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Gesprek 
 

1. Bespreek de stelling: Verkondig het Evangelie met daden, desnoods met woorden.  
Wat vind je hiervan? Waarom “desnoods”? Wat is de consequentie voor deze stelling als je 
de integral mission benadering toepast? 

 
2.  Wanneer wordt integral mission eenzijdig: horizontaal of eenzijdig geestelijk? 

 
3.  Jezus zei dat Hij naar de aarde kwam voor wie de Geneesheer nodig hebben.  

Wie hebben vandaag in Nederland vooral de Geneesheer nodig? 
Wat vraagt Jezus Christus ons als kerken hierin? 
Wat vraagt Christus ons als kerkenraden hierin? 
 

4.  Waar zou je Jezus aantreffen als Hij vandaag fysiek in Nederland aanwezig zou zijn? 
Denkend aan Zacheüs, Maria van Magdala, de vrouw die op overspel etc. betrapt werd. 
Wat vraagt dit van ons? 
 

5.  In welke mate richt de kerkenraad zich op haar roeping naar buiten? Waarom? Is het Bijbels 
uit te leggen als je voor het ene kiest ten koste van het andere? Wat zijn de mogelijke 
consequenties van de keuzes die je maakt? 

 
6.  Casus 1 

De gemeente beseft haar verantwoordelijkheid om dienstbaar in de buurt te zijn steeds 
meer. Bezinning vindt plaats, plannen worden gemaakt om naar buiten te treden. De 
gemeente groeit intussen hard door aanwas van nieuwe leden en geboorten. Hierdoor 
staat de onderlinge band onder druk waardoor de gemeenteleden moeite hebben elkaar 
nog te kennen. Het gevolg is dat de gemeenteleden hierdoor minder betrokken op elkaar 
raken. Het verlangen en de overtuiging om naar buiten actief te zijn komt hierdoor onder 
druk te staan. Hoe los je dat op? 
 

7.  Casus 2 
De gemeente klaagt over de gedane oproep om actief in de buurt te zijn: wij moeten al 
zoveel en hebben het al zo druk? 
Hoe ga je hiermee om? 

 
8.  Casus 3 

Onderzoeken tonen aan dat er veel eenzaamheid in Nederland is en dat de 
individualisering hier sterk aan bijdraagt. Jullie beseffen dat dit ook in de kerk en de buurt 
voorkomt. Het besluit valt: wij willen een gastvrije gemeente zijn. Hoe gastvrij zijn jullie? 
Wat gaan jullie doen? Hoe bevorder je gastvrijheid - naar binnen en naar buiten de 
gemeente? Hoe bereik je mensen die zich achter hun voordeur afzonderen? 

 


