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Integral mission

• Aanleiding - verhaal 
• Denkrichting 
• Gods weg 
• Integraal / holistisch 
• Missio Dei 
• Bijbelse bouwstenen 
• Stel de juiste vragen













Wereld / kerk / gezin  
zoals we die nu waarnemen. 

Israël in de woestijn.



Afspraken dat de goede dingen  
in de  leefwereld worden gedaan:  

beleid, regels, procedures, kerkorde. 
10 geboden



Ankerpunt: Bereiken  
waarvoor we bestaan 

"Lang leven in het land…



"Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit 
het land Egypte, uit het slavenhuis, 

geleid heeft."



"De mens is er voor de Sabbat"

Bron: Wouter Hart, 2015, Verdraaide organisaties - terug naar de bedoeling



× √∆ ∆
Schepping 
God 
Mens 
aarde

Zonde 
Opstand

Belofte 
Gods  
belofte vC

Christus 
Evangelie

Missie 
Gods  
kinderen 
nCn - kerk

Oordeel 
God zet  
alle dingen  
recht

Nieuwe schepping 
God, verloste  
mensen, nieuwe  
aarde en hemel

Gods missie van begin tot eind

Wat gebeurt er als we elk boek en elk passage van de Bijbel  
op de juiste plaats binnen het overkoepelende verhaal van God lezen?



× √∆ ∆
Schepping 
God 
Mens 
aarde

Zonde 
Opstand

Belofte 
Gods  
belofte v.C.

Christus 
Evangelie

Missie 
Gods  
kinderen 
n.C. - kerk

Oordeel 
God zet  
alle dingen  
recht

Nieuwe schepping 
God, verloste  
mensen, nieuwe  
aarde en hemel

Amen



"De aarde is van de HEERE 
en al wat zij bevat, 

de wereld en wie er wonen.”

Psalm 24:1

Integraal - het geheel



"Hij heeft alle dingen aan 
Zijn voeten onderworpen en 
heeft Hem als hoofd over alle 

dingen gegeven aan de 
gemeente, die Zijn lichaam is 
en de vervulling van Hem Die 

alles in allen vervult."

Efeze 1:22,23 

Integraal - het geheel



Gods kerk 

Gods instrument 

Beelddrager 
Lichtdrager 

Zout



“… wees daders van het 
Woord en niet alleen hoorders.  

Anders bedriegt u uzelf… 
De zuivere en onbevlekte 

godsdienst voor God en de 
Vader is dit: wezen en 

weduwen bezoeken in hun 
verdrukking en…"

Jakobus 1: 22,27











Integral mission: 

               Programma, mode 

    Grondhouding 
    Levenswijze 

 Overtuiging 
 Identiteit  
 Gered = gezonden 
 Kerk zijn 
 Verweven
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Volgorde!





www.ajansen.nu/integral_mission
& Blogs



Kortom:

- Woord & daad: eenheid. 
- Daad "tekent" Woord. 
- Denk missio Dei - Gods bedoeling. 
- Vraag eerst 'waarom'! 
- Denken (-richting) veranderen. 
- Lees de Bijbel holistisch. 
- Geschapen - gered - geroepen - gezonden. 
- Hart, hoofd, mond en handen. 
- Relatie > doen. 


