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‘Waarom?’ - Integral mission voor predikanten
•

•

•
•

•

Een Missio Dei vertrekpunt en perspectief is Bijbels en dus, wezenlijk en integraal verrijkend: God
werkt, roept, stuurt, motiveert en zet ons in. Het beïnvloedt de koers en de invulling van je
bediening/gemeente: geestelijk en praktisch.
Integral mission (holistische bediening) is een fundamentele christelijke leefwijze en grondhouding.
Geen methode of programma. Mission is niet zending, maar je hele bediening. Het is een gouden
draad door de hele Bijbel en de bediening van de kerk.
Ben je een dualist of een holist?
Nodig: integral-dominees met een missio Dei-perspectief – geen dualisten (scheiden natuur en
genade).
God heeft een plan - Missio Dei
o God voert zijn plan in de wereld uit. Daarin is de kerk zijn gezonden instrument.
o God werkt holistisch/integraal. Zoals in een spinnenweb is alles verbonden.
o Ons denkrichting is vanuit Gods bedoeling met de kerk/wereld naar de toepassing. Van bron
naar doel.
o Hart-mond-handen (velen gebruiken Woord en daad als dualisme, dus verwarrend)
▪ Hart: Gods aard als motief en overtuiging vertaald in de bediening – visie
▪ Mond: Woordverkondiging richt vanuit de missio Dei 1ste op Christus, 2e op de kerk en
praktische bijv. barmhartigheid.
▪ Handen: hoe het Evangelie door daden van barmhartigheid verkondigd wordt.
o Hart, mond, handen: omvattende uitdrukking voor Woord en daad.
God betrekt ons erbij – met hart, mond en handen
o De Bijbel heeft een lijn van begin tot eind (missio Dei).
o Daarvoor moeten we de Bijbel integraal/holistisch (hart, mond en handen) lezen.
o 5 leidende vragen als criteria om Bijbelse bouwstenen integraal te verstaan:
▪ Wie is God?,
▪ Wat is zijn doel met de schepping?,
▪ Waarom kam Christus naar de wereld?,
▪ Waarom kwam de Heilige Geest naar ons toe?,

▪ Wat is Gods doel met de kerk met het oog op de toekomst.
o Wat gebeurt er als je al deze vragen stelt aan Bijbelse integrale bouwstenen, zoals:
gerechtigheid, vrede, diaken, gemeenschap, vrede, rijkdom (vs armoede), rechtvaardigheid,
liefde?
o Toepassingsvoorbeelden: verbindt ze aan elkaar. Hoe werken ze op elkaar in en samen om
Gods plan te ontvouwen? Hoe verandert dit de praktijk/toepassing?
o Integraal preken? Hoe gaat dat?
Integrale benadering voor de bediening:
o
o
o
o

Waarom?
Voor wie?
Wat speelt er?
Hoe ga je het doen?
▪ Specifiek in deze volgorde.
▪ Fundamenteel en principieel. Bijbels verstaan is leidend. Niet denken vanuit het
probleem en een tekst erbij halen. Niet beginnen bij ‘hoe’.
▪ We zien hoe wereldse voorbeelden mega successen behalen met deze Bijbelse
benadering.
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