
Gods missie en wij (3)
Denken, spreken en bidden over De Fontein missionair



Opzet

 Avond 1 De eerste zendingsreis (Handelingen 13 en 14)

 Avond 2 Gods wereldwijde missie (de missionaire Schijf 

van Vijf)

 Avond 3 Woorden op de juiste plek en tijd 

(contextualisatie)



De Missionaire Schijf van Vijf

Welk van de vijf kenmerken?

 Bij jezelf of bij anderen



Avond 3

Oefening: videoclip

Wat is contextualiseren?

Waarom zouden we?

Wat kenmerkt ‘s Heerenbroek, Westenholte, 

Stadshagen?

 Hoe dan?

 Discussie

Gebed

 Evaluatie



Videoclip

Oefenen: De Ernst van de Zaak ft. Rhema: De Tijd gaat 

snel

Wat is de boodschap?

 Voor wie is dit te snappen?

 Voor wie niet?



Wat is contextualiseren?

 “Goede contextualisatie betekent het vertalen en het 

aanpassen van de boodschap van het evangelie aan 

een bepaalde cultuur, zonder dat het wezen en de 

bijzonderheden van het evangelie worden aangetast.” 

 Tim Keller, Centrum-Kerk, 85



Waarom zouden we?

God doet niet anders

 Abram, Jozef, Daniel, Jona etc.



Incarnatie, kruis en opstanding

 Hoe komt God terecht bij zijn volk?

 De Schepper wordt mens

 Hij maakt zich kwetsbaar bekend

 Hij doorziet en lijdt aan de zonde

 Hij opent nieuw perspectief



Paulus

 “Voor de Joden ben ik als een Jood geworden om hen 

te winnen. Ikzelf sta niet onder de wet, maar toch heb ik 

me eraan onderworpen om hen die er wel onder staan 

te winnen.

 En voor hen die niet onder de Joodse wet staan, ben ik 

iemand geworden die de wet niet heeft, om hen te 

winnen.

 Dit betekent niet dat ik de wet van God heb losgelaten, 

maar dat ik mij heb onderworpen aan de wet van 

Christus.”

 1 Korinte 9,20-21



Hoe dan nu? 

 Jezus’ leven als model

 Incarneren: hartelijk deelnemen, dienen en waarderen

 Sterven: kritisch analyseren en distantiëren 

Opstaan: transformeren vanuit nieuw perspectief

 Dean Flemming, Contextualization in the New 

Testament, 22



Wat kenmerkt onze context?

 ‘s Heerenbroek

Westenholte

 Stadshagen



Contextualiseren in en vanuit De 

Fontein

 Hoe kunnen wij contextualiseren?



Gebed

Wat kunnen wij uit deze avond voorleggen aan de Heer 

in verband met De Fontein missionair?



Evaluatie

Wat vond je sterk?

Wat kon beter?

Wensen voor later?


