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In de kerk van Jezus Christus wereldwijd is er sprake van een klimaatverandering. Het zwaartepunt van het christendom heeft zich definitief verschoven
van het Noorden (Europa en Noord-Amerika) naar het Zuiden (Afrika, Azië en
Zuid-Amerika). De vraag is wat déze klimaatverandering voor ons als individu,
als gemeente en als zendingsorganisatie te betekenen heeft.

Klimaatverandering
in de wereldkerk

Net als bij de ‘gewone’ klimaatverandering zal
het wel even duren voordat duidelijk wordt wat
de impact van de nieuwere ontwikkelingen in de
wereldkerk zal zijn. In het vorige nummer van
Zending Nú (december 2006) vertelde ik u al kort
over de grote zendingsconferentie van evangelische
Latijns-Amerikaanse kerken die eind vorig jaar in
Spanje werd gehouden. Hoe gaan wij als gemeenten
en organisaties in Nederland om met de nieuwe
werkelijkheid van zo’n 70 miljoen evangelische
christenen in Latijns-Amerika en zo’n 7500 latino
zendingswerkers in het veld?
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Misschien denkt u: kunnen we niet gewoon blij zijn
voor de groei van de kerken daar en verder gewoon
ons eigen ‘ding doen’? Dat kan natuurlijk, maar
daarmee doen we hen én onszelf te kort, want er is
zoveel wat we van elkaar kunnen leren! Meer nog, ik
denk dat het er een bijbelse noodzaak is om elkaar
op te zoeken en elkaar te leren kennen. We zien in het
NT al dat er relaties bestaan tussen de verschillende
gemeenten. Verder geeft Paulus ons het beeld van het
lichaam als model voor de kerk van Christus. Dat
is het ideaal. Wij passen dat beeld van het lichaam
vaak toe op de plaatselijke gemeente met daarbij
de specifieke vraag: “welk onderdeel kan ík zijn in
dat lichaam?”. Zouden we dit beeld van het lichaam
echter ook niet mogen toepassen op de wereldkerk?
Ik denk het wel. Want we hebben toch álle heiligen
nodig om de lengte, breedte, hoogte en diepte van de
liefde van Christus te kunnen begrijpen?
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Hoe ziet dat er dan praktisch uit? Ik noem een
aantal suggesties. Als individu en gemeente zijn er
nu al mogelijkheden om contacten te leggen met
christenen en kerken uit het Zuiden. Veel gemeenten
hebben al contacten met christenen elders via een
uitgezonden medewerker. Met wat meer inspanning
kunnen gemeenten en kerken ook direct met elkaar
in contact komen. Zou het niet prachtig zijn om
zo in gesprek te komen over gebed en genade, over

evangelisatie en zending en over kerk en wereld?
Ook dichterbij zijn er mogelijkheden. Heeft u al een
relatie met de Congolese gemeente bij u om de hoek?
Er zijn veel migrantenkerken in ons land waarvan
we veel kunnen leren en die ook onze ondersteuning
kunnen gebruiken. Via de organisatie Samen Kerk in
Nederland (SKIN) kunt u meer informatie krijgen
over een veelkleurige gemeente bij u in de buurt.
Tenslotte noem ik u een project dat nog in de kinderschoenen staat: The Welcome project (het welkomproject). Het idee achter dit project is dat er een relatie
ontstaat tussen zendingswerkers vanuit het Zuiden en
gemeenten in Nederland. Op de website van dit project vindt u meer (Engelstalige) informatie.
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Ook voor zendingsorganisaties liggen er genoeg
mogelijkheden om deze zendingsbeweging vanuit het
Zuiden niet als bedreiging, maar als partner in Gods
Koninkrijk te zien. Een aantal internationale organisaties rekruteert al werkers uit met name Zuid-Amerika en Azië. Een organisatie als Latin Link probeert
allerlei vormen van Zuid-Noord-relaties vorm te
geven. Ook kan er enorm veel kennis en informatie
worden gedeeld over zending en uitzending. Zo
laten de resultaten van het onderzoek onder latino
uitgezondenen (op de volgende pagina) zien dat de
gebieden training en membercare in Latijns-Amerika
meer aandacht nodig hebben. Vooral in de vorming
van internationale teams wordt duidelijk hoe we
elkaar kunnen versterken in de missionaire opdracht.
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We staan nog maar aan het begin. Het is nog zoeken
en tasten om te reageren op de klimaatverandering
in de wereldkerk. Het wordt er allemaal niet eenvoudiger op, maar ik ben ervan overtuigd dat deze
nieuwe relaties ons meer gaan laten zien van de
onmetelijke liefde van Christus.
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Comibam, een verband van evangelische kerken en zendingsorganisaties in Latijns-Amerika, heeft in
de zomer van 2006 een onderzoek gedaan onder latino uitgezondenen. De vragenlijst ging over vier
onderwerpen: 1. geestelijke motivatie, 2. training, 3. uitzending en 4. werk op het veld. Ruim vierhonderd (428) mensen deden mee. Hieronder een selectie van de resultaten.
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1. Hoe is het gesteld met uw ‘geestelijke
fitheid’ (spiritual discipline) tijdens de
termijn op het veld?
49% goed
36% gaat op en neer
10% was eerst moeilijk, gaat nu goed
4% is een probleem
1% geen antwoord

7. Waar komt uw financiële ondersteuning vandaan?
30% kerk betaalt minder dan de helft van
het totale bedrag
20% familie en vrienden geven groot
bedrag
18% kerk betaalt hele bedrag
17% kerk betaalt meer dan de helft
15% geen antwoord

2. Ziet u de zendende kerk als een model
voor de kerk op het veld?
46% wil experimenteren met andere
modellen
38% geen voorbeeld
7% soms wel, soms niet
3% ja, het is een model
6% geen antwoord
3. Ondersteunt uw kerk u bij het volgen
van missionaire training (voor of tijdens uitzending)?
38% wel goedkeuring, maar geen
financiering
35% goedkeuring en financiering
22% geen antwoord
3% was eerst tegen, maar hielp later met
financiering
2% tegen training
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4. Hoeveel jaren theologische training
heeft u gehad?
56% 3-4 jaar
20% 1-2 jaar
24% anders
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5. Hoeveel andersoortige training heeft
u gevolgd? (resultaten niet volledig)
52% zendingstraining langer dan 1 jaar
27% culturele antropologie langer dan 6
maanden
25% taalstudie langer dan 6 maanden
6. Heeft u een supervisor op het veld?
30% supervisor zit op afstand
28% heeft goede supervisor
24% geen antwoord
12% heeft geen supervisor
6% heeft supervisor die problemen niet
erkent

8. Wie is verantwoordelijk voor het
bijeenbrengen van uw financiële ondersteuning?
54% zendingswerker zelf
20% kerk en zendingsorganisatie
10% kerk
8% zendingsorganisatie
8% geen antwoord
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9. Spreekt u de lokale taal?
34% kan preken in lokale taal
28% kan korte gesprekjes voeren
16% kan een korte bijbelstudie geven
11% begrijpt krant en tv
11% kan zelf inkopen doen
10. Bent u door een cultuurschok heen
gegaan?
42% licht
31% matig
17% sterk
5% nog steeds niet comfortabel
5% geen antwoord
11. Heeft u lokaal vrienden? (resultaten
niet volledig)
66% veel vrienden
24% beginnende vriendschappen
12. Hoe is de relatie met collega-werkers
van dezelfde organisatie?
54% goed, weinig conflicten
22% geen antwoord
11% wel problemen, maar niet vaak
9% geen goede relatie
4% veel problemen

13. Heeft u last van erge vermoeidheid?
47% weleens, maar niet zorgelijk
22% eerst wel, maar gaat nu beter
20% vaak, zorgelijk
7% nee
4% geen antwoord
14. Hoe waardeert u zelf de mate van
succes in uw werk?
58% succesvol, doelen behaald
31% weinig succes
11% geen antwoord
15. Wat zijn uw plannen voor de
toekomst?
59% blijft nog vele jaren op het veld
24% blijft kort en gaat dan naar ander
gebied
11% geen antwoord
6% blijft kort, dan naar huis terug
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1. Toptien van landen waar uitgezondenen werken: Spanje, Noord-Afrika,
India, Mexico, Midden-Oosten, Argentinië, Peru, Centraal-Azië, Colombia,
Paraguay.
2. Context: 42% islam, 14% Europa,
14% Amerika, 13% inheemse religies,
8% anders, 7% hindoeïsme, 2% boeddhisme.
3. Soort werk: 49% kerkplanting, 19%
toerusting leiders, 15% anders, 14% community development, 3% bijbelvertalen.
4. Verdeling man-vrouw: 48% man,
52% vrouw.
5. Getrouwd of alleengaand: 66%
getrouwd, 34% alleengaand.

6. Theologische achtergrond: 41%
interdenominaal, 23% charismatisch, 21% traditioneel, 12% onafhankelijk, 3% onbekend.
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