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Plan van aanpak missionaire gemeentestichting 
hulpmiddel vanuit de werkgroep gemeentestichting 
 
 
Missionaire gemeentestichting 
Je vindt hier de grote lijn van een plan van aanpak voor missionaire 
gemeentestichting. Met missionaire gemeentestichting bedoelen we: vormen van 
gemeenschap waarbij het evangelie gedeeld wordt met niet-christenen, waardoor een 
proces kan ontstaan waarin mensen tot geloof komen in Jezus Christus en 
verzameld worden in een nieuwe gemeente.  
 
Meer over de inhoudelijke visie hierbij kun je lezen in het document 

‘Gemeentestichting: een baptistenperspectief’, opgesteld vanuit de werkgroep 
gemeentestichting van de Unie van Baptistengemeenten.  
 
Hulpmiddel 
We bieden hier een hulpmiddel voor een praktisch plan van aanpak. Dit plan van 
aanpak is voor het eerst gebruikt bij gemeentestichting met een pionierteam in de 
Amersfoortse wijk Kruiskamp. Het zal niet in elke situatie helemaal passend zijn, 
maar we hopen dat het handvatten geeft voor het proces van gemeentestichting. 
 
Fase 1 is een voorbereidende fase. Het overzicht van fase 2 en verder is praktisch de 
opzet voor een plan van aanpak voor een team. De planning verloopt niet voor elke 
situatie hetzelfde. Hier wordt een globale aanduiding gegeven, die in de praktijk 
bijgesteld kan worden.  
 
Bronnen 
De fasen gebruikt in dit plan van aanpak ontlenen we aan Tim Keller, uit een lezing 
van hem over gemeentestichting vanuit Handelingen. Voor de opzet van het plan van 
aanpak is gebruik gemaakt van de coachingsmanual van het Redeemer Church 
Planting Centre. Als praktische gids bevelen we van harte aan het boek Planting 
Churches. A framework for practitioners van Stuart Murray. Vele vragen in het hele 
proces van gemeentestichting komen hierin aan de orde!1 
 
 
Fase 1: lanceren 
(een jaar) 
 
Er zijn vele manieren om te starten, maar hier vijf belangrijke strategieën.2 We gaan 
uit van een jaar van voorbereiding. Dit kan natuurlijk korter of langer zijn. 
 
1. Moeder-dochter 
Een deel uit de gemeente sticht in een bepaald gebied van de stad of in een 
nabijgelegen plaats een nieuwe gemeente, om op die plek contact te kunnen maken 
met niet-christenen. 
 
 
 

                                                
1 Tim Keller, Planting Churches: A Gospel Answer, I (Acts 13-19) en II, lezingen tijdens de Evangelical 
Ministry Assembly 2000, als audio beschikbaar. Tim Keller is senior pastor van Redeemer Presbyterian 
Church, Manhattan New York. De fasen die Tim Keller benoemt: launching, learning, linking, leading, 
leaving. 

J. Allen Thompson; Coaching Urban Church Planters. Growing Visionary Leaders, Vital Churches 
and Multiplication Movements in the City. (Redeemer Church Planting Center) 2005. 

Stuart Murray; Planting Churches: A Framework for Practitioners. Milton Keynes 2008. Stuart 
Murray is auteur, spreker, zendingsconsultant onder auspiciën van het Anabaptist Network en coördinator 
van Urban Expression, een zendingsorganisatie voor creatieve gemeentestichting in aandachtswijken van 
de stad. 
2 Voor een overzicht van twaalf varianten van gemeentestichting zie Stuart Murray, Planting Churches: A 
Framework for Practitioners. p. 47-80.  
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2. Ontginning 
Met een groep mensen naar een gebied gaan, daar gaan wonen om een nieuwe 
gemeente te stichten. 
 
3. Pionier-team 
Met een klein team op weg gaan naar de stichting van een nieuwe gemeente. Altijd 
vanuit een missionair motief. 
 
4. Samenwerking tussen kerken 
Vanuit diverse kerken een nieuwe gemeente stichten.  
 
5. Herplant 
Een (vaak vergrijsde en naar binnen gerichte) gemeente met weinig perspectief naar 
de toekomst neemt de beslissing te eindigen en met een gehele nieuwe start opnieuw 
te beginnen. Vaak met een nieuwe missionaire voorganger van buitenaf. 
 
Een nieuwe gemeente kan ook met een pionierteam naast de oude gemeente 
ontstaan, waarbij de oude gemeente het op zich neemt er als ‘volwassen oudere’ te 
zijn voor het pionierteam, waarbij mogelijk de oude gemeente op een gegegeven 
moment ophoudt te bestaan. 
 
 
In Handelingen zie je vaak dit patroon: 

1. Pionier-team: Barnabas en Paulus stichten nieuwe gemeenten. Ze leggen 
verantwoording af voor hun geloof, leer en leven aan de gemeente in 
Antiochië. Ze komen terug om te rapporteren, maar staan niet onder directe 
supervisie (Handelingen 13). 

2. Gemeenten die nieuwe gemeenten stichten. Dit verliep vaak zo dat vanuit een 
huisgemeente op nieuwe plaatsen mensen gingen samen komen, zodat in 
andere huizen ook nieuwe samenkomsten ontstonden. 

 
 
Aandachtspunten:3 

• wie gaan meedoen? (vorming van een team) 
• wie neemt de leiding?  
• welke middelen zijn (komen) er beschikbaar? 
• welke supervisie is er van iemand met ervaring in gemeentestichting? 
• wat voor soort gemeente willen we? 

 
 
Waar een gemeente stichten? 
Om te bepalen waar een gemeente te stichten is verkennend onderzoek nodig, in de 
stad, in de wijk etc.  
 

• In kaart wordt gebracht waar kerken al aanwezig zijn, en waar (vrijwel) niet. 
Contacten met evt. bestaande kerken worden gelegd. 

• Welke initiatieven zijn er al als het gaat om welzijn, buurtwerk etc.? 
• Verder kan met behulp van demografische gegevens een globaal overzicht 

gemaakt worden van de specifieke context: geloof, leeftijd, inkomen, sociale 
context, kracht, kansen en problemen. 

• Het zoeken van Gods wil in gebed; waar is verlangen of roeping?  
 
 
 
 
 

                                                
3 Ontleend aan Tim Keller, Planting Churches: A Gospel Answer, I (Acts 13-19) en II. Keller vat de 
aandachtspunten samen in ‘members, ministers, money, mentors en models’. 
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‘Coalities voor het evangelie’4 
Het is enorm waardevol dat voor verspreiding van het evangelie regelmatig ‘coalities 
voor het evangelie’ worden gevormd.  
 
Te denken is aan: 

• gemeentestichtend team 
• plaatselijke gemeente(n) 
• regiogemeenten 
• landelijk verband van gemeenten 
• ondersteunende netwerken voor gemeentestichting  
• fondsen 

 
Als er meerdere partners betrokken zijn bij het stichten van een nieuwe gemeente is 
de onderlinge communicatie van groot belang. In het begintraject worden vaak 
belangrijke beslissingen genomen. Als de diverse vragen die er zijn goed op een rij 
worden gezet en er bewust samen beslissingen worden genomen, biedt dit een solide 
fundament om op te bouwen. Het is de uitdaging in elke specifieke situatie te 
ontdekken wat ten dienste staat aan samenwerking en de verbreiding van het 
evangelie. 
 
Een aantal aandachtspunten noemen we: 

• goed luisteren naar elkaar en een bemoedigende houding 
• gezamenlijk gebed  
• zet diverse vragen op een rij en neem samen bewuste beslissingen 
• zorg voor voldoende tijd en goede informatievoorziening in het proces van 

besluitvorming (vooral met plaatselijke gemeenten, raad, ledenvergadering 
etc.) 

• helderheid in afspraken en verantwoordelijkheden 
• inzegening en uitzending 
• communicatie over de voortgang 
• plan evaluatiemomenten 

 
Visie en roeping scherp houden 
De praktijk leert dat nieuwe initiatieven van gemeentestichting vaak ook mensen uit 
bestaande kerken aantrekken. Mensen met hun eigen motieven, achtergrond, bagage 
en soms ook met hun eigen agenda. Bij initiatieven voor missionaire 
gemeentestichting, gericht op contact met niet-christenen, adviseren wij om deze 
visie en roeping scherp te durven houden, ook naar nieuwe mensen.  
 
Praktisch betekent dit het hanteren van een hoge drempel voor mensen die al 
christen zijn om zich te kunnen aansluiten. Bespreek dit binnen het 
gemeentestichtend team of de stuurgroep en maak hierover samen heldere 
afspraken. Een minimum voorwaarde lijkt ons dat mensen die zich aansluiten er 
blijk van geven dat zij de visie ‘omarmen’ en dat zij zich toewijden om hieraan in de 
praktijk een bijdrage te gaan leveren.  
 
 
Eerste seizoen 
Fase 2: leren 
 
Het eerste seizoen zal voor het team in het teken staan van groeien in relaties binnen 
het team, het verkennen van de wijk (specifieke gebied/groep mensen), het 
investeren in relaties in de wijk, het zoeken van de leiding van de Geest en uitwerken 
van de visie.  
 
 
 

                                                
4 Uitdrukking ontleend aan Filippenzen 1,5. 
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Overzicht proces en activiteiten 
Het is voor het proces van gemeentestichting goed een kader te hebben om vanuit te 
werken. Tegelijk moeten we beseffen dat de gebeurtenissen en ontwikkelingen juist 
in een pionier-project niet voor te voren te bedenken zijn! Er is geen blauwdruk, er 
zullen verrassingen zijn en teleurstellingen. Belangrijk is dat het team de vrijheid 
heeft hun weg te zoeken, te experimenteren en Gods leiding te zoeken.   
 
Dit overzicht van proces en activiteiten kan ook een leidraad zijn bij de 
ondersteuning/coaching. De planning is bewust ruim genomen. Gaandeweg kan dit 
natuurlijk aangepast worden.  
 
In een overzicht ziet dit proces er als volgt uit: 
 
 

De visie eigen maken 
• Bijbel 
• context 
• persoonlijk 

eerste jaar 

Leren en plannen 
• onderzoek 
• bediening/roeping 
• plan 

tweede jaar 

Linken en leiden  
• verbinding maken 
• opbouw 
• loslaten 

derde jaar 
                               

Uitvoeren van keuzes 

 
 
 
Eerste helft eerste seizoen  
 
Team: 

• Hoe gemeenschap vormen: bij elkaar komen, gebed, vieren, delen 
• Groeien in relaties binnen team: leren over ieders rol, gaven, sterke punten, 

minder sterke punten 
 
Visie eigen maken: gesprek Bijbelse/theologische visie voor het project 

• Wat beschouw jij als van het hoogste belang voor de nieuwe gemeenschap? 
• Welke bijbelse principes over de gemeente vinden de meeste weerklank bij 

jou? 
• Welke van de waarden zie jij als het meest belangrijk? 
• Hoe zou jij deze waarden zelf onder woorden brengen, zodat ze passend zijn 

bij jou en bij de omgeving waar je woont? 
 
Leren: onderzoek5 
 

• observation 
• conversation 
• investigation 
• interpretation (volgt later) 
• application (volgt later) 

 
Observation 

• Kijken! Tijd nemen, wandelen, luisteren 
• ‘Rondhangen’: café, winkel, speeltuin, plaatsen waar mensen zijn 
• Luisteren naar God: Gods inzicht/visie 
• Wandelen: alleen, groepje van twee, verschillende tijden van de 

dag/avond/nacht 
• Gebouwen: welk verhaal vertellen ze? 
• Grafitti: urban profecy? 

 
 

                                                
5 Zie Stuart Murray; Planting Churches. A framework for practitioners. p. 81-108.  
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Conversation 
• De verhalen horen (verhalen>informatie), naast je observaties leggen 
• Gast in de gemeenschap: leren kennen  
• Eerlijk over je motieven: Waarom wil je dit doen?  
• Praten met willekeurige mensen: m/v, leeftijden, delen van de gemeenschap, 

diverse etniciteiten 
• Wat zijn belangrijke gebeurtenissen in de gemeenschap? Wat viert deze 

gemeenschap? Welke dagen zijn belangrijk? Wat maakt blij? Wat maakt 
verdrietig? 

• Praten met mensen met posities: wijkagent, school, overheid, welzijnswerk, 
kerken; ook: kapper, doktersassistente, dragers van verhalen... 

• Ontdekken van: ‘poortwachter’ (informele invloed) , ‘kletser’ (roddelcircuit), 
‘zorger’ (schouder om uit te huilen) 

• De ritmes zoeken, werken met de gemeenschap  
 
Er is een format voor interviews beschikbaar bij de werkgroep gemeentestichting. 
Het gaat hier om echt luisteren naar de ander, rondom de thema’s de samenleving, 
het doel van je leven, ‘God enzo’ (levensbeschouwing) en de toekomst. Aan het einde 
kun je vragen: ken je nog meer mensen aan wie ik deze vragen kan stellen? Dit 
format is niet geschikt om deur-aan-deur te gebruiken. Er is ook een format 
beschikbaar voor buurtonderzoek. 
 
Investigation 

• Veel gegevens zijn beschikbaar via internet of bibliotheek. Laat dit doen door 
iemand die het leuk vindt om te doen 

• Verifiëren van informatie uit gesprekken; verschil perceptie en werkelijkheid 
 
Helder krijgen: 

• Wat doen de kerken al? Wat zijn de ervaringen? 
• Wat gebeurt er al in de gemeenschap, welzijnswerk etc.? Wat zijn de 

ervaringen? 
 
 
Tweede helft eerste seizoen  
 
Leren: bediening/roeping 
 
Interpretation 

• Na de ontdekkingen de vraag: Wat betekent dit? Welke verbanden zie je? 
• Een geestelijke oefening: je wilt meer weten over de mensen van wie God 

houdt.  
• Waar zie je God aan het werk in de gemeenschap? Wat zijn vingerafdrukken 

van God? 
• Wat zijn tekenen van pijn, gebrokenheid, kwaad? 
• Welke thema’s of analogieën zijn er voor het evangelie (verhalen/symbolen)? 

Welke noden zijn er en wat is hier goed nieuws? 
 
Application 

• Wat nu? Wat doen we er mee? Wat betekent het hier kerk te zijn? 
• Welke roeping geeft God voor deze gemeenschap? 
• Wat betekent dit voor samenkomen, vormen, stijl, muziek, verkondiging, 

dienst, evangelisatie?  
• Wat doen, met wie, waar, hoe, wanneer? 

 
 
De visie eigen maken: contextueel 

• Waar voel je je het meest thuis? Is er een verbinding met een bepaalde groep? 
Ken je hun ‘taal van het hart’? 
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• Wat zijn de noden van de gemeenschap? Waar heb je als team hart/gaven 
voor?  

• Met wie werk je samen? 
 
 
De visie eigen maken: persoonlijk 

• Welke gaven zijn er in het team? Wat is de bijdrage van ieder? Waarin wil je 
groeien? 

• Welke specifieke bediening houd je van? Wat laat je liever aan een ander 
over? 

• Waar merk je een groeiend verlangen om God te dienen in bepaalde gaven? 
• Welke bevestiging heb je gehad van je gaven in de praktijk?  
• Op welke manier past je stijl van communiceren en leidinggeven bij de 

context van de wijk? 
• Welke ervaringen laten zien dat je om kunt gaan met het veelzijdige en soms 

ook veeleisende leven in dit deel van de stad? In welke mate beschouw je 
jezelf als iemand met een goede antenne voor de gevoeligheden van dit deel 
van de stad?  

 
 
Eerste helft tweede seizoen  
 
Leren en plannen: plan van aanpak 

• Wat is je visie of doel voor de nieuwe gemeenschap? 
• Welke overtuigingen of waarden passen bij de context? 
• Welke meetbare doelen stel je voor de eerste zes maanden en het eerste jaar? 
• Op welke manier ga je deze doelen uitvoeren? 
• Welke documenten heb je gemaakt om je visie te delen? (nieuwsbrief etc.) 
• Welke documenten heb je gemaakt om fondsen te werven voor het project? 

 
 
Tweede helft tweede seizoen 
Fase 3: ‘linken’ 
 
Linken: verbinding maken 

• Welke contacten zijn gegroeid, bij wie en hoe aansluiten? 
• Hoe bouw je voort op de ontstane contacten? 
• Hoe wil je aanwezig zijn in de wijk? 
• Op welke manieren moedig je aan tot gebed, gericht op Gods koninkrijk? 
• Probeer manieren van aanbidding uit te vinden die hier passen 

 
Eerste helft derde seizoen 
 
Linken: opbouw 

• Hoe krijg je een manier van discipelschap die hier passend is?  
• Geheel van onderwijs uit de Bijbel, leren in alledaagse situaties en in contact 

met elkaar  
• Samen dingen doen: hoe kunnen we mensen die geen christen zijn betrekken 

in de waarden van het koninkrijk? 
• Wat hebben de mensen nodig die interesse hebben of tot geloof komen?  
• Hoe kunnen we mensen in de gemeenschap betrekken met hun inbreng en 

gaven? 
• Welke gaven zien we die God geeft in leiderschap? Hoe kunnen we mensen 

hierin laten groeien? 
 
Tweede helft derde seizoen 
 
Vervolg is afhankelijk van het proces. Waarschijnlijk tijd nemen voor fase 3.  
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Latere fasen zijn ‘leiden’ en ‘loslaten’: een gezonde gemeenschap ontstaat, mensen 
uit de gemeenschap betrekken in leiding geven, groei in zelfstandigheid. 
 
 
Werkgroep gemeentestichting, Unie van Baptistengemeenten 
Oeds Blok / oeds.blok@baptisten.nl (coördinator gemeentestichting) 
najaar 2010 
 
Initiatieven van de werkgroep: 

• advies en begeleiding van gemeenten, pioniers, gemeentestichtend teams 
• ‘Missionair café’: ontmoetingsplaats en broedplaats van ideeën voor 

missioniar pioniers 


