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Missionaire stilstand

Het ideaal ‘missionaire gemeente’ ligt 
gereformeerden tegenwoordig ook voor 
in de mond. En natuurlijk helemaal 
terecht. Wie de Bijbel leest van A tot Z, 
raakt onder de indruk van Gods zen-
ding.1 Een kerk die onder de indruk is 
van de Bijbel, is een kerk die hart heeft 
voor de zending.

Maar dat hoge ideaal is lang niet overal 
geland in de kerken. Soms is een be-
paalde groep met dat ideaal op de loop 
gegaan, terwijl ze hun eigen ideeën in 
de gemeente proberen door te duwen. 
Dat geeft dan een tegenbeweging en 
het resultaat is stilstand. En waar het 
juist de leiding – wij zeggen: de kerken-
raad – zou moeten zijn die hart heeft 
voor de missionaire beweging en die 
aanstuurt, zie je ook in de praktijk dat 
daarvan over het algemeen weinig te-
rechtkomt. Het is ook best moeilijk om 
praktisch de vertaalslag te maken.

Een hulpboek

Het boek Centrum kerk van Tim Keller 
is een boek dat vanuit goede theologie 
een praktische handreiking wil geven. 
Keller weet veel moois tevoorschijn te 
halen. Hij citeert theologen als Maarten 
Luther en Jonathan Edwards, evenals 
‘onze’ gereformeerde theologen Her-
man Bavinck en Abraham Kuyper. Wie 
deze namen voorbij ziet komen, denkt 
dan dat Keller een duizelingwekkend 
theologisch boek schreef waarmee 
een theologische bolleboos zich voor 
een poosje uit de wereld terug kan 
trekken. Maar Keller is helemaal geen 
studeerkamergeleerde die zich opsluit. 
Hij is een geleerde die uit de rijkdom 
van de christelijke (en gereformeerde) 
traditie put om een visie te ontwik-
kelen voor de taak van de kerk in deze 
tijd. Er zijn wel punten waar je vragen 
bij kunt stellen2, maar ik wil eerst mijn 
enthousiasme uitstralen over alles wat 
geboden wordt.

Gemeentetheologie3

Het is theologie die je kunt gebruiken 
om een visie te ontwikkelen waarmee 
je in de praktijk aan de slag kunt. Maar 
het boek stijgt boven het niveau van 
‘tips en trucs’ uit. Het geeft stevige 
kost. Het is niet simpel. Een collega 
klaagde dat hij het zwaar vond. Als 
theologen al zo beginnen…!? Hij heeft 
wel gelijk, maar het zou zonde zijn dit 
allemaal te laten liggen.

Er staat in het begin van dit boek een 
deel over wat het evangelie nu is en 
hoe vernieuwing door het evangelie 
werkt.4 Dat kun je gebruiken als je 
meer praktisch met evangelisatie aan 
de slag wilt. Dat is mooi leesvoer voor 
de evangelisatiecommissies.
Dat zijn de commissies in de kerk die 
de ondankbare taak hebben iets te 
promoten waarvoor de gemeente geen 
interesse heeft. Kellers visie heeft meer 
te maken met de gemeente dan met 
een commissie. Zijn boek levert veel 
inzichten voor hen die leiding moeten 
geven in de kerk. Je kunt als kerkenraad 
het boek gebruiken om een visie te 
ontwikkelen wanneer je leiding moet 

Missionair: 
hoe doe je dat?
Leren van Keller

Er is gelukkig binnen de gereformeerde wereld heel wat meer 
aandacht gekomen voor de missionaire taak van de kerk in de 
wereld.
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geven aan een liturgische discussie5 
(die de sfeer in veel gemeenten ver-
ziekt). Kortom, als je even doorbijt, kun 
je veel leren voor het werk in en vanuit 
de kerk.

Je taak als gemeente

Missionair zijn is iets van de gemeente, 
en de kerkenraad heeft de taak dat te 
initiëren en te stimuleren.6 De eerste 
taak is als leiding van de gemeente je 
af te vragen wat de opdracht voor jouw 
gemeente is. Die wordt bepaald door 
de gaven die de leiders en de leden van 
Jezus krijgen. Verder speelt daarbij ook 
de sociale context een rol.7 Dit zijn al 
een paar zaken waarover een kerken-
raad mijns inziens een heel vruchtbare 
avond zou kunnen hebben.

Ja ja, mooi gezegd, maar hoe word je 
een missionaire gemeente?
Keller noemt drie punten.

Missionaire gemeente 1: 
gelovigen

Het is wel heel bijzonder dat een 
theoloog als Tim Keller die zo positief 
vanuit gereformeerde uitgangspunten 
werkt, zo veel invloed heeft. Ik ben 
er vast van overtuigd dat het ook de 
Gereformeerde Kerken kan helpen om 
weer wat meer vanuit de gerefor-
meerde visie over evangelisatie 
na te denken en niet klakkeloos 
achter hypes aan te rennen die 
goed werken, zoals de Alpha-
cursus. Bij gebrek aan eigen visie 
wordt zoiets dan omarmd. Ik be-
doel hier niet in de eerste plaats 
kritiek op de Alpha-cursus te ge-
ven, maar op het gebrek aan visie 
waarmee de kerken (kerkleden) 
zich in dat soort projecten storten.

Keller leert ons vanuit de Reforma-
tie te denken. Als het over evange-
lisatie gaat, sluit hij aan bij Luther, 
die het had over de taak van alle 
gelovigen in de kerk. Iedere chris-
ten heeft een taak. Evangelisatie 
loopt via de relaties van de kerkle-
den. Dat is ondertussen wel een al-
gemeen geaccepteerd (theoretisch) 
idee waarmee in de praktijk nog te 
weinig (praktisch) is gedaan. Dit boek 

kan je helpen.
Keller laat zien wat relatie-evangelisa-
tie inhoudt. Hij benadrukt dat we als 
christenen dicht bij de (ongelovige) 
mensen om ons heen moeten staan, 
we zijn ook maar mensen zoals zij. 
Maar naast het echt mens-zijn moeten 
we ook tussen de mensen echt christen 
zijn, dat wil zeggen dat we anders zijn.

Dit boek bewijst dan zijn waarde voor 
de praktijk, als het vanuit deze visie 
komt tot heel praktische tips over om-
gang met de buren en omgang met je 
collega’s en vrienden. De missionaire 
gemeente – dat ben je zelf!

Maar: veel kerkmensen geven niet 
thuis. Dat is onze zwakheid. Maar voor 
je te kritisch wordt, moet je eerst kijken 
wat er aan de hand is. Het is bij ons 
vaak gebrek aan motivatie en moed. Te 
veel kerkmensen komen naar de kerk 
om te kij-

ken wat er voor aanbod is (vandaar al 
dat gedoe over liturgie) en leven door 
de week te weinig uit het evangelie. 

Dat is het pijnpunt. Keller geeft ook 
mooi en pastoraal aan dat velen best 
wel gemotiveerd zijn om hun nek uit te 
steken voor Jezus, maar het idee heb-
ben dat ze dat niet kunnen. Dat is nu 
weer zo’n punt waar je een helpende 
hand moet reiken: missionair leven – 
hoe doe je dat?8

Missionaire gemeente 2: 
toerusting

Geweldig vind ik in dit boek de visie 
met de vele praktische uitwerkingen op 
het gebied van toerusting van de ge-
meente. Ik ben er zelf ook steeds meer 
van overtuigd geraakt dat een mis-
sionaire kerk vooral een toerustende 
kerk is.9 Keller geeft daaraan handen en 
voeten door gewoon op de kerkvloer te 
beginnen.

De visie van mannen als Luther en 
Kuyper gebruikt Keller dan om heel 
praktisch aan te geven hoe een 
kerk de leden van de gemeente kan 
helpen en instrueren. Ik kan het ie-
dereen aanraden daardoorheen te 
worstelen.10 Het lijkt me een sterke 
visie die heel vruchtbaar kan zijn 
om een meer krachtig missionair 
gereformeerde kerk te worden.

Belangrijk is dat we als christenen 
niet alleen moeten praten over 
het evangelie, maar het evangelie 
ook ‘leven’ door daden van barm-
hartigheid en gerechtigheid. De 
kerk kan de leden daarbij onder 
andere helpen door hen te in-
strueren hoe ze christen kunnen 
zijn op de plek waar ze werken. 
Daar liggen veel kansen. Ook hier 

pakt Keller een belangrijk motief uit de 
Reformatie op: we dienen God net zo 
goed in ons werk als in de kerk. Jezus 

‘We kunnen iets betekenen voor 
het evangelie als we net zo zijn 
als de mensen om ons heen, maar 
tegelijkertijd totaal anders zijn en 
helemaal niet op hen lijken, terwijl 
we wel steeds zichtbaar en betrok-
ken zijn.’ (Centrum Kerk, p. 252)

‘Veel christenen zijn relationeel 
niet erg vaardig omdat ze niet 
erg gemotiveerd zijn, niet genoeg 
geven om de mensen om hen 
heen of er niet veel van weten. 
Hier is gelukkig prima iets aan 
te doen, door de gemeenteleden 
pastoraal stevig te ondersteu-
nen.’ (Centrum Kerk, p. 255)
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in je leven betekent dat je anders bent 
in en op je werk, namelijk waarom je 
het doet, hoe je het doet. En dat zal 
vragen oproepen.

Missionaire gemeente 3:  
open huis

Dit materiaal van Tim Keller is prima te 
gebruiken in preken en toerusting. Dat 
maakt de kerk missionair op een na-
tuurlijke manier. Als je de taak van de 
christen in de wereld uitdiept en er sa-
men over praat en elkaar ondersteunt, 
wordt de kerk meer missionair zonder 

dat we elkaar meteen in de gordijnen 
moeten jagen over ‘de missionaire 
gemeente’. Deze aanpak van Keller is 
realistisch omdat hij laat zien waarom 
christenen het vaak zo moeilijk vinden 
om levende getuigen van onze Heiland 
te zijn. Tegelijk wijst hij een weg zodat 
christenen die veranderen, gaan opval-
len en zo gebruikt kunnen worden door 
God om mensen naar zijn gemeente te 
brengen.

En staat de gemeente dan met open 
armen klaar of worden vreemdelingen 
de kerk weer uitgestaard? Keller pleit 
voor het organiseren van allerlei bijeen-
komsten waar niet-gelovigen in contact 
kunnen komen met het evangelie. Je 
kunt denken aan een avond over een 
actueel thema waar je de realiteit 
verbindt met het evangelie. Gemeen-
teleden zijn welkom als ze iemand van 
buiten de kerk meenemen. Je kunt 
mannen uit de gemeente uitnodigen 
die weer hun contacten meenemen om 
samen je leven te zetten in het licht van 
het evangelie. Keller noemt een aantal 
voorbeelden die je zo kunt organiseren.

Je hebt dan niet alleen bijeenkomsten 
in je gemeente die gericht zijn op de 

gemeenteleden, maar ook op buiten-
staanders. In deze ‘veilige ontmoetings-
plaatsen’ kan het evangelie van mond 
tot mond gaan en als God het geeft, 
van hart tot hart.

N.a.v.: Tim Keller, Centrum Kerk. Het 
evangelie middenin je stad (speciale  
Nederlandse editie onder red. van  
Stefan Paas), Van Wijnen, Franeker, 
2014, ISBN 9789051944792, 400 pag., 
prijs € 29,95

Noten:
1 Zie ‘Kerk in heilshistorisch perspectief’, 

in: C.J. Haak, Kerk in de 21e eeuw. Weer kerk 
voor de wereld zijn, Kampen 1999,  
p. 29-59.

2 Ik denk met name aan de leer over de 
kerk. Zie daarvoor mijn  artikel elders in 
dit nummer.

3 Zo noemt Stefan Paas in de inleiding 
terecht het boek een gemeentetheologie 
van de beste soort: gericht op de christe-
nen die willen nadenken over hun geloof 
en positief gebruikmaken van de traditie 
(p. 9).

4 Deel I van het boek gaat over het evan-
gelie en vernieuwing door het evangelie. 
Dat zijn de hoofdstukken 1-6.

5 Zie hoofdstuk 23, ‘Mensen verbinden met 
God’.

6 Wat ik in dit artikel wat uitwerk, noemt 
Keller ‘Dynamisch pastoraat opzetten’ 
(p. 252-260). Hij gebruikt die term veel 
breder dan wij doen, o.a. voor missionair 
werk. Dat is allemaal nogal verwarrend, 
want pastoraat in Nederland gaat over 
het helpen van de schapen van Christus 
binnen de kerk. Ik weet niet of het anders 
vertaald had kunnen worden. Het is nu 
niet helder.

7 Centrum Kerk, p. 269, 323, 341.
8 Zie hoofdstuk 20, ‘Waar gaat het om in 

de missionaire kerk?’, en hoofdstuk 21: 
‘Missionair leven, hoe doe je dat?’

9 In het boek Geestrijk leven heb ik bena-
drukt hoe de gemeente een toerustings-
centrum kan zijn (Barneveld, 2006,  
p. 158-160 over lerende gemeente).

10 In het derde deel van het boek gaat het 
over het verbinden van mensen met God, 
met elkaar, met de stad en met de cul-
tuur. Dat zijn de hoofdstukken 22-26.

11 Centrum Kerk, p. 85.

Geef mij maar Keller

Het boek Centrum Kerk is in verschillende versies uitgegeven. Naast de Ameri-
kaanse uitgave is er ondertussen een Nederlandse en ook een Europese versie. 
Dat is wel mooi opgezet. Vanuit hun eigen context geven theologen dan een 
reactie. Ik moet zeggen dat mijn enthousiasme over Kellers boek wel een op-
doffer kreeg toen ik de Nederlandse bijdragen las.

Ze verschillen nogal, maar je hoort steeds kritiek op de ‘stevigheid’ van Kel-
ler. Hij wil wel de cultuur in, maar niks van het evangelie afdoen. In de Ne-
derlandse bijdragen lees ik te veel dat het evangelie zelf ter discussie wordt 
gesteld. 

Ik word niet echt opgewekt van die manier van theologiseren en de kerk lijdt 
mijns inziens onder de trend dat alles in de mixer van de contextualisatie (het 
evangelie brengen in een bepaalde cultuur) moet.

Juist van Keller kunnen we leren wat belangrijk is en hoe tegelijk Gods waar-
heid overeind blijft. Hij schrijft over contextualisatie: ‘De grote missionaire 
uitdaging is de boodschap van het evangelie zo te verwoorden voor een 
nieuwe cultuur dat de boodschap niet onnodig vreemd overkomt, en tegelijk 
het aanstootgevende karakter van de Bijbelse waarheid niet weggelaten of 
verdoezeld wordt.’11

‘Wie vandaag missionair wil zijn, 
moet leken toerusten voor de vol-
gende drie dingen:
1. Je getuigenis kunnen geven 

aan de mensen om je heen, 
zoals je familie of netwerk.

2. Je naasten liefhebben en naar 
gerechtigheid streven in buurt 
en stad.

3. Je geloof integreren in je werk 
zodat je ook op of via je werk 
met cultuur kunt omgaan.’ 
(Centrum Kerk, p. 244)


