Missionaire specialisatie 2018-2020
Eén foto per dag die iets laat zien van wat die dag voor mij centraal heeft gestaan tijdens
de missionaire specialisatie. Samen vormen deze foto’s een blik op mijn ontwikkelingen
en gedachten gedurende deze 2-jarige specialisatie.

Dag 1.“Het zindert…”
Op weg naar Hydepark voel ik de spanning
in mijn lijf: het zindert. Zo zal René de Reuver
ook later die dag Stefan Paas citeren als hij
heeft over de ontwikkelingen in de kerk. Een
werkwoord dat ook mijn gevoel wel goed
weergeeft: verlangend uitzien, voelen dat er
wat staat te gebeuren. Iets dat spannend en
goed en onbekend tegelijk is. Samen met 16
anderen ga ik 2 jaar lang op
ontdekkingstocht tijdens de opleiding
missionaire specialisatie. Mijn voorlopige
leervragen zijn: Welke theorieën van in de
missionaire ontwikkelingen spreken mij aan?
Welke vorm en taal passen daarbij in mijn
context?
De eerste dag bestaat natuurlijk vooral uit
het kennismaken en het delen van
praktische zaken. In de middag gaan we
echt aan de slag: René de Reuver neemt ons als eerste mee in verschillende visies op kerk-zijn.
Het beeld van kerk als Missio Dei is voor mij een belangrijk fundament: wat wij mensen ook
verzinnen, bedenken, laten of doen…het begint allemaal bij God zelf. Aangeraakt worden zoals de
zon de aarde aanraakt, ja, daar begint het. Op weg naar huis is er een andere zindering in mijn lijf.
Niet meer die van de spanning. Nu is het een diepere, warme energie: ik verlang ernaar om
hiermee verder te gaan! De warmte van de groep, de openheid en het enthousiasme zijn
aanstekelijk. De inzet om hier ook de gemeente en anderen op mijn pad mee te besmetten is
groot. Nu nog verder ontdekken hoe je dat nou precies doet…

Dag 2. “Verschillende wortels”

Een twee-daagse op Hydepark. Hoewel we
’s nachts slapen bij het Brandpunt, een
stukje verder op. Samen met Heleen
Zorgdrager en Gerrit Noort verdiepen we ons
in de verschillende visies van missie in de
loop der eeuwen. Het doel is, zo formuleert
Heleen positief, dat je aan het einde van
deze twee dagen meer zicht hebt op je eigen
missionaire spiritualiteit. Meer zicht heb ik
zeker gekregen….helderheid op de eigen
situatie is nog een volgende stap.
Begrippen als Missio Dei, sharing the
fullness of life, het doorgaande vieren in de
oosterse kerk ongeacht de visie van de
wereld erop, het verlangen om je
bestemming te vinden, en begrippen als
tend and treasure vormen de basiswortels
van mijn nog wat mistige en plurale visie. Bij
de vormen van dialoog/profetie spreekt het
beeld van iemand die voorzichtig de tuin van een ander betreed me aan: dat is een spannend en
kwetsbaar proces. Je weet niet precies waar je terecht komt. Maar het levert ook mooie
ontdekkingen op: wat jij als onkruid beschouwt kan prachtig tot bloei komen.

Dag 3. “Langs de lange lindelaan…”
Gerrit Noort frist mijn kennis op van de recente
missiegeschiedenis. De verklaring “Together towards
life (Samen voor het leven)”, uit 2013 verbindt de
woorden Breath, Salt, Water, Wind en Feast aan elkaar.
Een zin die mij zeer aanspreekt is: “Evangelisatie is het
goede nieuws voor elk onderdeel van de schepping,
voor elk aspect van het leven, voor het samenleven
van al het leven, voor heel de oecumene, samen
verbonden in Gods levensweb.” Paus Fransiscus wijst
hierbij in “Evangelii gaudium” op de urgentie om dit
besef ook in het dagelijks doen en laten van de
plaatselijke gemeenschap centraal te stellen. Gerrit
Noort ziet daarbij kansen voor de heilige tussenruimte
(nartex) van geloof en cultuur waar ik en jij elkaar
kunnen ontmoeten en beïnvloeden: als je respect hebt
voor deze heilige mix (contextualisatie), dan kan het
niet anders dan dat je blij bent dat er zo vele vormen
en soorten geloof kunnen ontwikkelen.
De foto van deze dag toont een lange laan, met vele
bomen. Vele wortels houden hen fier overeind. Elke
boom is specifiek op zijn eigen plaats en onder de
omstandigheden die daar aanwezig zijn tot groei en
bloei gekomen. De een is niet meer dan de ander, wel
anders. Samen vormen zij een weg van hier naar daar,
van daar naar hier. Zo zou je ook naar de wereld kunnen kijken: vele plekken waar geloof een rol
speelt. Dat roept de vraag op: hoe zou de boom eruit zien die in jouw context past? Welke boom
past bij jouw hart?

De basis
Op dag 2 en 3 zijn we bezig met verschillende wortels van zending en missie. Het boek
‘Transforming Mission’ van David J. Bosch geeft ons een blik op verschillende missionaire
paradigma’s/visies uit verleden en heden.

