die interesse hebben getoond waar eerst meer duidelijk moet worden of dit 
eigen ideeën zijn of dat hier Gods roeping achter zit. Als wensen voor de ABC gemeenten 
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wordt een duidelijke visie en beleid voor zending genoemd, deze is er ABC breed niet. Ook 
werd de vraag gesteld of ABC zou kunnen investeren in opleiding tot zending. De WEG 
heeft een eigen beleidsplan voor zending en heeft de stelling dat iedereen moet weten van 
zending; kinderen sparen voor zendingswerk, binnen alle activiteiten wordt over zending 
gesproken. Als kans wordt ook genoemd dat binnen de jeugdclubs van de ABC gemeenten 
zending meer in beeld gebracht wordt. Relevant maken voor alle gemeenteleden is 
belangrijk, het spreken met bekeerlingen is zeer bemoedigend. Als mogelijkheid wordt het 
uitnodigen van bijvoorbeeld ex-moslims uit het Midden-Oosten genoemd of andere 
bekeerlingen. Naast de zendelingen houdt de WEG ook collecten voor organisaties die 
aanwezig zijn in West-Friesland zoals Dorcas, St. Antwoord, World Servants en hart voor 
Moldavië. Over deze projecten vindt uitgebreide communicatie plaats, ondermeer door 
presentatie tijdens de zondagsdienst. De keuze om deze organisaties te steunen is 
gebaseerd op banden met gemeenteleden.  
 
Interview 3. 
7 juli heb ik in Leiderdorp de Baptistengemeente geïnterviewd; deze kleine gemeente 
bestaat volgend jaar 40 jaar. Als motivatie voor zending werd aangegeven dat het bij het 
gemeente zijn hoort, zonder zending mis je zegen van God. Kansen wisten ze niet direct te 
noemen, de raad is hier niet mee bezig, de zendingscommissie is in ruste. Een ouderling 
vertelde me dat ze slechte ervaring hebben gehad met een zendingspaar dat uitgezonden 
werd naar Pakistan en opgebrand terug kwam. De TFC is niet zo actief; ze ondersteunen 
een jong zendingspaar in de Oekraïne (gestart via JWAM), de communicatie met hen loopt 
niet zo goed. Ze komen eerdaags naar Nederland maar een agenda hiervoor plannen loopt 
niet. Graag zou mijn contact zien dat het paar ook naar andere ABC gemeenten gaat om 
over hun project te vertellen, de raad is hiervan op de hoogte. De zendelingen zelf lijken 
nog niet zo bezig met hun verlof naar Nederland en reageren niet op mail. Verder 
ondersteunen ze Linda Smit van de BEZ te Heverlee en John Boekhout van Apollos. Deze 
laatste omdat dit ooit gevraagd werd. In het interview kwam naar voren dat mijn 
contactpersoon de spil van alle (zendings)werk is, zij reist af naar Vietnam, zij organiseert 
de gebedsavond van Open Doors, etc. Ook de kinderen sparen voor acties die zij in 
Vietnam doet; ontbijt, rugzakjes, studenten Bijbelschool, fietsplan en Bijbel in eigen taal op 
mobieltjes. Elke 5e zondag van de maand staat in teken van zending, hierbij participeert ze 
ook bij het kinder- en jeugdwerk. Ze is afgelopen jaar ook naar de EZA dag geweest en 
heeft voor het zendingspaar uit de Oekraïne hulp bij de EZA aangevraagd voor 
verzekeringen e.d. Vanochtend was er een dubbele collecte; één voor de gemeente en één 
voor zending, voor zending algemeen of een specifiek project werd niet aangegeven en kon 
mijn contactpersoon ook niet aangeven. Gevraagd naar wensen op het gebied van 
zending; opgemerkt werd dat ze niet zo draagkrachtig zijn vanwege de geringe omvang van 
de gemeente. Een lid dat betrokken is bij de zendingscommissie gaf aan dat ze nog nooit 
van OM en CAMA Zending had gehoord en dat ze slechte ervaring heeft met de Unie van 
Baptisten qua zending. Ze gaf aan dat de Unie beperkingen oplegde naar gebieden waar 
ze naar uitzonden, hierom is ze van gemeente veranderd. Ook zegt ze dat ABC niet leeft, 
ze ziet of hoort hier niets van. Graag willen ze meer informatie, vooral makkelijk 
toegankelijk, bijvoorbeeld via websites. Ook werd aangegeven dat de raad zich niet zo 
makkelijk iets laat voorschrijven, van het ABC bestuur wordt meer informatie en visie 
verwacht. 
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5. Evaluatie en conclusies 

 

Evaluatie inventarisatie: Uit de inventarisatie komt naar voren dat 2/3 van de gemeenten 
10% of meer dan 10% van hun inkomsten besteedt aan zending en hier veelal een actief 
beleid voor heeft. Er worden grote aantallen zendelingen financieel en/of met gebed 
ondersteund. Opvallend is dat evenveel gebruik wordt gemaakt van CAMA Zending als 
Operatie Mobilisatie, ook Jeugd met een Opdracht is goed vertegenwoordigd. Initiatieven 
voor zending komen vanuit alle hoeken van de gemeente, zendingsactiviteiten worden 
algemeen positief beoordeeld en zending heeft een aandeel in vele gemeenteactiviteiten. 
Hier tegenover staat dat de gemeenten weinig activiteiten aangeven tot toerusting voor 
zending, slechts een beperkt aantal gemeenten nieuwe ideeën en kansen voor zending 
aangeven als ook dat er weinig respons was op de vraag tot toerusting. Verder valt op dat 
enkele gemeenten herhalen zich te focussen op zending in Nederland en de populariteit 
van (kortdurende) zendingsacties en/of sponsoring. De gemeenten geven grotendeels een 
Bijbelse motivatie tot zending aan; driekwart gaf aan dat zending Gods opdracht is en 
refereerde hierbij naar Mat. 28. 
 
Conclusie inventarisatie: Uit de inventarisatie kan geconcludeerd worden dat een 
meerderheid van de ABC gemeenten momenteel voldoende actief is op het gebied van 
zending. De respons op de vragen over ideeën, kansen en toerusting voor zending geven 
een minder positief beeld voor de toekomst.  
 
Evaluatie interviews:  
Bij het eerste interview kwam naar voren dat bij de vraag over buitenlandse zending ook 
binnenlandse zendelingen zijn opgegeven, bij het tweede interview dat twee van de vier 
opgegeven buitenlandse zendingsparen inmiddels enige tijd terug zijn in Nederland. De 
gemeente van het derde interview ondersteunt drie buitenlandse zendingen, zij het met 
mate. Het beeld dat de ABC gemeenten voldoende actief zijn op het gebied van zending 
wordt hiermee minder positief gekleurd, hoeveel gemeenten hebben ook binnenlandse 
zending als buitenlands opgegeven en hoeveel opgegeven buitenlandse zendelingen zijn al 
enige tijd terug in Nederland? Wel laten de eerste twee interviews een beeld zien van 
gemeenten die zending door heel haar gelederen dragen; er is aandacht en toerusting 
binnen alle gemeenteactiviteiten, van jong tot oud. Er is behoefte aan materiaal en 
toerusting voor zending; informatiemateriaal (onder meer hoe verhouding buitenland / eigen 
land, evangelisatie / diaconaat), materiaal voor Bijbelstudie (jong en oud) en voor 
toerustingcursussen of opleiding tot zending. Bij het laatste interview blijkt het werk 
voornamelijk gedragen te worden door één lid, de raad is meer zijdelings betrokken en niet 
actief op het gebied van zending. Hier kwam ik ook slechte ervaring in het verleden tegen. 
 
Conclusie interviews:  
Uit de interviews kan geconcludeerd worden dat het beeld dat de ABC gemeenten 
voldoende actief zijn op het gebied van zending te positief geformuleerd is. Bij de 
opgegeven buitenlandse zendingen zitten ook zendelingen die in Nederland zijn, de 
gemeenten zijn zich veelal nog niet bewust van de noodzaak tot zending binnen het ‘10/40 
window’. Zending is meestal een activiteit die slechts door een te beperkt aantal leden 
gedragen wordt. 
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6. Adviezen 

 

Hierbij wil ik beginnen met een citaat uit een artikel van Benno van den Toren; ‘Zending is 
niet in de eerste plaats een ‘top-down-beweging’ van organisaties en strategieën. Maar het 
is een beweging van het grondvlak, van gewone mensen die geraakt worden door de Geest 
en niet langer kunnen zwijgen over de liefde van God en van de hoop die Christus geeft. 
Organisaties hebben zeker een plaats, maar vooral om mee te lopen in de sporen die de 
Geest trekt.’39 Zending wordt gedragen door de waarheid van het Evangelie en de kracht 
van de Heilige Geest. Het is de Geest die ons oproept tot getuigenis, tot dienstbaarheid en 
tot het bevorderen van gerechtigheid. Het vuur dat met Christus begon en het geloof in ons 
hart plaatst, is hetzelfde vuur dat ons aanzet tot zenden! 
 
Beleidsadviezen; 
1. Een visie die zending tot speerpunt van iedere gemeente maakt 
2. Stimuleren en ondersteunen van proactief, intercultureel beleid voor zending binnen de 

afzonderlijke ABC gemeenten. 
3. Zending meer in het hart van de gemeenten plaatsen; bij individuele gelovigen (jong en 

oud) en de gemeenten als geheel. 
 
Toerustingadviezen; 
1. Gemeenten bewuster maken van urgentie en reden tot zending; door prediking en 

onderwijs. Kinderen van Gods koninkrijk zullen hun Koning bekend willen maken tot aan 
de einden der aarde!  

2. Specifieke toerusting voor kinderen en jeugd; specifiek kinder- en jeugdmateriaal voor 
zending en informatie over en/of contact met zendelingen. Kinderen staan open voor 
Jezus Christus, andere talen en culturen. Ze kunnen bijvoorbeeld eenvoudige liedjes al 
snel in meerdere talen zingen. Met oudere kinderen kan gedacht worden aan 
intercultureel Bijbellezen, speciale acties voor en met zendelingen tot aan participatie bij 
Jeugd met een Opdracht. Hierbij aandacht voor dienstbaarheid, culturele en religieuze 
verschillen en geloofsopbouw. Niet enkel gericht op individuele geloofsopbouw, maar 
juist op Gods missie voor de gehele wereld. 

3. Onderwijs en toerusting van zendingsverantwoordelijken tot een Bijbels verantwoord 
beeld wat zending aangaat. Het doel is dat deze zendingsverantwoordelijken het vuur 
van zending door kunnen geven aan afzonderlijke leden en de gemeente als geheel. 
Plus dat iedere gemeente gaat zenden en ontvangen. Als christenen kunnen we elkaar 
wereldwijd en lokaal inspireren en versterken. 

4. Gemeenten onderwijzen over de condities en voorwaarden voor verantwoorde korte en 
lange termijn zending. Korte termijn zending is de afgelopen jaren sterk toegenomen. 
Van oudsher werd zending omschreven als proces van lange duur, tegenwoordig wordt 
zending ook opgevat in termen van een project. De schaduwkant hiervan wordt veelal 
omschreven als gebrek aan grondige theologische vorming, taalstudie en culturele 
verkenning.40 Een citaat ter illustratie; ‘Kortverbanders kosten veel reisgeld, ze lopen de 
zendelingen en lokale leiders vaak onnodig voor de voeten en stimuleren het 
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kortetermijndenken: projecten die in het teken staan van rendement en resultaat, ten 
koste van langdurige investering van tijd, geld en menskracht. "De communicatie van 
het Evangelie in een andere cultuur is echter een zaak van lange adem en van 
vertrouwen op God voor de uitwerking."41 Korte termijn zending is echter ook een kans 
om gemeenteleden kennis te laten maken met zending en kan bijdragen aan het werk 
van zendeling(en) die ze bezoeken. Ook lange termijn zending is kostbaar en hierbij 
kan gevraagd worden of het werk niet beter door lokale mensen van dezelfde 
bevolkingsgroep gedaan kan worden. Van de Pol onderschrijft de trend en noodzaak 
van korte termijn zending om aan kandidaten te komen voor lange termijn zending.42 
Zending vraagt om de juiste voorbereiding en begeleiding om te leiden tot 
transformerende ontmoetingen. Transformerend voor zowel de deelnemers als de 
mensen die ze ter plaatse ontmoeten. Zo maakt een artikel van K. A. Koll onderscheid 
tussen ‘false charity’ en ‘true generosity’; het eerste houdt de afhankelijke situatie zoals 
deze is in stand, ‘true generosity’ zoekt naar middelen om afhankelijkheid te 
voorkomen, ze wil eerst verstaan (luisteren) om vervolgens de mensen hun waardigheid 
en mogelijkheden te geven om te participeren in Gods missie.43 Een artikel van 
Henderson geeft aan dat transformatief leren holistisch, geïntegreerd en voortdurend in 
ontwikkeling is. Begeleiding en coaching gedurende dit traject is essentieel.44 Dit is 
mijns inziens een belangrijk punt voor nader onderzoek en invulling binnen de ABC 
gemeenten, hier komt het advies van Wright uit hoofdstuk 4.2 in beeld. Bij zending 
komen existentiële en ethische vragen scherp in beeld en wordt van deelnemers 
reflectie en respons gevraagd! Voor jongeren die dit veelal nog moeten leren ligt hier 
zeker een uitdaging die bijdraagt tot vorming van discipelschap. Voor de ABC 
gemeenten de uitdaging om korte- en lange termijn zendelingen, jong en oud, op juiste 
manier te selecteren, te (laten) instrueren en te begeleiden. 

5. Toerustingmogelijkheden (aankomend) zendelingen beter in kaart brengen en 
beschikbaar maken voor gemeenten en leden. 

6. Betere informatie verstrekking en advies mogelijkheden vanuit het bestuur van de ABC 
gemeenten. 

 
Ideeën voor uitvoering; 
1. Jaarlijkse ABC zendingsbijeenkomst met onderwijs en toerusting voor 

zendingsverantwoordelijken en voorgangers. Hierbij aandacht voor onbereikte 
gebieden, informatie over alle verschillende uitdagingen; islam, hindoeïsme, 
boeddhisme, volksreligies. Duidelijke positionering van de kracht van het evangelie; in 
waarheid en Geest. 

2. Aanbieden van zendingsdag met verschillende workshops op het gebied van zending, 
dit kan lokaal per gemeente, maar ook ABC breed georganiseerd worden. 

3. Naast deze algemene zendingsdag ook workshops aanbieden voor kinderen, jeugd en 
hun leiding. Dit kan een specifieke dag worden maar is mogelijk beter realiseerbaar als 
extra activiteit binnen de kinder- en jeugdprogramma’s van de afzonderlijke gemeenten. 
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42

 Van de Pol, Door de wereld gaat het woord, p. 113 
43

 K.A. Koll, Taking Wolves Among Lambs: Some Thoughts on Training for Short-Term Mission Facilitation, 
International Bulletin of Missionary Research (2010,  Vol. 34, No. 2) p. 96 
44

 Henderson, J.J., Processing the experience: from critical incident to transformative encounter, The Journal of 
Youth Ministry (2009 , volume 8, number 1) p. 51-67 
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4. Meer mogelijkheden voor toerusting tot zending aanbieden binnen de ABC gemeenten. 
Hiernaast specifieke toerusting en voor (aspirant)leden van zendingscommissie of 
zendingstaakgroep.  

5. Zending in het hart van het Bijbels onderwijs van de gemeente plaatsen; zowel bij 
kinderen, jeugd en ouderen. Hiervoor specifiek onderwijsmateriaal ter beschikking 
stellen en kinderleiding, jeugdleiding en docenten voor toerusten. 

6. Zendelingen meer in beeld brengen bij de gemeenten door participatie bij 
zondagsdienst (of presentatie van afstand) en andere activiteiten van de gemeente 
(meer indirect zoals gebedsacties, kringactiviteiten en speciale acties voor 
(geselecteerde) zendelingen).  

7. Stimuleren om zustergemeenten uit te nodigen om hun zendingsactiviteiten te 
presenteren en/of toerusting te geven op het gebied van zending. 

8. Gemeenten adviseren minimaal één zendeling of zendingspaar in een land dat zich in 
het zogenaamde ‘10/40 window’ bevindt lange termijn te ondersteunen (het gebied op 
aarde tussen 10 en 40 graden Noorderlengte, ook wel de ‘The Resistant Belt’ genoemd, 
waarbinnen zich de meerderheid van de moslims, hindoes en boeddhisten bevinden die 
nog niet bereikt zijn). 

9. Gemeenten adviseren over de aan te houden verhouding buitenlandse en binnenlandse 
zending. Ik denk dat het Bijbels te verantwoorden is dat een groot deel van de 
gemeente-inkomsten voor zending naar buitenlandse zending gaat, en dan vooral naar 
het ‘10/40 window’. We mogen geven naar ons vermogen (1 Cor. 16:1-2). Gedreven 
door Zijn liefde mogen we Zijn opdracht vervullen (1 Cor. 13:3); Zijn huis bouwen (boek 
Haggaï) en Hem onze tienden schenken (Gen 28:20-22, Hebr. 7:2). Dit zijn mijn 
gedachten en een punt van mogelijke vervolgstudie.  

10. Buitenlandse zendelingen en bekeerlingen, vooral ook van andere culturen en talen, 
uitnodigen voor een getuigenis, presentatie, toerusting of verkondiging. De openbare 
eredienst waarin God geprezen wordt heeft een evangeliserende kracht (1. Cor. 
14:24,25). Zeker geldt dit voor de eredienst waarin God door meerdere culturen en 
talen verhoogd wordt (Efez. 3:20,21); God verzamelt Zich een volk vanuit alle landen en 
volken, elke stam en taal (Openb. 5:9,10).  

11. Met verschillende media, ondermeer website en nieuwsbrieven, (leden van) ABC 
gemeenten informeren en betrekken bij zending. Betrekken; ondersteuning met gebed, 
middelen en/of financiën. Als ook het ontvangen van zendelingen in de gemeente. 
Vooral ook media specifiek gericht op kinderen en jeugd (voorbeeld Open Doors). 
Inclusief betere verspreiding van informatie over zending (ondermeer de Pionier) binnen 
de ABC gemeenten. Dit is een punt van mogelijke vervolgstudie (bijvoorbeeld door een 
student communicatie) 

12. Samenwerking versterken met zendings(toerustende) en interreligieuze organisaties 
zoals Open Doors, YWAM Heidebeek, Compassion, Evangelie en Moslims, Evangelie 
en Hindoes, Evangelische Alliantie, Agapè, etc. Bijvoorbeeld gemeenten informeren 
over en betrekken bij de korte reizen van Open Doors en YWAM, participeren bij 
cursus- en opleidingsmogelijkheden van deze organisaties. Samenwerking versterkt de 
eenheid in Christus en de dialoog; naar andere religies en van christenen onderling. 
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Bijlage 1 Projectplan onderzoek zending ABC gemeenten versie 4 

 

Projectopdracht:   Wat doen de ABC gemeenten anno 2013 aan zending en de  

     motivering daartoe? 

Versie    : 4 

Datum    : 9 maart 2013 

Auteur/opdrachtnemer : Anita van Rooijen 

Opdrachtgever  : ABC Gemeenten, Boudewijn van Schoonhoven,    

    directeur CAMA Zending 

 

 

Projectplan  

 

1. Aanleiding 

 

De International Christian & Missionairy Alliance (CAMA) heeft de afgelopen ruim honderd jaar 

een wereldwijd netwerk van 19.000 kerken gesticht. In Nederland werd een aan CAMA 

gerelateerde zendingsorganisatie opgericht van waaruit een zelfstandig Nederlands CAMA 

gemeenteverband ontstond. Deze gemeenten fuseerden met de Broederschap van 

Baptistengemeenten en vormden samen de ABC (Alliantie van Baptisten en CAMA) gemeenten 

in Nederland. Joop Strietman pleitte vorig jaar na zijn deelname aan de conferentie van de 

Alliance World Fellowship (AWF) te Toronto voor het brandende houden van het zendingsvuur; 

de motivatie tot zending binnen de ABC gemeenten op peil te houden. Op zijn verzoek heeft het 

bestuur van de ABC gemeenten in november 2012 een mandaat gegeven om een denktank te 

vormen. Deze denktank “ABC & zending” heeft de opdracht een voorstel te formuleren voor het 

bestuur van de ABC gemeenten om binnen haar gemeenten de betrokkenheid bij zendingswerk 

te stimuleren en te ondersteunen. Ze bestaat uit leden van de CAMA, de AWF en de organisatie 

Operatie Mobilisatie. Operatie Mobilisatie (OM) is een internationale en interkerkelijke 

zendingsorganisatie. Ze helpen de kerk al ruim 50 jaar om de Bijbelse boodschap in woorden 

en daden wereldwijd te verspreiden. Dat gebeurt op talloze manieren, enkele voorbeelden; 

ontwikkelingshulp, straatevangelisatie en het projectmatig uitzenden van jongeren. 

Internationale teams trekken er over land of zee op uit, in Nederland is OM waarschijnlijk het 
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meest bekend door het boekenschip LOGOS HOPE. Er zijn bij OM circa 6000 mensen in meer 

dan 110 landen betrokken.  

Bovengenoemde denktank wil haar voorstel gronden op wat er nu binnen de ABC gemeenten 

leeft wat betreft zending, dit heeft geleid tot een onderzoeksvoorstel voor bijvoorbeeld een CHE-

student. Als student en lid van de CAMA Parousia gemeente Woerden zag ik het 

onderzoeksvoorstel en besloot ik te reageren. Zendingswerk is onafscheidelijk van een 

christelijke gemeente omdat zending een karakteristiek is van onze God. Ter onze redding, 

genezing en bevrijding zond Hij Zijn Zoon Jezus Christus, die op Zijn beurt Zijn volgelingen 

onze wereld in zendt (Joh 17:18). Zijn aan mij geschonken genade werkt in mij dat ik ook 

anderen hiermee in contact wil brengen. In het eerste gesprek met mijn opdrachtgever werd 

duidelijk dat het bestuur van de ABC gemeenten graag inzage wil krijgen in de feiten, het beleid, 

de beleving en de behoeften van haar gemeenten. In ons gesprek heeft de opdrachtgever 

nader gespecificeerd dat het om zending in het buitenland gaat. Dit strategische onderzoek 

dient als basis voor het te formuleren voorstel van de denktank.  

 

2. Probleem en doelstelling 

 

Doelstelling; dit strategische onderzoek dient als basis voor het door de denktank te formuleren 

voorstel aan het bestuur van de ABC gemeenten. De denktank heeft als vraag voor dit voorstel 

het volgende geformuleerd; ‘Wat adviseren wij het bestuur van de ABC gemeenten om de 

betrokkenheid bij zendingswerk in de komende jaren te bevorderen en speerpunt te laten zijn?’ 

Het onderzoek is inventariserend voor wat er gedaan wordt aan zending en de motivering 

hiertoe binnen de (afzonderlijke) ABC gemeenten. Met de resultaten wil de denktank adviezen 

geven die gebaseerd zijn op en aansluiten bij de huidige praktijk van zending binnen haar 

gemeenten.  

De algemene onderzoeksvraag is; ‘Wat doen de ABC gemeenten anno 2013 aan zending en de 

motivering daartoe?’ 

Deelvragen aan de ABC gemeenten; 

7. Beleid; is er beleid vastgelegd voor zending? 

c. Is er een beleidsplan voor zending of een (beleids)plan waarin dit is opgenomen? 

d. Is er sprake van proactief of reactief beleid?  

8. Onderliggende basis; welke visie hanteren de gemeenten voor zendingswerk? 

c. Wat motiveert de gemeenten tot zending? 

d. Welke geloofsovertuigingen zitten hierachter? 

9. Organisatie; hoe vindt de organisatie plaats en waar komen initiatieven vandaan? 

d. Is er een speciale zendingscommissie, zendingswerkgroep of iets vergelijkbaars? 

e. Welke zendingsactiviteiten vallen onder deze commissie of werkgroep?  
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f. Komen initiatieven voor zending vanuit a, van (kandidaat) zendelingen of via andere 

kanalen?  

10. Praktische feiten; wat wordt er momenteel aan zending gedaan door de gemeenten? 

f. Hoeveel zendelingen zijn er, met welke organisaties en waarheen? 

g. Voor welke projecten wordt gecollecteerd? 

h. Hoeveel financiële steun wordt er vanuit de gemeenten gegeven (verdeeld over 

zendelingen en projecten)? 

i. Welk aandeel heeft zending in de zondagsochtenddienst? 

j. Waar komt zending terug in de overige gemeenteactiviteiten? 

11. Praktische ervaring; welke ervaring hebben de gemeenten met activiteiten van (of ter 

ondersteuning of promotie van) zending? 

d. Welke praktijkvoorbeelden (activiteiten gericht op zending) zijn er en hoe waardeert 

men die? 

e. Welke nieuwe ideeën voor (activiteiten van) zending heeft men binnen de 

gemeenten? 

f. Hoe worden deze ideeën gebruikt voor nieuwe initiatieven? 

12. Wensen; wat kan gedaan worden om zending binnen de gemeenten te stimuleren? 

d. Welke kansen zien de gemeenten voor (de ondersteuning van of motivatie tot) 

zending? 

e. Waar zou men extra informatie, ondersteuning en/of toerusting voor wensen? 

f. Welke hindernissen kunnen weggenomen worden? 

 

In verband met de omvang van het onderzoek is in overleg met de opdrachtgever besloten het 

onderzoek te beperken tot bestuursleden en/of leden die verantwoordelijk zijn voor zending 

binnen hun gemeente. Bijvoorbeeld voorzitters of leden van zendingscommissies en 

zendingsoudsten. Het gaat om ongeveer 60 gemeenten.  

Relevante kernbegrippen; 

Zending: Het participeren in Gods missie, in het kader van dit onderzoek is dit in overleg met de 

opdrachtgever beperkt tot Gods missie in het buitenland. 

Gods missie: Zijn gehele schepping te bevrijden van de verwoestende gevolgen van zonde en 

kwaad. Missie zelf is geen Bijbelse term, hierom wordt het Latijnse woord ‘zenden’ vaak 

gebruikt; zoals de Vader Jezus zond, zendt Jezus ook Zijn discipelen. 45 

 

3. Projectresultaten 

                                                           
45

 Handboek Christelijk Geloof onder redactie van Alister McGrath en Jan Hoek (boekencentrum Zoetermeer, 

Nederlandse vertaling 2008) p. 258,259 
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Allereerst maak ik een onderzoeksrapport. Daarnaast zullen de onderzoeksresultaten in Excel 

formaat aan de opdrachtgever geleverd worden. Het praktijkonderzoek zal uit een kwantitatief 

en kwalitatief gedeelte bestaan.  

Het onderzoek zal primair ten dienste staan aan de denktank, hierom zullen waar mogelijk 

adviezen geformuleerd worden. De denktank zal het rapport gebruiken voor haar adviezen aan 

het bestuur van de ABC gemeenten. Hiernaast worden de eindrapportage en de 

onderzoeksresultaten aan de opdrachtgever overgedragen voor de uitvoering van deze 

adviezen. 

4. Activiteiten  

 

1. Projectplan; Vanuit de vraag en het onderzoeksvoorstel van de ABC gemeenten zal zo 

spoedig mogelijk een definitief projectplan opgesteld worden. Dit in overleg met de 

opdrachtgever en de projectcoach / docent van de CHE. 

2. Uitvoering fase 1; Er zal gestart worden met een kwantitatief onderzoek. Vooruitlopend op 

het kwalitatieve onderzoek zal in deze fase ook literatuur- en Bijbelstudie plaatsvinden over 

de achtergrond van zending, met focus op de 21ste eeuw en zending binnen de ABC 

gemeenten. Het kwantitatieve onderzoek zal met een enquête- of surveymethode worden 

uitgevoerd, aangevuld met data die te vinden is met internet. Voordelen van de 

surveymethode zijn dat je een grote groep mensen kan betrekken, de data op één moment 

in de tijd verzameld kan worden, er een groot aantal vragen over een breed scala aan 

onderwerpen gesteld kunnen worden, de deelnemers aselect zijn en kwantitatieve analyse 

mogelijk is. Nadelen zijn de mogelijk beperkte respons van deze methode, de kans op 

toevallige- en systematische steekproeffouten en een lage diepte-informatie. Om de 

respons te vergroten is besloten dat alle gemeenten na het verzenden van de enquête 

gebeld zullen worden. 

3. Uitvoering fase 2; In overleg met de opdrachtgever zal op basis van fase 1 een selectie 

gemaakt worden van gemeenten voor het kwalitatieve onderzoek. Dit onderzoek met 

maximaal acht halfgestructureerde interviews zal meer diepte-informatie geven. Door te 

werken met open vragen kunnen we dieper ingaan op daadwerkelijke motieven, kansen en 

wensen. Vooralsnog kiezen we voor halfgestructureerde interviews om alle onderwerpen 

waar we antwoorden op willen hebben ter sprake te kunnen brengen. Door met enkele 

interviews triangulatie toe te passen is de betrouwbaarheid van het onderzoek te verhogen. 

4. Eindrapportage 

5. Oplevering project 

 

5. Tijd 
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1. Definitief projectplan; uiterlijk 31 maart 2013 

2. Uitvoering fase 1; april / mei 2013 

3. Uitvoering fase 2; mei / juni 2013 

4. Eindrapportage; juni / juli 2013 

5. Oplevering project; juni / juli 2013 

 

6. Geld/uren 

 

Voor dit project zijn de afstudeeruren van de opdrachtnemer beschikbaar. Voor de uitvoering 

stelt de opdrachtgever haar kantoor te Maarn beschikbaar, er is echter ook geen bezwaar voor 

uitvoering vanaf afstand (thuis locatie). Waar nodig zal aan de opdrachtnemer in overleg 

ondersteuning geboden worden. Afgesproken is dat de opdrachtgever contactgegevens van de 

gemeenten levert, informatie over het ontstaan van de ABC gemeenten, achtergrondinformatie 

over CAMA en intern overleg heeft over de administratieve zaken betreffende het kwantitatieve 

onderzoek. Zo zal het onderzoek aangekondigd worden in de nieuwsbrief van de ABC 

gemeenten en zal overlegd worden of de verzending van (informatie over) de enquête (of 

inventarisatie) vanaf het secretariaat van de opdrachtgever plaats kan vinden.  

 

7. Kwaliteit 

 

Om de kwaliteit van het project te bewaken zijn de volgende doelstellingen geformuleerd; 

� Het onderzoeksplan dient nauwkeurig en specifiek geformuleerd te zijn om een 

betrouwbaar (toetsbaar en waar mogelijk generaliseerbaar) eindproduct te leveren  

� Voor het onderzoek worden actuele nationaal of internationaal geaccepteerde 

handboeken en/of tijdschriften gebruikt 

� Keuzen die gedurende het project gemaakt worden, dienen onderbouwd te worden om 

herhaalbaarheid en toetsbaarheid te waarborgen 

� Van beide partijen wordt een open en betrokken houding verondersteld 

� Eventuele weerstanden, onduidelijkheden en problemen dienen niet uit de weg gegaan 

te worden, maar zorgvuldig geanalyseerd en behandeld te worden 

� Het eindrapport dient een betrouwbaar beeld van alle fasen van het onderzoek te geven 

� Conclusies en/of aanbevelingen zullen gebaseerd worden op actuele (internationale) 

kennis en inzicht, rekening houdend met relevante maatschappelijke, wetenschappelijke 

en ethische overwegingen 

 

8. Communicatie 
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Gedurende het project is er minimaal twee wekelijks contact over de voortgang en nader te 

specificeren onderwerpen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. De communicatie kan 

grotendeels via telefoon of mail plaats vinden. Tussen fase 1 en fase 2 zal een afspraak 

gepland worden. Aandachtspunten bij de communicatie van (de inhoud van) het eindproduct; 

enkel gericht aan de denktank en het bestuur van de ABC gemeenten, niet bestemd voor 

anderen m.u.v. de projectcoach / docent van de CHE (Christelijke Hogeschool Ede). 

 

9. Organisatie 

 

Dit onderzoek vindt plaats in overleg met de opdrachtgever en de opdrachtnemer. De 

opdrachtgever is aanspreekpunt voor zowel de denktank als het bestuur van de ABC 

gemeenten. Ter ondersteuning kan in overleg gebruik gemaakt worden van de administratieve 

faciliteiten van het kantoor te Maarn en doorverwezen worden naar derden (bij voorkeur binnen 

de denktank). 

 

Leden denktank “ABC & zending”; 

Arie Verduijn 

Boudewijn van Schoonhoven 

Jan Wolsheimer 

Robert Jan Sterk 

Corné Burger 

Joop Strietman 
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Bijlage 2 Survey zending ABC gemeenten 

 

 

Pagina: 1 

Inventarisatie zending ABC gemeenten 

Welkom bij de online inventarisatie over zending binnen de ABC gemeenten. 

 

Wij verzoeken om participatie van degene in uw gemeente die verantwoordelijk is voor 

zending of van iemand die deel uitmaakt van de groep binnen uw gemeente die over 

zending gaat. 

 

Bij voorbaat dank voor uw deelname namens de denktank 'ABC & zending'! 

  

 

 

Pagina: 2 

Inventarisatie zending ABC gemeenten 
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  1.  

 

Graag ontvangen wij de gegevens van uw gemeente en uw gegevens;  

Naam van uw gemeente: 
 

Plaats van uw gemeente: 
 

Aantal leden van uw gemeente: 
 

Percentage van gemeente inkomsten dat besteed is aan zending in 2012 
(%) 

%  

Uw voornaam: 
 

Achternaam: 
 

Telefoonnummer : 
 

Mailadres: 
 

 

  

 
 

  2.  

 

Hoe is zending binnen uw gemeente georganiseerd? 
*
  

Werkgroep (naam);   

Taakgroep (naam);   

Personen (aantal);   

Niet georganiseerd  

 

  

 
 

  3.  

 

Wat wordt er aan zending binnen uw gemeente gedaan? 
Per categorie indien mogelijk graag aantallen aangeven 

 

Aanwijzingen: 

1. Buitenlandse zending; enkel lange termijn zending (langer dan zes maanden) 
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2. Zendingsprojecten; korte termijn zending (minder dan 6 maanden) 

3. Zendingsactiviteiten; frequentie maximaal 2x per jaar (bij meer dan 2x per jaar het aantal 

graag opnemen bij projecten) 

4. Indien u 'Activiteit;' invult, graag na een komma het aantal invullen; 'activiteit', 'aantal'  

Opstellen van beleid en visie (graag 'ja' of 'nee' aangeven) 
 

Buitenlandse zending gemeenteleden, aantal; 
 

Buitenlandse zending niet gemeenteleden, aantal; 
 

Zendingsprojecten, aantal; 
 

Zendingsacties, aantal; 
 

Activiteit; 
 

Activiteit; 
 

Activiteit; 
 

Activiteit; 
 

Activiteit; 
 

 

  

 
 

  4.  

 

Waar komen nieuwe initiatieven voor zending vandaan? 
(meerdere antwoorden mogelijk)  

Commissie of werkgroep  

Zendelingen  

Kandidaat zendelingen  

Vanuit gemeente, namelijk:   

Via andere kanalen, namelijk;   
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  5.  

 

Welke zendelingen worden door uw gemeente langere termijn, meer dan 6 maanden, 

(financieel) gesteund? 
 

Graag in de eerste kolom de naam of namen en (indien van toepassing) in de tweede kolom het 

bedrag in Euro's (afgerond op hele EUR) per jaar (2012) invullen. Indien geen financiële steun 

gegeven wordt, graag in de tweede kolom '0' invullen.  

1. Zendelingen; 
 

2. Zendelingen; 
 

3. Zendelingen; 
 

4. Zendelingen; 
 

5. Zendelingen; 
 

6. Zendelingen; 
 

7. Zendelingen; 
 

8. Zendelingen; 
 

9. Zendelingen; 
 

10. Zendelingen; 
 

11. Zendelingen; 
 

12. Zendelingen; 
 

13. Zendelingen; 
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14. Zendelingen; 
 

15. Zendelingen; 
 

16. Zendelingen; 
 

17. Zendelingen; 
 

18. Zendelingen; 
 

19. Zendelingen; 
 

20. Zendelingen; 
 

 

  

 
 

  6.  

 

Via welke organisaties worden zendelingen van uw gemeente uitgezonden?  
(meerdere antwoorden mogelijk) 

 

Graag het rondje voor de organisatie aanvinken en het nummer (of de nummers) van de 

zendelingen invoeren (zie vraag 6). 

 

Indien u 'Anders..' invult, graag organisatie en nummers van de zendelingen aangeven; 

'organisatie', 'nummers zendelingen'  

Operatie Mobilisatie   

CAMA Zending   

Arabische Wereld Zending   

Wycliffe   

Frontiers Nederland   

Interserve Nederland   

Wereld Evangelisatie voor Christus   

OMF Overseas Missionary Fellowship   

Zending over grenzen   

Near East Ministry   

MAF Nederland   
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People International   

Jeugd met een Opdracht   

Anders, namelijk;   

Anders;   

Anders;   

Anders;   

Anders;   

Anders;   

Anders;   

 

  

 
 

  7.  

 

Voor welke zendingsprojecten en zendingsacties wordt binnen uw gemeente gecollecteerd 

en welk bedrag werd hier in 2012 voor opgehaald? 
Graag het rondje voor de organisatie aanvinken en het afgeronde bedrag in hele Euro's invullen.  

Bij anders graag 'organisatie', 'bedrag in Euro' aangeven. 

 

(onder de projecten vallen ook de korte termijn zendingen)  

Compassion   

Open Doors   

Christenen voor Israel   

Dorcas   

Tear   

Jeugd met een Opdracht   

Anders, namelijk;   

Anders, namelijk;   

Anders, namelijk;   

Anders, namelijk;   

Anders, namelijk;   
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Anders, namelijk;   

 

  

 
 

  8.  

 

Welk aandeel heeft zending binnen uw gemeenteactiviteiten? 

 

Zou u hierbij de volgende schaal in gedachten willen houden;  

geen/weinig: minder dan 5% 

belangrijk aandeel: meer dan 30%.  

 

    minimaal  
 

belangrijk aandeel 

 
Zondagsdienst 

     

 
Kinder(neven)dienst 

     

 
Kinder- en jeugdwerk 

     

 
Kringen 

     

 
Vergaderingen 

     

 

  

 
 

  9.  

 

Wat is de motivatie van uw gemeente voor zending? 
Graag hieronder kort omschrijven. 

*
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  10.  

 

Wat is de onderliggende basis van deze motivatie voor zending? 
 

(alle velden mogen ingevuld worden)  

Bijbeltekst; 
 

Geloofsovertuiging; 
 

Visie; 
 

Identiteit; 
 

Anders; 
 

 

  

 
 

  11.  

 

Welke toerusting voor zending wordt er binnen uw gemeente gegeven? 

 

(Denk aan algemene toerusting (jong en oud) en individuele toerusting. Individueel 
bijvoorbeeld van (aspirant) zendelingen) 

*
  

 

 
 

  

 
 

  12.  

 

Wat is naar uw inschatting de algemene mening binnen uw gemeente over de aandacht 

voor zending?  

 

veel te weinig 
 

meer dan genoeg  
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  13.  

 

Hoe ziet naar uw inschatting de waardering van zendingsactiviteiten door uw gemeente 

eruit?  

 

   niet nodig   minder   middelmatig   positief   zeer positief  

Participatie 
zendelingen 
tijdens 

zondagsdienst 

     

Zendingsactie of 
project als 
onderdeel 

zondagsdienst 

     

Zendingsactie of 
project 
door/met 

kinderen of 
jeugd 

     

Activiteiten 
tijdens 

vergaderingen 

     

 

  

 
 

  14.  

 

Welke andere zendingsactiviteiten zijn er binnen uw gemeente en hoe worden deze (volgens 

u) door uw gemeente beoordeeld? 

 

Zou u ze kort willen omschrijven en na een komma willen aangeven hoe uw gemeente deze 

beoordeeld met de categorieën van de vorige vraag; 'nummer', 'omschrijving', 
'beoordeling'. 

*
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1.

 
 

  

 
 

  15.  

 

Welke nieuwe ideeën zijn er binnen uw gemeente voor zending en hoe worden deze 

omgezet naar concrete acties? Of lopen deze vast op obstakels? 

 

Graag per idee; 'nummer', 'korte omschrijving', 'hoe omgezet naar actie' of 'obstakels'.  
 

1.

 
 

  

 
 

  16.  

 

Welke kansen voor zending ziet uw gemeente in de toekomst?  

 

(kansen binnen eigen gemeente én voor het zendingsveld)  
 

1.

 
 

  

 
 

  17.  
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Welke ondersteuning en/of toerusting voor zending vanuit de ABC organisatie zou het 

meest op prijs worden gesteld om de gemeente in haar eigen doelen en visie te 
ondersteunen? 

*
  

 
1.

 
 

  

 
 

  18.  

 

Welke tips en aanwijzingen zou uw gemeente het bestuur van de ABC gemeenten willen 

geven voor hun beleid aangaande zending? 
 

(U kunt hier argumenten, meningen of ontwikkelingen aangeven die voor of tegen zending 

binnen uw gemeente kunnen (gaan) werken)  

tip / aanwijzing; 
 

tip / aanwijzing; 
 

tip / aanwijzing; 
 

tip / aanwijzing; 
 

tip / aanwijzing; 
 

tip / aanwijzing; 
 

tip / aanwijzing; 
 

tip / aanwijzing; 
 

 

  

 
 

  19.  

 

Ten slotte geven wij u graag de gelegenheid om hier aanvullende informatie en/of 

opmerkingen vanuit uw gemeente door te geven;  
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Citaat 1 Cor. 12 (HSV); 
 

Vele leden, één lichaam 

 

12 Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, hoewel 

het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. 

13 Ook wij allen immers zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij dat wij Joden zijn, 

hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen; en wij allen zijn van één Geest doordrenkt.  

 

Ieder lid is een puzzelstukje, zoals iedere gemeente ook weer een groter puzzelstuk is in het 

gehele lichaam. Samen worden wij gezonden ter ere van onze Here Jezus Christus  

 

  

 
 

   

 



 

Page 46 of 64 

 

 

U bent aan het einde van deze inventarisatie gekomen, door op de volgende knop te 

drukken beëindigd u deze inventarisatie en worden uw gegevens ingezonden.  

 

  

 
 

  

Pagina: 3 

  

Dank u voor uw deelname! 
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Bijlage 3 Visie en missie ABC gemeenten (informatie website 11 maart 2013) 

Onze missie  

Aangesloten gemeenten aanmoedigen  
 

We zien het als onze missie om alle aangesloten gemeenten aan te moedigen in het 
zichtbaar maken van eenheid. We doen dat door een krachtig netwerk van gemeenten te 
bouwen die elkaar ondersteunen en nauw met elkaar samenwerken. Een gevolg hiervan 
zal groei zijn in diepte en aantal tot eer van God.  

Onze visie 

De plaatselijke gemeente is Gods middel  
 

Waardoor de veelkleurige wijsheid van God bekend wordt. Deze veelkleurige wijsheid heeft 
God uitgevoerd in de Persoon en het Werk van de Here Jezus Christus. De plaatselijke 
gemeente is het middel waardoor de Persoon en het werk van de Here Jezus bekend wordt 
aan de wereld waarin we leven. Het feit dat Jezus de Zoon van God wordt zichtbaar door 
eenheid onder volgelingen van de Here Jezus. Als Alliantie van Baptisten- en CAMA 
gemeenten zetten we ons in om deze eenheid zichtbaar te maken. Ons doel is dat u gelooft 
dat Jezus door God gezonden is. 

Een gezonde gemeente bouwt haar leden op tot discipelen van Jezus en rust haar toe om 
de gaven van Gods Heilige Geest te ontdekken en te ontwikkelen en deze gaven en 
bedieningen in te zetten tot opbouw van de plaatselijke gemeente. Men brengt haar liefde 
bij om te evangeliseren en zending te bedrijven. Paulus leert ons dat vrucht dragen een 
kenmerk van de gemeente is. Dat betekent dat groei in diepte en aantal tot het wezen van 
een gezonde gemeente behoort. Al vanaf de eerste gemeente ziet men, ondanks vele 
verdrukkingen en moeite, groei in diepte en aantal. 

Wij willen de relaties tussen de onderlinge ABC- gemeenten bevorderen, zodat we elkaar 
kunnen helpen en dienen en de eenheid zichtbaar wordt, met als gevolg dat we mogen 
groeien in diepte en aantal. In de allereerste plaats gaat het bestuur ervan uit dat deze visie 
gedragen wordt door alle aangesloten gemeenten. In de tweede plaats hoopt het bestuur 
(gegrond op een diep verlangen) dat alle aangesloten gemeenten tot maximale en diepe 
groei kunnen komen, als gevolg van deze zichtbare eenheid en liefdevolle samenwerking, 
zodat zij relevant worden voor de omgeving waarin zij geplaatst is. De eerste 
verantwoordelijkheid is hiervoor gelegen bij de raad van de aangesloten gemeenten maar 
elke gemeente die problemen ondervind op welk gebied in haar gemeenteleven ook en 
daarvoor bij het kerkgenootschap te rade gaat, kan rekenen op ondersteuning in een 
passende vorm. 
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Bijlage 4 CAMA Zending Visie en Missie 2013 

Herzien 27.2.2013 

 

 

CAMA Missie 

CAMA is een wereldwijde interkerkelijke zendingsbeweging van gemeenten die jarenlange 

ervaring heeft in het stichten en ondersteunen van gemeenten. Er is een unieke verbinding met 

de ABC gemeenten in Nederland en het CAMA verband wereldwijd. 

 

CAMA Visie 

“Een gemeente onder elke bevolkingsgroep.” 

Wij hebben een diep verlangen om door God gebruikt te worden in Zijn missie om onder alle 

bevolkingsgroepen volgelingen van Jezus te maken en samen te brengen in missionaire 

gemeenten, waar mogelijk met reeds bestaande gemeenten.  

Wij stellen ons tot doel: 

1. Nieuwe gemeenten te stichten onder bevolkingsgroepen en op plaatsen waar nog geen 

gemeenten zijn en waar nodig bestaande gemeenten te ondersteunen. 

 

2. In Nederland gemeenten betrokken te maken voor zending. 

 

3. Jong volwassenen als nieuwe generatie enthousiast te maken voor en betrekken bij 

zending.  

 

 

Toelichting:  

Een gemeente is bij voorkeur een CAMA gemeente. CAMA sluit zich ook hartelijk aan bij 

samenwerking met andere kerken. Kenmerkend voor een CAMA gemeente is een geheiligd 
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leven en zending (Mt24:14), gericht op Jezus als Verlosser, Heelmester, Heiligmaker, en 

komende Koning. 

Het moet duidelijk zijn dat wij een hoge prioriteit geven aan de zorg voor zendingswerkers en 

hun functioneren en professionaliteit.  

Doel 1, het is ons doel steeds te gaan waar er geen gemeenten zijn, of waar die nog niet 

missionair zijn. Zendingsactiviteiten als medisch werk, onderwijs, het opzetten van 

ondernemingen e.d. zien we als een ondersteuning van het stichten van gemeenten. 

Doel 2, wij willen dat de gemeenten in Nederland zich inzetten voor zending. Dit willen wij 

bereiken door gemeenten bekend te maken met CAMA wereldwijd, door gemeenten aan te 

moedigen tot partnerschappen met gemeenten wereldwijd, en door als zendingscoach met 

gemeenten op te trekken. 

Doel 3, wij willen de volgende generatie enthousiast maken voor zending zodat er een nieuw 

zendingsvuur ontstaat en ze geactiveerd wordt om de zending in te gaan.  
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Bijlage 6 Aankondiging inventarisatie in nieuwsbrief ABC gemeenten 

<Nieuwsbrief ABC gemeenten> 

 

Oproep tot deelname aan onderzoek zending 

‘The church that seeks to bless, will be blessed!’ 

Met deze tekst sluit Arie Verduijn zijn artikel over missie in 

de kerk op de website van AWF af (artikel).  

Laten wij als gemeenten van Christus onze knieën buigen 

en ons openstellen voor wat Hij met ons wil bereiken. Dit 

is prachtig verwoord in hoofdstuk 3 van de brief aan de 

Efeziërs. Ook de zegen die we hiervoor als kerk 

ontvangen, ik citeer Ef. 3:18,19: ‘opdat u ten volle zou 

kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en 

lengte en diepte en hoogte is en u de liefde van Christus 

zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld 

zou worden tot heel de volheid van God.’  

Wij rekenen op uw deelname aan het strategisch 

onderzoek naar zending, u ontvangt hiervoor een 

uitnodiging per email. 

Gods zegen, 

Joop Strietman en Arie Verduijn 
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Bijlage 7 Email met verzoek participatie aan inventarisatie zending 

 

ABC Gemeenten <mailing met verzoek deelname inventarisatie> 

Zendingscommissie of zendingsverantwoordelijke(n) 

 

Beste lezer (of standaard aanhef volgens ABC mailings), 

 

Met dit bericht verzoeken wij u om deel te nemen aan het onderzoek naar zending binnen de 

ABC gemeenten. Hieronder geven wij u kort inzage in de aanleiding en wat we met de 

resultaten ervan willen bereiken. 

Het bestuur van de ABC gemeenten heeft aan de denktank ‘ABC & zending’ opdracht gegeven 
om hun te adviseren. Deze denktank bestaat uit leden van de CAMA, de AWF en Operatie 
Mobilisatie. Het doel is de betrokkenheid bij zendingswerk te stimuleren en te ondersteunen. Er 
is een inventarisatie binnen het strategische onderzoek opgenomen om in kaart te brengen wat 
er leeft en gedaan wordt aan zending binnen de (afzonderlijke) ABC gemeenten. De resultaten 
zullen gerapporteerd worden aan de denktank en het bestuur.  

Uw bijdrage is essentieel om onze gezamenlijke koers voor de komende jaren te bepalen. 
Jezus roept ons als Zijn gemeenschap op om alle volken tot zegen te zijn en belooft ons 
hiervoor Zijn zegen, of zoals A. Verduijn aan gaf; 

‘The church that seeks to bless, will be blessed!’ 

 

Zou u de inventarisatie voor 15 mei willen invullen? 

U kunt starten door op de volgende link te klikken; inventarisatie zending 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan gerust contact op met: 

Anita van Rooijen 

avrooijen@student.che.nl 

+31 6 42 49 22 64 

 

Namens de denktank ‘ABC & zending’, in Christus verbonden, 

 

 

Joop Strietman en Arie Verduijn 
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Bijlage 8 Uitwerking inventarisatie zending ABC Gemeenten 

respons inventarisatie; 
 

 

gemiddeld aantal leden; 217 personen 

gemiddeld aantal leden (Bethel Drachten weggelaten); 149 personen 

gemiddeld percentage inkomsten zending; 12 % 

gemeenten die 10% of meer aan zending besteden; 27 gemeenten 

66 % 
gemiddeld aantal personen verantwoordelijk voor 
zending; 4 personen 

 

beleid ten opzichte van zending; 
 
 

 

Buitenlandse zending (gemiddelden bij gemeenten die invulden); aantal gemeenten die dit invulden; 

Zending gemeenteleden, aantal: 3 25 

Zending niet gemeenteleden, aantal: 3 26 

Projecten (incl. Zending < 6 maanden, acties > 2x per jaar): 3 17 

Zendingsacties (max. 2x per jaar): 3 17 
 

415

19
aantal ingevuld

hebben aangegeven niet 

mee te doen

geen reactie ontvangen

25

13

1

proactief (ja)

reactief (nee)

nog niet
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Ingevuld bij activiteiten; 
 

 

Activiteiten aangegeven bij toerusting; 

DTS 

Missie stimulans tbv jeugd  

tieners enthousiast maken voor zomerprojecten 

Initiatieven voor zending komen van; 
 

 

Bij 'via andere kanalen' wordt van de 7 reacties 2x CAMA Zending en 1x CAMA genoemd 
 
 
 

2

5

8
7

5

13

2

4

2 2
3

8

1

0

2

4

6

8

10

12

14

23

13

9

25

8
Commissie of werkgroep

Zendelingen

Kandidaat zendelingen

Vanuit gemeente

Via andere kanalen
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Gemeenten gaven aan de volgende aantallen zendelingen te steunen; 
 
 

 

Zendelingen die door gemeenten langere 
termijn, meer dan 6 maanden, (financieel) 
worden gesteund; 

 

Ingevuld door; 32 gemeenten 

Totaal van alle bedragen: 260732 EUR 

Gemiddeld bedrag per gemeente:  8148    EUR 

 

Uitgezonden wordt via; 
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Met deze data kan een totaal aantal zendelingen / zendingsparen van 84 berekend worden

Dit komt overeen met het volgende aantal zendelingen 

  

Bedragen die voor zending gecollecteerd werden;

Waar meer dan 1000 EUR voor gecollecteerd werd;
 

 

Aandeel zending binnen gemeente activiteiten;
 

 

 

 
 
 
 
 

1650
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Met deze data kan een totaal aantal zendelingen / zendingsparen van 84 berekend worden

Dit komt overeen met het volgende aantal zendelingen / zendingsparen per gemeente;

Bedragen die voor zending gecollecteerd werden; totaal:  42827

Waar meer dan 1000 EUR voor gecollecteerd werd; 

Aandeel zending binnen gemeente activiteiten; Schaal;

1: 
minder 
dan 5%
 
5: meer
dan 
30%

1750
1212

6685

2628 2615

4223

1801

1 = minimaal

2

3

4

5 = belangrijk 

aandeel

 

Met deze data kan een totaal aantal zendelingen / zendingsparen van 84 berekend worden 

/ zendingsparen per gemeente; 2 

42827 EUR 

Schaal; 

1: 
minder 
dan 5% 
 
5: meer 
dan 
30% 
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Wat is de motivatie van de gemeenten om aan zending te doen; 
 
 

 

Genoemde Bijbelteksten; 
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Gods opdracht
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Wat de gemeenten invulden bij de toerusting die ze geven; 
 

 

Algemene mening over aandacht voor zending;  
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Waardering zendingsactiviteiten;
 

 

Wat ingevuld werd bij andere of overige 
 

 

Participatie zendelingen tijdens 

zondagsdienst

Zendingsactie of project als onderdeel 

zondagsdienst

Zendingsactie of project door/met 

kinderen of jeugd

Activiteiten tijdens vergaderingen

0
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Waardering zendingsactiviteiten; 

vuld werd bij andere of overige zendingsacties; 
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Genoemde nieuwe ideeën  voor zending binnen de gemeenten en 
obstakels; 

Nieuwe ideeen: 

Zomeractie Roemenië 

Hernieuwd beleid en focussing 

Voorstel ondersteuning voorganger Roemenië 

Misschien meer korte reizen 

Nog niet 

Speciale diensten 

Bloemenverkoop 

Sponsorloop 

Bezig met combineren zending en evangelisatie 

Gebedsavonden  

Zendingsavond Jeugd  

Diaconale projecten 

Kring koppelen aan zendeling 

Presentatie zendelingen  + Collecte  

Focus naar zending dichtbij 

Participatie project Iran Open Doors 

maandelijkse nieuwsbrief zendelingen 
 

Obstakels: 

leeft niet bij oudsten 

veranderingen in de gemeente 

zoeken gemotiveerde mensen 

tijd nodig voor communicatie en goedkeuring 

onvoldoende taakgroepen 

iemand nodig die de kar gaat trekken 
 
 
 

Kansen die 
gemeenten zien 
voor zending; 

 

 

 

 

 

 

16

25

kansen 

aangegeven

anders of 

geen kansen 

ingevuld
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Kansen die gemeenten zien voor zending; 
 

Minder vanwege teruglopende inkomsten 

Hoop op individuele roeping 

Betrokken blijven + zendelingen blijven uitzenden 

In volgend stadium gemeente ontwikkeling 

Betere organisatie zending + Orientatie op korte zendingsreizen 

Lid begonnen bij JMEO + echtpaar voor korte reis naar Kenia + 2 leden werkend onder studenten 

Organiseren Compassion zondag 

Zullen zendende gemeente blijven + 2 locale zendingsorganisaties hebben positieve invloed 

Eigen leden uitzenden 

Meer betrokken raken bij CAMA Zending 

Meer kansen als er mankracht en ideeen zijn 

Jongeren motiveren 

Hoop eigen leden uit te zenden 

Jongeren motiveren 

Jongeren motiveren 

Bij groei gemeente ook groei zending 

Hoop dat zegen zendingsveld afstraalt op gemeente 

Uitreiken naar eigen omgeving 

Zending breder uitdragen in gemeente 

Oud en jong stimuleren anderen te bereiken met het evangelie 

Aantal zendelingen vergroten en hun op velerlei manier ondersteunen 

Plaatselijke evangelisatie uitbreiden 

Financieel weinig kansen 
 

Welke ondersteuning en/of toerusting zou het meest op prijs worden gesteld om de gemeente in 
haar eigen doelen en visie te ondersteunen?  
 

CAMA Zending als vraagbaak 

 

 

wenst informatie over mogelijkheden ABC organisatie 

ondersteuning voor nieuw leven belangstelling voor zendingswerk 

elkaar ontmoeten + waar mogelijk samenwerken 

Verbondenheid verhogen door langlopend zendingsproject vanuit ABC organisatie 

elkaar ontmoeten + pioneer breder verspreiden? 

zendelingen zustergemeenten uitnodigen 

Ondersteunende activiteiten: muziekgroep en financien 

Onderwijs en praktische hulp om jongeren te motiveren 

Materiaal voor kleine groepen 

workshop of studie over zending + toerusting werkgroep zending + meedenken bij vormgeving activiteiten 

4

5
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ondersteuning zoals die nu is 

Onderwijs 

visie-vorming voor zending 

gemeente gericht op zending dichtbij 

gemeenschappelijke zendingsdag 

kennis voor beginnende zendeling + informatie fondswerving 
 

Gemeenten die tips en aanwijzingen gaven; 

VBG Bethel Drachten duidelijke selectieprocedure 

goede communicatie met zendingsorganisaties 

niet in zee gaan met kleine vaak zelfopgerichte stichtingen 

verplichten van Bijbelschool, vooral naar de 'zwaardere gebieden'. 
in zee gaan met Intransit voor testen die kandidaten in het begin van 
 hun traject moeten doen. 

werkers niet uitzenden zonder toegewijd TFT 
werkers niet voor onbepaalde tijd uitzenden maar een tussen  
evaluatie inbouwen. 

longtermers vragen nauw samen te werken naar lokale kerk! 

WEG Grootebroek contacten CAMA zending verbeteren 

Christengemeente Lachai Roï 
Middelharnis 

Niet te veel aandacht, er is werk aan de winkel in Nederland en  
in het buitenland zijn genoeg lokale christen  
die geen cultuurhobbel hebben om het evangelie te verkondigen  
(uitzondering: waar taal nog niet bekend is  

of vervolgde gebieden) 

Evangelische Gemeente Oss Organiseer speciale diensten voor zending in de eigen omgeving. 

Evangelische Gemeente Parousia Den 
Bosch zoveel mogelijk praktische hulp 

het delen van goede beleidsplannen van 'zending succesvolle 
gemeenten' 

De Bron Sneek 
Ondersteuning hoe je mensen in naaste omgeving op laagdrempelige 
 wijze bekend kan maken met evangelie 

EBG Het Baken Eindhoven 
Zending wordt veelal gezien als activiteit in het buitenland. Maar  
Nederland is toch ook zendingsgebied  
(geworden). Is de plaatselijke gemeente niet ook "zendeling" in de  
eigen stad e.o.? Hoe verhoudt zich  

missionar gemeente-zijn in de eigen omgeving met zending? 
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ABC Kerk Delft 
Wij geven 5% van onze inkomsten voor Gemeentestichtend Werk  
in Nederland 
Wij stellen het zeer op prijs dat dit besteedt wordt aan stichten van  
nieuwe gemeenten 

Baptistengemeente Katwijk meer contactinformatie geven 

vaker aan de bel trekken 

Informatie over zending bij slotvraag; 

als gemeente meer ontvanger van zendingsteams 

groei zending door groei gemeente 

giften voor zending gaan ook buiten gemeente om 

zending cultuurgericht, werk hierdoor moeilijk te omschrijven 

hoop dat het onderzoek leidt tot meer uitwisseling met andere gemeenten 

gemeente wil zending in eigen hand houden 

veel veranderingen in gemeente + totaal giften 2012 EUR 25268,-- 

zending ook in Nederland, lid gemeente naar AGAPE voor werk onder studenten 

verleggen focus van veraf naar dichtbij 

focus op 'eigen' zendelingen in buitenland en Nederland 

veel veranderingen in gemeente 
beter contact door spreken CAMA zending (Boudewijn v. Schoonhoven) tijdens jaarlijkse  
zendingszondag 

 


