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Ontdekken wat je is gegeven Gemeente zijn in je eigen plaats 
Door Oeds Blok 
 
Hieronder beschrijf ik fasen om te ontdekken wat je door God is gegeven, in je woonplaats en in de 
gemeente. De fasen vormen een cyclus die je steeds kunt herhalen. Zo blijf je leren en ben je in 
vertrouwen op de Heer onderweg.  
 
1. Plaats 
 
→ Wat is het gebied waar jullie je betrokken bij voelen? 
 
Over het algemeen geldt voor een gemeente: de missie is daar waar de mensen van de gemeente 
zijn. Waar zijn de natuurlijke contacten in het dagelijks leven? Is dat in de buurt, of op het werk of via 
sport of anders? Daar ligt ook je missie.  
 
Wonen er bijvoorbeeld bijna geen mensen van de gemeente in de buurt waar het kerkgebouw staat, 
dan wordt het lastig hier natuurlijke relaties op te bouwen. Je kunt er dan voor kiezen om 
bijvoorbeeld jaarlijks iets met de buurt samen te doen (BBQ met de buurt of iets anders dat past voor 
een ‘goede buur’) en sluit tegelijk voor je missie aan bij waar de mensen zijn. 
 
Laat mensen onderstaande vragen beantwoorden voor hun eigen leefomgeving. Als er diversiteit is 
van leefomgevingen (bijvoorbeeld bij een regiogemeente) vraagt dat ook om diversiteit in de aanpak. 
Betrek verschillende leeftijdsgroepen. Je kunt bijvoorbeeld kinderen en jongeren vragen foto’s te 
maken en hier een overzicht van maken. Welk verhaal vertellen deze foto’s? Zo maak je een ‘kleine 
theologie van je plaats’.  
 
Cathy Ross, een missioloog in Engeland, spreekt over ‘kleine theologieën en wederkerigheid’ naar 
aanleiding van het werk van de Australische theoloog Clemens Sedmak. 
 
‘Kleine theologieën zijn theologieën gemaakt voor een specifieke situatie. Ze gaan uit van specifieke 
omstandigheden en gebruiken lokale vragen en thema’s, lokale verhalen en voorbeelden als 
startpunt. Mensen moeten zich kunnen herkennen in lokale theologieën.’  
 
‘Sedmak zegt dat kleine theologieën wijzen naar de ‘rijkdom en goedheid’ van lokale contexten en de 
lokale contexten uitdagen om hun grenzen te overstijgen en ogen en oren te openen voor nieuwe 
perspectieven.’ 
 
Cathy Ross noemt: lokale kennis / manieren van leven / rituelen / kunst / liederen / verhalen / taal / 
spreuken / graffiti / muziek / architectuur / kracht / gemis.  
 
Cathy Ross; ‘Pioneering missiologies’ in: Jonny Baker & Cathy Ross; The Pioneer Gift. Explorations in 
mission. London 2014 p. 34-36. 
 
→ Wat tref jij aan in jouw woonplaats, buurt of netwerk? Wat speelt hier? 
 
→ Wat ontvang je hier? Waar geniet je van?  
 
Wees nieuwsgierig, neem de tijd en maak samen een overzicht. Besef dat dit Gods wereld is, waarin 
Hij veel heeft gegeven. 
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2. Gaven en verlangen 
 
De gemeente / verhalen / kracht / verlangen 
 
→ Wat zijn typerende verhalen over het karakter van de gemeente? 
 
→ Wat is het eigene dat aan de gemeente is gegeven? 
 
→ Welke gaven zijn er gegeven in het Lichaam van de gemeente? 
 
→ Welk verlangen is er te vinden in de gemeente? 
 
Zorg dat je samen oog krijgt voor wat God geeft in de gemeente. Maak een overzicht door het samen 
op te schrijven. Het hoeft niet volledig te zijn. Als het proces maar op gang komt om te kunnen zien 
wat je is gegeven. Dat zijn de ‘vijf broden en twee vissen’ die Hij wil gebruiken. Zo blijf je dichtbij 
jezelf in plaats van andere gemeenten na te doen. Verandering en vernieuwing zijn niet maakbaar. 
Durf samen te vertrouwen dat God met jullie is. 
 
3. Goed nieuws lokaal 
 
´Als het christelijk geloof kan ingaan in allerlei culturen, dan geldt ook dat het christelijk geloof naar 
de zender terugkomt vanuit die culturen.’ ‘… dan kan het niet anders of Gods Geest zal de zendeling 
op de een of andere manier tegemoet komen vanuit de ´ontvangende´ cultuur.´ 
 
Stefan Paas; Vreemdelingen en priesters. Christelijke missie in een postchristelijke omgeving. 
Zoetermeer 2015 p. 36-37. 
 
Je gaat nu een stap verder met wat je hebt ontdekt over je eigen plaats (fase 1). Als je ziet wat er 
speelt in je woonplaats: 
 
→ Wat is hier het ‘goede nieuws van Jezus’? Wat is hier het ‘heil’ van God? 
 
→ Hoe kun je dit belichamen in gemeente zijn en liturgie? 
 
Voorbeeld 
Mensen in Limburg maakten mee dat de beste banen vroeger naar de ‘Hollanders’ gingen bij de 
bouw van mijnen en industrie. Ze voelden zich minderwaardig. Dit zit diep in de Limburgse cultuur. 
Jacqueline Huth, zelf Limburgse, verdiepte zich hierin en ontdekte nog meer specifieke punten. Ze 
schrijft:  
‘Limburgers laten delen in de heilsboodschap betekent Limburgers te laten delen in de aanvaarding 
door God in Christus. God aanvaardt de Limburger en Hij heeft dat getoond in Zijn Zoon Jezus 
Christus op het kruis van Golgotha. De waarde die de Limburger voor God heeft, wordt daar 
zichtbaar.’ 
 
Ze komt tot de volgende aanbevelingen, nadat ze goed heeft geluisterd naar de Limburgse context: 

• Benader de Limburgse context positief 

• Bevestig de eigenwaarde van de Limburgs bevolking 

• Maak gebruik van sacramenten en rituelen 

• Toon het christelijk geloof in daden 

• Bouw relaties met Limburgers op 

• Bevorder de onderlinge gemeenschap 
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Dit gaat ze vervolgens praktisch maken. Jacqueline Huth; Gemeentestichting in een Limburgse 
context. Een onderzoek naar ervaringen van gemeentestichters in Limburg. 2012. Zie Kerklab 
Resources. 
 
De beste manier om lokaal te ontdekken wat hier het goede nieuws van Jezus is, is nieuwsgierig te 
zijn naar wat er leeft bij mensen, nieuwsgierig naar de mensen zelf. Toon je interesse en stel gewoon 
vragen in plaats van snel iets te vinden van wat mensen zeggen. Hoe kun je met de woorden en de 
thema’s van mensen zelf het goede nieuws van Jezus delen? Verrassingen die God geeft, gebeuren 
vaak in de open en persoonlijke ontmoeting tussen mensen. Zo lichten er vanuit het leven van de 
mensen om je heen ook nieuwe elementen op van het evangelie! De ander helpt jou om nieuwe 
dingen te leren over wie God is. Tip: kijk het filmpje Luisteren: Loslaten en uitspreken.  
 
4. Visie 
 
Bij visie gaat het over het vergezicht, wat je hoopt te zien. In de Bijbel kom je veel van deze 
‘visioenen’ tegen. Bijvoorbeeld in Jesaja 25: het feestmaal voor alle volken. Houd wat je ontdekt hebt 
over je woonplaats en over de gemeente voor ogen en gebruik je verbeeldingskracht. Vraag God je te 
leiden door de Heilige Geest. 
 
→ Als Gods koninkrijk hier vorm krijgt, wat zie je voor je? 
 
→ Welke Bijbelgedeelten passen hier bij? 
 
Schrijf of teken wat naar voren komt op grote vellen papier. Wat zijn overeenkomsten in de 
verschillende dingen die naar voren komen? Welk beeld is volgens jullie samen het sterkst? Probeer 
niet te vast te zitten aan je eigen ideeën en zoek samen. 
 
Voorbeeld 
In de Buurtkerk Soesterkwartier kwamen een aantal beelden naar voren: van een open deur, 
waardoor Jezus naar binnen liep, een park met ontmoeting, een bank om te relaxen en het beeld van 
een ‘samengestelde familie’. De groep koos voor de visie: Wij willen een open familie zijn, waar je de 
liefde van God kunt ervaren en waar ieder van waarde is. Een aantal elementen uit de genoemde 
beelden werden meegenomen in de beloften die de groep wil leven. Zo kun je één beeld gebruiken 
en tegelijk andere inbreng ook verwerken. 
 
Wat je gaat doen: je gaat de visie leven in het hier en nu, in vertrouwen op God! De visie functioneert 
als een verbindend perspectief in de gemeenschap. Geef ruimte aan (kleinschalige) experimenten die 
passen binnen dit perspectief. Durf in wat je samen gaat doen ‘nee’ te zeggen tegen wat niet past in 
het verbindende perspectief. Zo is er richting en ruimte en ben je samen aan het leren. 
 
Waardevol is ook om samen met mensen in je woonplaats een visie te laten groeien voor je 
woonplaats of buurt (zie o.a. Umoja Nederland). Hoe kun je mee gaan doen in wat er al is in je 
woonplaats? Zo raakte ik betrokken bij het buurtnetwerk in het Soesterkwartier. Ik stelde in 2015 
voor om met een jaarthema te gaan werken in het buurtnetwerk. We kozen samen als jaarthema 
sociaal isolement. Dit leek een van de grote uitdagingen in de wijk. Er groeide meer en meer een visie 
op ‘Wij Soesterkwartier’. Kleine experimenten ontstonden om sociaal isolement te helpen 
doorbreken. We ontdekten dat we vooral veel konden leren van ervaringsdeskundigen, de mensen 
die zelf weten wat sociaal isolement is! Het is een rommelig, langzaam proces. Tegelijk ontstaat er 
meer samenwerking, delen van (levens)visie en er zijn concreet buurtgenoten die weer meer onder 
de mensen komen. Als kerken in de wijk werken we steeds meer samen in Proef geloven in het 
Soesterkwartier, in relaties, een gezamenlijke Kerstdienst, een gebedsestafette en praktische hulp.  

http://www.kerklab.nl/resources
http://www.kerklab.nl/resources
https://lerenpionieren.nl/pionierstest-luisteren/loslaten-en-uitspreken/
http://www.umojanederland.nl/
https://www.facebook.com/GelovenInHetSoesterkwartier/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/GelovenInHetSoesterkwartier/?ref=br_rs


4 

 

Voor het leiding geven aan een proces van vernieuwing en werken met een verbindend perspectief 
zie Arend Ardon; Ontketen vernieuwing! Blokkades wegnemen en beweging creëren. 
Amsterdam/Antwerpen 2015. ‘Met een kleine groep bedenken hoe de rest moet veranderen werkt 
niet. Maar hoe dan wel?’ Zeer waardevol om te lezen en te gebruiken! In plaats van snelle 
oplossingen zoeken, samen ruimte maken om inzicht te krijgen in wat er speelt in het hier en nu. Zie 
ook Ontketen vernieuwing. 
 
5. Beloften 
 
Het leven van beloften is een oude en beproefde manier, die al lang in bijvoorbeeld de kloosters 
functioneert. Bepaal samen welke beloften je wilt leven om de visie te ‘belichamen’. Elke belofte doe 
je aan God, aan elkaar en aan je omgeving. Zorg dat het haalbare beloften zijn! Als je samen de 
beloften leeft, in afhankelijkheid van de Heer, ben je geloofwaardig. Het helpt ook om tevreden te 
zijn: als we de beloften leven, dan is dat genoeg.  
 
Je kunt de beloften gebruiken om steeds aan het einde van het jaar terug te kijken: hebben we de 
beloften geleefd? Zo kun je danken voor wat God heeft gedaan. Je kunt ook evalueren en kritisch 
nagaan of je samen de beloften in de praktijk brengt. Als dat niet zo is, is er een antwoord nodig op 
de vraag: veranderen we ons leven om de belofte te gaan leven, of vinden we de belofte toch niet zo 
belangrijk en laten we de belofte los? 
 
→ Welke haalbare beloften willen jullie doen aan God, aan elkaar en aan je omgeving? 
 
Voor meer informatie over het werken met beloften, zie: Matthijs Vlaardingerbroek; 
Grensverleggend. Hoe de kerk weer missionair kan zijn. Heerenveen 2011. 
 
Voorbeeld 
Beloften van de Buurtkerk Soesterkwartier, zie ook Buurtkerk Soesterkwartier. Kijk vanuit wat jullie is 
gegeven en verwoord jullie beloften in je eigen woorden! 
 

Open familie ‘Wij beloven een open familie te zijn in het Soesterkwartier, waar we met vallen en 
opstaan leren over Gods liefde en waar ieder waardevol is.’ 

 

Wederkerigheid ‘Wij beloven dat wij ontvangen waar we geven en geven waar we ontvangen.’ 
- Wij geloven in dingen doen met en niet slechts voor de wijk 

 

Jezus naleven  ‘Wij zullen het evangelie praktiseren in de wijk.’ 
- Prikkelen 
- Vrijmoedig  vertellen over eigen hoop door Jezus 

 

Verbinden ‘Wij zijn toegewijd om door persoonlijke relaties bij te dragen aan verbinding tussen 
mensen in de verschillende delen van de wijk als ‘Wij Soesterkwartier’.’ 

- ‘We bieden gelegenheden voor mensen uit verschillende achtergronden om elkaar te 
ontmoeten.’ 

 

Ontmoeten: ‘Wij beloven dat wij in ons dagelijks leven de tijd nemen om mensen in de buurt te 
ontmoeten, te luisteren en relaties op te bouwen.’ 

- ‘Wij beloven dat door activiteiten en vieringen er ontmoetingen kunnen plaatsvinden die 
leiden tot relaties.’ 

 
 

http://www.ontketenvernieuwing.nl/
http://www.soesterkwartier.org./
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6. Focus 
 
Je kunt als gemeente niet alles. Met het vaststellen van een focus, kies je samen iets wat jullie hart 
heeft. Dit is hetgeen waar jullie samen je gaven voor in gaan zetten. De focus moet passen bij het tot 
leven brengen van de visie. Verder is het handig als je met de focus iets kiest waar behoefte aan is, 
iets waar nog niet in wordt voorzien in je woonplaats. Je kunt met de focus natuurlijk ook 
samenwerken met anderen in je woonplaats.  
 
→ Welke focus willen jullie samen kiezen om de visie tot leven te brengen? 
 
Het kan soms pijnlijk zijn om een keuze te maken. Want een keuze voor iets, betekent ook dat je 
andere dingen laat liggen. Erken de pijn en het lastige hiervan en probeer toch samen tot een focus 
te komen. 
 
Voorbeeld 
In het Soesterkwartier kozen de mensen van de Buurtkerk voor een focus op ‘kwetsbare gezinnen’. 
Dit is waar we hart voor hebben. Er zijn ook heel wat kwetsbare gezinnen in de wijk en er is niet een 
kerk of organisatie die hier speciaal aandacht voor heeft. De focus en de visie worden praktisch in 
persoonlijke contacten met enkele gezinnen, onder andere via ‘Gezin in de buurt’ van het Leger des 
Heils en stichting Present, en via een maandelijkse spelletjesavond in het buurthuis en een 
tweewekelijks Koffiehuis in de speeltuin op zondag met een Bijbelverhaal voor kinderen. 
 
7. Doen 
 
Jezus sprak regelmatig over zijn woorden ‘horen en doen’ (bijvoorbeeld in Matteüs 7, het verhaal van 
het huis op de rots en op het zand). Door te doen oefenen we als leerlingen van Jezus om zijn 
woorden in de praktijk te brengen. Falen mag! Door te doen doe je ervaringen op. Moedig elkaar aan 
om kleine stappen te zetten om de visie te leven! 
 
→ Hoe kan ik onze visie en beloften praktisch maken in het ritme van mijn eigen leven? 
 
→ Hoe kunnen we onze ervaringen delen van het oefenen, zodat we er samen van kunnen leren 

en elkaar kunnen aanmoedigen? 
 
Zorg dat er regelmatig verhalen worden gedeeld van hoe gewone mensen de visie leven en doen, 
bijvoorbeeld in een dienst, in een interview etc. Deel hoe God hierin werkt. Dit zijn de kleine 
‘vonkjes’ die ook anderen inspireren. 
 
Proces van de gemeenschap in 5 kleuren 
 
Hieronder vind je een aantal vragen waar je goed mee kunt werken in het proces van de 
gemeenschap. De vragen hebben een kleur, zodat je kunt zorgen dat er aandacht is voor alle kleuren. 
De vragen kun je toepassen op de bredere gemeenschap van de buurt, op de 
gemeente/gemeenschap die zich vormt, op het team en ook persoonlijk. 
 
Ontdekken 
→ Welke ervaringen heb je opgedaan? 
→ Wat zie je gebeuren? 
 
Duiden 
→ Wat is God aan het doen? 
→ Wat gebeurt er met jezelf? En met je geloof? 
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Gezond houden 
→ Uit welke bronnen put je als ‘levensader’? 
→ Welke grenzen wil je stellen? 
 
Overleggen 
→ Wat vraagt aandacht? 
→ Welke overlegprocessen (conversational processes) richt je samen in om actuele thema’s te 

bepalen en te bespreken?  
 
Doen 
→ Welke beslissingen neem je? 
→ Wat ga je nu doen? 
 
Uit: Oeds Blok en Matthijs Vlaardingerbroek; Survivalgids pionieren. Praktijkverhalen van creatieve 
gemeentestichting. Arnhem 2016. Verkrijgbaar via Webwinkel Vindingrijk.   
 
Materialen 
 
Onderstaande spellen zijn verkrijgbaar via Webwinkel Vindingrijk.  
 
Tafelgesprekken 
 
Kaartenspel dat uitnodigt tot gesprek tussen mensen met verschillende achtergronden. 
 
Tafelgesprekken Samenleven, thema’s: de samenleving, doel van je leven, God enzo en de toekomst. 
 
Tafelgesprekken Levensverhalen, thema’s: muziek, wonen, alledag en eten. 
 
Tafelgesprekken Feestdagen, thema’s: Kerst, oud, nieuw, relaties. 
 
Geloof en een Hoop Liefde Spel 
 
Het speelbord is jouw woonplaats of buurt. Je kiest je eigen route op het bord en komt van alles 
tegen: je eigen huis, je buren, de supermarkt, een seniorenwoning, de kapper, de kerk, de moskee en 
nog veel meer.  
 
Verrast worden door verhalen van geloof, hoop en liefde dichtbij, in je eigen buurt of woonplaats. Je 
leert elkaar kennen en waarderen. 
 
Om te lezen voor verdieping 
 
Stephen Bevans en Roger Schroeder; Prophetic Dialogue. Reflections on Christian Mission Today. 
(Maryknoll New York: Orbis Books 2011). 

• De beweging van missie als expansie naar missie als ontmoeting, verdieping over loslaten en 
uitspreken 

 
Oeds Blok en Matthijs Vlaardingerbroek; Survivalgids pionieren. Praktijkverhalen van creatieve 
gemeentestichting. (Arnhem: V.O.F. Vindingrijk 2016). Webwinkel Vindingrijk 

• Praktijkverhalen van creatieve gemeentestichting in aandachtswijken 
 
Oeds Blok (red); Avontuur van geloof. Praktijkverhalen van gemeentestichting met reflectie voor heel 
de kerk. (Baptistica Reeks deel 11; Amsterdam: Unie van Baptistengemeenten 2016). Baptisten.nl 

http://www.webwinkelvindingrijk.nl/
http://www.webwinkelvindingrijk.nl/
https://baptisten.nl/seminarium/publicaties/baptistica-reeks/803-deel-11-avontuur-van-geloof
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Oeds Blok; ‘Nieuwe vormen van gemeenschap. Het verhaal van drie jaar pionieren in het 
Soesterkwartier’ in: Soteria. Kwartaalblad voor evangelisch theologische bezinning. 33e jaargang, 
nummer 1 (Dordrecht: Merweboek 2016), p. 7-21. (als pdf te vinden op Urban Expression, tab 
‘Publicaties en sprekers’) 
 
Oeds Blok; ‘Aan tafel! Op zoek naar een spiritualiteit van alledag’ in: Soteria. Kwartaalblad voor 
evangelisch theologische bezinning. 35e jaargang, nummer 1 (Dordrecht: Merweboek 2018), p. 32-
40. (als pdf te vinden op Urban Expression, tab ‘Publicaties en sprekers’) 

• Reflectie op een missionaire houding van ontvangen, geschreven vanuit de praktijk van 
pionieren in Soesterkwartier, Amersfoort 

 
Oeds Blok; ‘Luisteren: loslaten en uitspreken’ tekst bij gelijknamige filmpje over de basishouding van 
luisteren en de dynamiek tussen loslaten en uitspreken, gemaakt in samenwerking met de 
Protestantse Kerk in Nederland, inclusief twee oefeningen om te doen (2019). Leren pionieren 
 
David Fitch; Merkbaar aanwezig. Zeven disciplines die de kerk vormen voor missie. (Apeldoorn: CLC 
Publicaties & CAMA Zending 2018). 
 
Margrietha Reinders; Heilig Vuur. Een pioniersreis voor beginners. (Arnhem: Protestantse Kerk 
Amsterdam & V.O.F. Vindingrijk 2016). Webwinkel Vindingrijk 
 
Reisgids Samen leven in Gods wereld. Genieten, werken, delen (in drie delen; Amsterdam: Unie van 
Baptistengemeenten 2016-2018). Baptisten.nl 

• Geschreven voor groepen en gemeenten om de woorden van Jezus te horen en te doen op 
de plaats waar je bent, met werkvormen verdiepen, verbinden, verstillen, vieren, verfrissen 

 
Clemens Sedmak, Doing Local Theology. A Guide for Artisans of a New Humanity. (Maryknoll New 
York: Orbis Books 2002). 

• Een gids die je helpt om te komen tot een ‘kleine theologie van je plaats’ 
 
Miroslav Volf; Exclusion and Embrace: A Theological Exploration of Identity, Otherness, and 
Reconciliation. (Nashville, TN: Abingdon 1996). 

• Verdieping over het ontmoeten van de ander, met name hoofdstuk 3 over ‘Embrace’; pittig 
om te lezen en zeer verrijkend over de omgang tussen Vader, Zoon en Geest en wat dit 
betekent voor de omgang tussen mensen, over identiteit, omarming en verzoening. 

 
Oeds Blok is theoloog, gediplomeerd coach en pionier in de Amersfoortse volkswijk Soesterkwartier. 
Hij is verbonden met de Unie van Baptistengemeenten en Urban Expression met als taak het coachen 
en verbinden van gemeentestichters. Samen met Liesbeth van Tongeren is hij oprichter van het 
Instituut voor Undefended Leadership en coacht en traint hij leiders, onder wie veel predikanten. 
Daarnaast doceert hij het vak Pionierend leiderschap aan het Seminarium van de Unie van 
Baptistengemeenten en Gemeenteopbouw aan de Evangelisch Theologische Faculteit Leuven. In 
V.O.F. Vindingrijk werkt hij samen met Wim Bos aan creatieve concepten voor verbinding en 
verdieping. 
 
info@oedsblok.nl / www.oedsblok.nl / www.undefendedleader.nl 
www.baptisten.nl  
www.kerklab.nl  
www.lerenpionieren.nl 
www.merkbaaraanwezig.nl 
www.umojanederland.nl  
www.urbanexpression.nl 

http://www.urbanexpression.nl/
http://www.urbanexpression.nl/
https://lerenpionieren.nl/pionierstest-luisteren/loslaten-en-uitspreken/
http://www.webwinkelvindingrijk.nl/
https://baptisten.nl/Delen
mailto:info@oedsblok.nl
http://www.oedsblok.nl/
http://www.baptisten.nl/
http://www.kerklab.nl/
http://www.lerenpionieren.nl/
http://www.umojanederland.nl/
http://www.urbanexpression.nl/

