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Bewegen - stilstaan en veranderen 

“Missionair is meedoen in de dans van God aan de wereld.”1 

 

 

 

Anette Sprotte is predikante in de Protestantse Gemeente in 

Leusden (PgLeusden) die ca 2800 leden heeft. Daar werkt ze samen 

in een team met haar collega’s Rob Doesburg en Marleen Kemink. 

De gemeente beschikt over twee mooie kerkgebouwen waarin de 

predikanten afwisselend voorgaan in de zondagse vieringen. De 

PgLeusden kenmerkt zich door diversiteit en bestaat uit een groot 

aantal actieve en betrokken gemeenteleden. Vanuit de gemeente 

leeft het verlangen om als kerk meer naar buiten te treden. Dit sluit 

aan bij de wijze waarop Anette invulling wil geven aan haar predikantschap. Daarnaast 

verlangt zij naar verdieping, reflectie en het leren van nieuwe vaardigheden met betrekking 

tot missionair gemeente zijn. 

Vooraf 

Een maand voor mijn start aan de missionaire specialisatie organiseerde ik in augustus 2018 

drie zomerse wandelingen in Leusden met verschillende verdiepende thema’s2. Ik was 

geïnspireerd door wandelcoach Aat van der Harst3 die ik heb leren kennen via mijn 

bestuurswerkzaamheden bij de Stichting de 7e hemel4. Deze wandelingen gebruik ik als 

metafoor voor dit artikel over missionair kerk zijn aan de hand van drie kernwoorden: 

bewegen, stilstaan en veranderen. Bij ieder woord beschrijf ik mijn wandelervaringen in 

Leusden. Vervolgens verbind ik dit met een leerervaring uit de opleiding missionaire 

specialisatie. Tenslotte beschrijf ik hoe de PgLeusden met missionair kerk zijn aan de slag is 

gegaan. 

 

 

BEWEGEN 

Zomerse wandelingen in Leusden 

Leusden is een gemeente met een zeer groene uitstraling met haar ligging deels aan de 

Utrechtse heuvelrug en deels in de Gelderse Vallei. Het is een wandelgemeente bij uitstek. 

Er zijn prachtige wandelroutes en dat bracht me op het idee wandelingen te organiseren om 

mensen met elkaar in contact te brengen aan de hand van een verdiepend thema. Dit thema 

werkte ik uit door middel van vragen, gedichten en teksten geïnspireerd uit de christelijke 

 
1 Uitspraak Helene Zorgdrager 
2 Waarnemen, vruchten dragen, pelgrim zijn en loslaten 
3 Aat van der Harst, Wandel je wijzer, Ten have, 2019 5e druk  
4 www.7evendehemel.nl 
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traditie. Vooraf zorgde ik voor publiciteit in de plaatselijke krant en ik was verbaasd dat de 

eerste keer 25 mensen (kerkelijk en niet kerkelijk) mee op pad gingen.  

Wandelen is in beweging zijn. Als je wandelt ben je buiten, neem je waar, sta je in contact 

met de natuur en openen zich nieuwe vergezichten. Wandelen kan de brug vormen naar 

missionair kerk zijn. Missionair betekent immers ook in beweging te zijn, waarin kerken 

zoeken naar wegen om naar buiten te treden.  

 

Beweging tijdens de missionaire specialisatie: reflecteren op het begrip missie 

Missie is inherent aan het christelijk geloof. Vaak wordt de tekst uit Mattheus 28: 19 

aangehaald waarin Jezus zijn leerlingen de opdracht geeft om op weg te gaan en alle volken 

tot leerlingen van Jezus te maken. Deze tekst dient in geheel van het Mattheusevangelie te 

worden gelezen, want voor Mattheus was het van belang om Gods heil via Jezus toegankelijk 

te maken voor alle volken.  

De valkuil bij een strikte interpretatie van missie is dat het eenrichtingsverkeer, en geloof het 

opleggen van denkbeelden, wordt. Dit roept bij mij persoonlijk aarzeling op. De missionaire 

opleiding leert me anders naar missie en missionair kerk zijn te kijken.  

In de opleiding gaven Heleen Zorgdrager en Geert Noort een historisch en systematisch 

overzicht van de begrippen missie en zending. Daar heb ik veel aan gehad. In de loop van de 

geschiedenis is zeer verschillend geantwoord op de vraag ‘Wat is het heil van God en hoe 

krijgen mensen daar deel aan?’ Zending heeft vaak nog de bijsmaak van het koloniale 

verleden, waarin de verkondiging van het christelijke heilsvisioen in verre landen gepaard 

ging met superioriteitsgevoelens. In de 20e eeuw werd de term “missio Dei” geïntroduceerd 

als kritische reflectie daarop. Missio Dei houdt in dat zending van God uitgaat en niet van 

mensen of de kerk. Missie volgens deze visie is veel breder dan de kerk alleen. Ook via 

ongedachte wegen kan Gods missie vorm in de wereld krijgen. Missio Dei blijkt vanaf het 

begin een containerbegrip te zijn omdat verschillende groepen hun eigen invulling eraan 

gaven. De evangelikale kerken stelden de verkondiging (kerugma) centraal. De 

oecumenische kerken legden de focus op de wereld en de sociaal-maatschappelijke 

component. Deze verschillende visies leidden aan het einde van de 20e eeuw tot polarisatie 

en een impasse. In de 21e eeuw ontstaat een nieuwe beweging van bruggen bouwen tussen 

deze twee polen. Een voorbeeld is het document “Together towards life”5 van de 

Wereldraad van Kerken uit 2012. Daarin vindt een theologische verschuiving plaats van de 

christologie naar de pneumatologie.6 De basisgedachte is dat God in deze wereld aan herstel 

en verzoening werkt via zijn Geest. Leven als leerling van Jezus betekent verandering 

brengen ook in de samenleving. Want er zijn krachten in de wereld die het leven van mensen 

afbreken en niet dienen tot de volheid van het leven zoals Jezus leven ziet.7  Dit college gaf 

 
5 www.oecumene.org  “Together Towards Life: Mission and Evangelism in Changing Landscapes”  
6 Together towards life: “Mission begins in the heart of the Triune God and the love which 

binds together the Holy Trinity overflows to all humanity and creation.” 
7 College-aantekeningen Heleen Sorgdrager september 2018 

http://www.oecumene.org/
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mij handvatten om te reflecteren op mijn overgang vanuit een oecumenische 

geloofsgemeenschap naar een meer traditionele PKN-gemeente.  

PgLeusden in beweging 

De PgLeusden kenmerkt zich door een diversiteit van ”traditioneel, gemoderniseerd, 

evangelikaal en buitenkerkelijk christendom”8. De beweging van binnen naar buiten wordt in 

deze gemeente zichtbaar door talloze activiteiten. Alle kerkgenootschappen (RK, PKN, GKV 

en de Evangelische Gemeente) vieren samen Pinksteren op het plein in het winkelcentrum. 

De diaconie werkt goed samen met de burgerlijke gemeente. Sinds 2018 is er zes keer per 

jaar kliederkerk in het schoolgebouw tegenover de kerk. Zincafé biedt boeiende sprekers en 

gesprekken in het plaatselijke theatergebouw. Op dinsdagochtend staat de kerkdeur open 

voor koffie voor marktbezoekers. Waar komt toch het verlangen vandaan om (nog meer) 

naar buiten te treden? 

Eén van de achterliggende motieven is het verlangen naar volle kerken zoals vroeger. De 

zondagse erediensten in PgLeusden hebben met krimp te maken. Maar de vraag over wat 

PgLeusden precies onder missie verstaat en waarom het belangrijk is, daar heeft de 

gemeente nog onvoldoende bij stil gestaan. 

 

STILSTAAN 

Zomerse wandelingen in Leusden 

Elke zomerse wandeling in Leusden had een speciaal onderwerp. Bij het thema ‘vrucht 

dragen’ stelde ik de volgende vragen: Wat zijn “jouw vruchten” in je leven?  Wat was niet 

vruchtbaar? Waar ben je blij en dankbaar om? Wat zijn “mislukte oogsten” in je leven 

geweest?” Deze vragen werden eerst in stilte door ieder alleen verkend, vervolgens gedeeld 

in een tweegesprek. Daarna kwamen deelnemers in een kring bij elkaar en lazen we Galaten 

5: 22 waarin Paulus spreekt over de vruchten van Gods Geest: liefde, vreugde, vrede, geduld, 

vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid, ingetogenheid. Ieder woord had ik op karton 

geschreven. De deelnemers gingen op een woord staan waar zij/hij in de komende tijd 

aandacht aan wilde besteden. Dit gedeelte van de wandeling zou je kunnen omschrijven als 

stilstaan en het ontvangen van voeding van God. Tenslotte ontvingen deelnemers letterlijk 

voeding in de vorm van geoogste druiven uit mijn tuin!  

 

 

 

Stilstaan tijdens de missionaire specialisatie 

In de opleiding was veel aandacht voor reflectie op je rol als voorganger, je stijl van leiding 

geven en je competenties om het proces van missionair gemeente zijn te begeleiden. Wat er 

voor mij uitsprong was de kloosterretraite bij de gemeenschap Chemin Neuf in de St. 

Paulusabdij te Oosterhout. De geestelijke begeleiding door abdis Ruth heb ik als zeer 

 
8 Maarten Wisse, Zo zou je kunnen geloven, Uitgeverij van Wijnen, Franeker 2013  
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voedend ervaren voor mijn ziel. Arjan Plaisier9 legt in zijn boek ‘Zorg voor de ziel’ uit dat in 

deze tijd waarin het bezield verband ontbreekt, veel mensen zoeken naar een vorm van 

spiritualiteit. Meestal doet de christelijk traditie in die zoektocht niet mee, terwijl deze een 

schat biedt om je ziel te voeden. Ook Govert Buijs houdt tijdens een college over de 

kenmerken van het nieuwe christendom een pleidooi voor het eerherstel van de ziel.  

Volgens hem helpen Bijbelse verhalen bij de kennis van je ziel. In die verhalen komen we het 

geheim van God op het spoor. Ze vertellen andere dingen, dan al die dingen waarin we als 

mensen ‘verleidbaar’ zijn zoals macht, status en geld. Het geheim van God openbaart zich als 

mensen in staat zijn elkaar antwoord te geven op de vraag: ‘Mens waar ben je?’ en niet 

wegkijken van elkaar. Bijbelse verhalen zijn volgens Buijs menselijke ervaringen die je ziel 

raken. Ze kunnen een opening bieden naar buiten in de betekenis van missionair kerk zijn.10 

Zijn uitleg sluit aan bij mijn ervaring tijdens de wandelingen. 

 

PgLeusden staat stil 

De kerkenraad is aan de slag gegaan met de betekenis van missionair kerk zijn in Leusden. 

Eén bijzondere ervaring was de opdracht aan kerkenraadsleden om met een of twee mensen 

in gesprek te gaan die niet (meer) kerkelijk zijn. Het bleek dat veel gesprekspartners ooit 

kerkelijk waren, geleidelijk zijn afgehaakt en vervolgens de drempel te hoog vonden om 

weer naar de kerk te gaan. Opmerkelijk was dat mensen het zeer waardeerden dat naar hen 

werd geluisterd en dat ze op die manier erkenning kregen. Luisteren is stilstaan en blijkbaar 

heel belangrijk om de beweging naar buiten te kunnen maken. 

We hebben in Leusden geworsteld om vormen te vinden om stil te staan bij ons geloof 

omdat de gemeente zo divers is. Een geslaagd voorbeeld zijn zangdiensten waarin 

gemeenteleden van jong en oud, vanuit verschillende geloofstradities, aan de hand van een 

favoriet lied hun geloof toelichten. Ook het jaarthema van 2019/2020 “een goed verhaal” 
biedt openingen om het geloofsgesprek aan te gaan. Er is daarmee ruimte ontstaan voor het 

geloofsgesprek binnen de kerk. De beweging naar buiten met het oog op delen van 

geloofservaringen is nog weinig veranderd.  

 

 

 

 

 

VERANDEREN  

Zomerse wandelingen in Leusden 

 
9 Arjan Plaisier, Zorg voor de ziel, Kok Boekencentrum, 2020 
10 College-aantekeningen Govert Buijs 9 maart 2020 
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Na afloop van de wandelingen gaven deelnemers als feedback dat ze anders weggingen dan 

ze aan de wandeling begonnen. Hoe kan dat? Is het de beweging, de gesprekken, de 

verdiepende geloofsvoeding voor je ziel of alles bij elkaar?  

Veranderen in de missionaire specialisatie 

Verandering is geen eenvoudig proces. Verandering roept weerstand op. Toch is verandering 

inherent aan kerk zijn. Een mooie uitspraak van Sake Stoppels is: “Een missionaire kerk is 

een kerk die op de adem van de Geest in beweging is, dat brengt verandering met zich 

mee.”11 In zijn boek ‘Voor de Verandering’ noemt hij twee aspecten die van belang zijn in 

veranderingsprocessen: het relationele en de eigenheid van de kerk. De gemeente van Jezus 

Christus is een relationele gemeenschap die niet gebaseerd is op status en onderlinge 

sympathie maar die haar verbondenheid leeft in Jezus Christus. Bij een gemeente die te veel 

nadruk legt op een open en gastvrij karakter kan het gevaar bestaan dat het specifieke geluid 

van de kerk verdampt. Als ze alleen de nadruk legt op haar eigenheid verliest ze het contact 

met de wereld om haar heen. Daarom pleit Stoppel voor een open eigenheid, een kerk die 

trouw blijft aan haar boodschap en die aansluit bij de veranderende samenleving. 

  

PgLeusden in verandering 

PgLeusden staat aan het begin van een veranderingsproces. Voor Leusden is de uitdaging om 

meer te reflecteren op de eigen geloofsovertuigingen en hierin ook het perspectief van de 

ander toe te laten. De eerste stap is gezet met beweging en stilstaan. Verandering is het 

proces dat we samen gaan ontdekken. We hebben ervaren dat luisteren belangrijk is omdat 

het openingen biedt naar buiten. In het luisteren ontstaat ruimte voor de adem Gods die 

mensen in beweging zet. De kunst is in de dialoog ruimte te maken voor de eigenheid van 

het geloof. De bijbelse verhalen kunnen ons daarbij helpen. 
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