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INLEIDING

D
it beleidsdocument beschrijft wat het Landelijk Samenwerkingsverband 

Mission (LSV)1 en Verre Naasten verstaan onder mission en vanuit welke visie 

we dit mission-werk doen. 

We schreven dit beleid in de eerste plaats voor de uitvoerders van ons  

gezamenlijke mission-werk: bestuurders van het Landelijke Samenwerkingsverband 

Mission; bestuurders en medewerkers van de diverse Regionale 

Samenwerkingsverbanden (RSV’s); medewerkers van Verre Naasten en voor (eventuele) 

partners van het mission-werk in binnen- en buitenland.

Dit beleidsdocument is ook beschikbaar voor iedereen die geïnteresseerd is in het 

mission-werk van het Landelijk Samenwerkingsverband Mission | Verre Naasten.
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1 Het Landelijk Samenwerkingsverband Mission (LSV) is een vereniging van aangesloten Regionale Samenwerkingsverbanden (RSV’s). Binnen een RSV 

werken lokale, Nederlandse support-kerken samen bij de uitvoering van hun missionaire opdracht. Zie: www.verrenaasten.nl/samenwerkende-kerken-in-

nederland. Verre Naasten adviseert en ondersteunt de verschillende RSV’s.



Want er is  
maar één God, 

en maar één 
bemiddelaar 

tussen God en 
mensen



1. WAT IS MISSION?

Gods missie
De Schepper van hemel en aarde “wil dat alle mensen 

worden gered en de waarheid leren kennen. Want er is 

maar één God, en maar één bemiddelaar tussen God en 

mensen, de mens Christus Jezus, die zichzelf gegeven 

heeft als losgeld voor velen.’’2 De Bijbel vertelt het verhaal 

van Gods missie: God zelf is heel de geschiedenis door aan 

het werk om mensen bij Hem terug te brengen en op die 

manier ook Zijn schepping te herstellen. Het hart van deze 

missie wordt gevormd door de zending van Jezus Christus: 

God zélf komt op aarde en deelt in ons bestaan. De Heer 

Jezus brengt door Zijn dienst Gods koninkrijk, verzoent 

door Zijn dood de menselijke schuld en overwint door Zijn 

opstanding de macht van dood en zonde.

Mission
Met de term mission duiden we aan dat mensen mogen 

meedoen aan de grote missie van God.3 Onder mission 

verstaan we: in woord en daad Gods liefde bekendmaken 

aan anderen en zo meewerken aan de komst van Zijn 

koninkrijk op aarde.

Gedreven door Gods liefde roepen we mensen op om zich 

te bekeren en te leven in navolging van Jezus Christus. 

Mission gebeurt zowel door woorden als daden. Beiden 

zijn belangrijk en mogen niet tegen elkaar worden 

uitgespeeld. Het hart van mission is het bekend worden 

van het Goede Nieuws van Jezus Christus. Daarvoor 

zijn woorden, verhalen, getuigenissen en verkondiging 

onmisbaar. Tegelijk beklemtoont de Bijbel dat Gods 

evangelie zichtbaar wordt door concrete daden van liefde, 

barmhartigheid en rechtvaardigheid. Mission is voor ons 

dan ook integral mission, zoals door tal van kerken en 

zendingsorganisaties is beklemtoond.4 

Afhankelijk
Mission is je laten inschakelen bij Gods missie. Dat het 

Gods missie is, geeft ons moed om dingen aan te pakken 

en op te pakken, ook als ze moeilijk zijn. Het geeft ons ook 

de rust om zaken, kerken en mensen los te kunnen laten, 

wanneer dat nodig is of wanneer ze buiten ons bereik 

liggen. We willen afhankelijk zijn van onze God en Vader en 

in verbondenheid met Hem ons werk doen. Gebed heeft 

daarom een belangrijke plaats in alle aspecten van het 

werk. 

4

2 1 Timoteüs 2: 4 – 6

3 Zie de Capetown Commitment 

van de Lausanne Beweging https://

www.lausanne.org/content/ctc/

ctcommitment  

4 1 Timoteüs 2: 4 – 6
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Kerken zoeken in 
woord en daad met 
het evangelie van 
Christus hen die 
God niet kennen 

of van hem 
vervreemd zijn
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2. HOE DOEN WE MISSION?

Geloof delen wereldwijd
We zien het als onze taak om aan deze wereldwijde 

verkondiging bij te dragen: dat weerspiegelt Gods grote 

werk en draagt bij aan Zijn eer. Elke volgeling van Jezus en 

elke kerk heeft allereerst de verantwoordelijkheid om haar 

geloof te delen in eigen omgeving. Maar onze blik blijft 

daartoe niet beperkt. Vanaf het begin van de christelijke 

kerk ging de verkondiging van het evangelie culturele, 

sociale, taal- en nationale grenzen over. 

Plaatselijke kerk
We geloven dat plaatselijke kerken allereerst 

verantwoordelijk zijn voor het mission-werk. Uiteraard 

is er ook een missionaire roeping voor elke individuele 

gelovige en voor kerkverbanden en nationale kerken. 

Maar juist in de plaatselijke gemeente wordt Christus’ heil 

ontvangen, gevierd en gedeeld. En van daaruit mogen 

christenen het evangelie delen naar buiten toe.5  

Gereformeerd
We werken in de traditie van de Reformatie, en dat kleurt 

ons. Met dankbaarheid ontvangen we het vele goede dat 

God gaf in de weg die Hij met de kerken ging. We nemen in 

het mission-werk onszelf mee. Dat betekent onder andere:  

 - We werken vooral samen met partners uit de 

 gereformeerde of presbyteriaanse traditie. In gebieden  

 waar deze niet aanwezig zijn, of wanneer zulke partners  

 niet gericht zijn op mission, kunnen we ook met kerken  

 en organisaties uit andere tradities samenwerken.

- Bij onze manier van werken mag je een gereformeerde  

 inbreng verwachten. Dat geldt voor materialen,  

 manieren van doen, kerkorganisatie en nadenken over  

 geloven en mission. 

Mission vanuit een gereformeerde identiteit is erop gericht 

de medemens te brengen tot een leven met God in de 

gemeenschap van de algemene, christelijke kerk.

5  Zie artikel C2 concept Kerkorde NGK/GKv 

C 2.2 De gemeente zoekt in woord en daad wie God niet kennen of van Hem 

vervreemd zijn, om ook hen voor Christus te winnen. 

C2.3 De gemeente ondersteunt missionaire activiteiten in binnen- en buitenland 

door gebeden, gaven en betrokkenheid.
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Organisatie
Om mission goed, effectief en efficiënt te kunnen doen, 

werken lokale kerken doorgaans samen in regionale 

verbanden (RSV’s : Regionale Samenwerkingsverbanden 

voor mission). Een Regionaal Samenwerkingsverband 

coördineert, bestuurt en financiert het mission-werk 

in bepaald gebieden in de wereld. Ze doet dit namens 

de aangesloten Nederlandse support-kerken, in 

samenwerking met partner-kerken en -organisaties.

Met elkaar vormen de regionale verbanden het Landelijk 

Samenwerkingsverband (LSV) voor mission. Het landelijk 

verband bevordert de samenwerking tussen de regionale 

verbanden om eenduidigheid en efficiëntie van het mission-

werk te versterken. 

Verre Naasten is de professionele organisatie 

die het mission-werk ondersteunt. Elk regionaal 

samenwerkingsverband maakt met Verre Naasten 

afspraken hoe deze ondersteuning vorm krijgt. 

Partnerschap
Mission is hen zoeken die God niet kennen of van 

Hem vervreemd zijn. In heel veel landen is een kerk 

ontstaan. Dit heeft grote betekenis voor het werk. Wij 

respecteren lokale kerken als eerstverantwoordelijken. 

Evangelieverkondiging moet gebeuren in samenwerking 

met deze kerken. Dit heeft een praktische reden: mensen 

ter plaatse kennen als geen ander de context. Maar 

het heeft ook een principiële reden: wij mogen niet 

voorbijgaan aan het werk van Gods Geest wereldwijd. 

Waar kerken de gelegenheid krijgen om elders in de 

wereld mee te werken aan de verkondiging van het 

evangelie, gebeurt dat zo veel mogelijk in samenwerking 

met in de regio reeds aanwezige kerken.

Partnerschap is voor ons dan ook de belangrijkste manier 

om mission te doen. Partnerschap in mission betekent: we 

onderhouden voor mission relaties met kerken en christelijke 

organisaties die in hun directe omgeving het evangelie delen, 

in woord en daad. In de samenwerkingen spreken we af 

hoe we hun activiteiten hiervoor kunnen ondersteunen, met 

gebed en middelen. Zo willen we, als broers en zussen in Gods 

wereldwijde kerk, samen optrekken in het geloof en kerk-zijn 

en Gods reddingsplan bekendmaken. 

Tot wederzijdse steun, inspiratie en bemoediging en dit alles 

tot eer van God.

Omdat we geloven dat mission allereerst een zaak van de 

kerk is, zijn kerken onze voornaamste partners. Daarnaast 

onderhouden we relaties met christelijke organisaties 

en theologische instituten. Wij zijn terughoudend in het 

uitzenden van mensen. Uitzending moet duidelijk bijdragen 

aan het sterker worden van de partner. 
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We mogen niet 
voorbijgaan aan 

het werk van 
Gods Geest  
wereldwijd



3. BELANGRIJKE WAARDEN VOOR HET MISSION-WERK

W
e omschreven wat we onder mission 

verstaan en hoe we mission willen doen. 

In deze paragraaf verwoorden we welke 

waarden daarbij voor ons belangrijk zijn. 

We onderscheiden drie groepen waarden. We willen 

werken in afhankelijkheid van God; als goede partners in 

mission; en als verantwoordelijke beheerders van wat ons 

is toevertrouwd.

Afhankelijk van God
Bij mission laten we ons inschakelen bij Gods missie. Daar-
om weten we ons afhankelijk van Hem en zoeken we naar 
Zijn wil. We zijn vanuit Gods Woord aanspreekbaar op ons 
gedrag. We willen ook op God afgestemd blijven. Daarom 
heeft gebed een belangrijke plaats in ons werk. Niet alleen 
bidden we in de diverse geledingen van ons werk, ook 
stimuleren we gebed voor elkaar in de betrokken kerken 
en organisaties.

Goede partners
Veel van het mission-werk gebeurt in samenwerking 

met partners. We zijn er alert op dat we voor hen goede 

partners zijn.6

Dat betekent allereerst dat we betrouwbaar zijn. Elkaars 

partner zijn, houdt in dat je met elkaar oploopt, elkaars 

sterke kanten opmerkt en waardeert en geduld hebt met 

elkaars zwakke kanten. We houden ons aan onze afspraken.  

We zijn ons bewust van de risico’s van ongelijkheid in 

de relatie. We hebben respect voor onze partners en 

onderkennen eventuele machtsaspecten die in onze relatie 

een rol kunnen spelen. Wij stimuleren dat onze partners zich 

eigenaars weten van het werk. Onze inzet mag partners niet 

afhankelijker maken.  

Onze inzet is vervolgens ook complementair. We sluiten 

aan bij wat partners zelf doen of wat er bij de partners 

aanwezig is. We waarderen hun capaciteiten en willen 

bijdragen aan de versterking daarvan. Wij ondersteunen 

geen projecten zonder aantoonbare inbreng van de 

partners. Daarbij letten we ook op wat we zelf kunnen 

bieden en wat niet.
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6 Daarbij sluiten we aan bij de Partnership guidelines 2020 van Micah global



Tenslotte zijn we in de relatie met onze partner bereid 
om te leren. Daarom evalueren we regelmatig onze 

samenwerking. We zijn ons ervan bewust dat onze eigen 

manier van kijken beperkt is en staan open voor andere 

manieren van kijken en doen.

Verantwoordelijk beheer
We realiseren ons dat de middelen (menskracht, materiaal 

en financiën) waarmee we werken, ons zijn toevertrouwd. 

Gevers schenken ons vertrouwen. Uiteindelijk ontvangen we 

de middelen uit Gods hand. Daarom gaan we daar op een 

verantwoorde manier mee om.

Dat betekent voor ons dat we effectief en efficiënt willen 

werken. Samen met de partner denken we na over de 

manier waarop we dingen doen, we werken procesmatig en 

evalueren regelmatig de resultaten.

We handelen aantoonbaar integer en transparant en zijn 

bereid ons te laten bevragen. Daarom laten we ons werk 

toetsen door onafhankelijke anderen. We maken gebruik 

van externe audits en een keurmerk.
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We willen 
werken in 

afhankelijkheid 
van God 


