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Bronnen van inspiratie voor gemeente zijn. 
 

De Unie van Baptistengemeenten bevindt zich in een cruciale fase van haar 
bestaan. Gemeenten zijn veelal naar binnen gekeerd. Ze zijn een minderheid 

geworden in een postchristelijke samenleving. Gemeenten zijn op zoek naar hun 
roeping, zij stellen de vraag ‘wat wil God van ons, in deze tijd, op deze plek?’  
Het gevoel van urgentie groeit.  

 
Wij willen onze bron zoeken in God zelf. Onze hoop ligt in God. Niet primair wij 

als kerk hebben een missie in deze wereld. God heeft een missie in deze wereld. 
God heeft een missie in de geschiedenis. Als gewone en gemankeerde mensen 
en gewone en gemankeerde gemeenschappen mogen wij deel uit maken van de 

missie van God. Missio Dei vloeit voort uit het hart van God zelf.1 De missie van 
God is terug te vinden in Gods relatie met mensen vanaf het begin. De missie 

van God is te lezen in de Bijbel, wordt nu steeds gedeeld in verhalen van mensen 
en gaat door tot ontmoeting in eeuwigheid. Missio Dei is God die in Christus en 
de Geest zelf naar deze wereld gekomen is. ‘Het Woord is mens geworden is en 

heeft bij ons gewoond.’ (Joh. 1:14)  
 

Deze hernieuwde ontdekking is grond voor nieuw vertrouwen. Voor hoop en voor 
een nieuwe nederigheid. Missionaire gemeenten leven in de overtuiging dat zij er 
niet zomaar zijn, maar dat zij als concrete en lokale gemeenschappen, met deze 

mensen en deze gaven, bij elkaar gebracht en ontstaan zijn uit Gods missie in de 
wereld. Missionaire gemeenten leven in de overtuiging dat zij ontstaan zijn uit 

Gods koninkrijk, zij nemen deel in Gods koninkrijk en zij verwachten Gods 
koninkrijk.  
Deze bronnen van inspiratie vragen om een open houding voor verleden en 

heden. Traditie die hindert willen we loslaten. Traditie die inspireert willen we 
opnieuw ontdekken en toepassen. Het betekent ook herontdekken van oude 

waarden en wegen. Waarden en wegen die soms van nu lijken te zijn, maar in de 
traditie elke keer opnieuw weer boven komen drijven.  

 
De laatste jaren is er hernieuwde aandacht voor de identiteit van 
Baptistengemeenten. Kort samengevat zijn er 5 kenmerken die telkens weer 

terugkomen in de geschiedenis van het Baptisme en waar een grote mate van 
overeenstemming in is.  

1. Jezus Christus staat centraal als de gekruisigde en opgestane Heer 
2. De bijbel is bron en norm voor geloof en leven 
3. De gemeente bestaat uit gelovigen, waarbij de doop alleen bediend wordt 

aan hen op vrijwillige basis 
4. De gelovige is een discipel die Jezus navolgt 

5. De verzamelde gemeente is het besluitorgaan, niet de kerkenraad of de 
predikant’2 

 

Belangrijke thema’s die aan de basis staan van de doperse traditie, en hun 
waarde hebben voor vandaag zijn samen te vatten in:  

                                                 
1  (Wright 2006, p 62, 63) 
2  (Groen 2011, p. 11) 
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Het goede nieuws van Gods Koninkrijk geleefd in gemeenschappen van 

discipelen 
Aan het begin van Jezus’ bediening zei Hij: ‘De tijd is aangebroken, het 

koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede 
nieuws.’ (Marcus 1:14-15) 
 

Er zijn twee grote vragen waarbij christenen vandaag in Nederland en wereldwijd 
opnieuw ontdekkingen doen: ‘Wat is het goede nieuws van Jezus?’ En: ‘Wat is 

het koninkrijk van God?’ Dit is vaak een heel zoekproces, persoonlijk en ook 
samen. Niet omdat dit nieuwe vragen zijn, maar omdat deze vragen bij vlagen in 
de geschiedenis opkomen en elke keer, in nieuwe tijden en contexten opnieuw 

doorleefd moeten worden. 
Het is een proces dat het eigen gewone leven raakt en ook het leven van de 

gemeenschap. Een proces van veel zoeken en tasten. Van verwarring soms, van 
‘niet weten hoe’. Van oude perspectieven en nieuwe perspectieven. En heel 
langzaam – maar onstuitbaar – ook iets van nieuwe hoop. Nieuwe hoop ook in de 

zin van: hier was ik al langer mee bezig, maar ik kon er niet altijd woorden voor 
vinden... 

 
De verkondiging van het koninkrijk staat centraal in Jezus’ eigen missie. In zijn 

leven, zijn daden, zijn onderwijs (bergrede, gelijkenissen), zijn scherpte, zijn 
bewogenheid, zijn wonderen en tekenen.  
 

Het wordt al snel duidelijk dat Jezus zich met zijn komst als Zoon van God en 
enige rechtmatige Heer begeeft in ‘vijandelijk gebied’. Vanaf het begin zijn er 

confrontaties met de duivel. Jezus moet koste wat het kost dood. In Gods 
‘verborgen wijsheid’ is zijn lijden en sterven aan het kruis juist de overwinning 
op de machten van zonde, dood en duisternis (1 Korinthiërs 2:7-9). De kern van 

de apostolische verkondiging is dat Jezus stierf aan het kruis in onze plaats, voor 
onze zonden (1 Korinthiërs 15,3-5). In zijn opstanding bewijst Hij zichzelf als de 

Heer van het leven. Zoals Paulus en Petrus leren: Jezus is de eerste van de 
nieuwe schepping (1 Korinthiërs 15:23), door de opstanding van Jezus zijn wij 
opnieuw geboren tot een leven in hoop (1 Petrus 1:3-5). 

 
Jezus maakt duidelijk dat zijn missie door zal gaan in zijn leerlingen, zijn 

lichaam. Hij zegt: ‘Mij is gegeven alle macht, in hemel en op aarde. Ga dus op 
weg... En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing 
van deze wereld.’ (Matteüs 28:18-20) 

 
Jezus roept ons om zout en licht in de wereld te zijn (Matteüs 5:13-16). Hij  

brengt door zijn leven, zijn sterven aan het kruis voor onze zonden en zijn 
opstanding het leven en de kracht van God de wereld binnen om deze wereld te 
vernieuwen en te herstellen. Vanuit het evangelie dringen wij er bij mensen op 

aan om zich te laten verzoenen met God, én zoeken wij de vrede en 
gerechtigheid voor stad en land, schepsel en schepping. (Jeremia 29:4-7). De 

persoonlijke keuze leidt zo tot navolging van Christus en een innerlijke 
verandering die zichtbaar wordt in hoe wij omgaan met elkaar en met de wereld 
om ons heen. 

 
Het evangelie creëert zo een nieuwe gemeenschap die individuen koestert en tot 

hun bestemming helpt te komen. Mensen verbinden zich door de doop op geloof 
aan Jezus Christus en aan elkaar. Zo vormen zij een gemeenschap die de gave 

van eenheid in geloof en leven uitleeft als teken van Gods komende rijk. ‘We zijn 
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uit de wereld geroepen als een onderste-boven gemeenschap. In de wereld staat 

de worsteling om de top te bereiken voorop. In de gemeente draait het om de 
geringsten, mensen die niet in tel zijn. De kerk wil met hen een nieuwe 

verzoende en verzoenende gemeenschap zijn, anders dan de wereld, ten dienste 
van de gemarginaliseerden. Dat maakt de kerk tot een alternatieve 
gemeenschap van liefde, genade en vergeving. Dat vergt een levenslang 

commitment. Dat is bepalend voor onze identiteit.’3 Zo trekken gewone mensen 
vanuit de genade en kracht van het evangelie in saamhorigheid op. Daardoor 

worden mensen ‘weerbaar’ en ‘geheel anders’ in hun denken en doen. Samen en 
in gezamenlijkheid ontdekken zij hoe groot en omvattend de liefde van Jezus 
Christus is. Daar ontstaat een radicale gemeenschap.  

 

‘Stel dat we als gemeenten een echte alternatieve gemeenschap zouden vormen, wie zijn 

dan de gemarginaliseerden in onze omgeving en in onze gemeente? Kunnen kinderen 

komen met hun vragen en hun theologieën, krijgen ze ruimte om zelf na te denken? Hoe 

kindvriendelijk is de gemeente en hoe kindvriendelijk is de samenleving? In een 

gemeente zijn twee vrouwen die omkijken naar de kinderen die buiten schooltijd op 

straat lopen en wachten op hun ouders die aan het werk zijn. Ze besluiten om voor die 

kinderen een plek te maken en voor ze het weten is er een buitenschoolse opvang 

ontstaan zonder subsidie. Dat is de wereld onderste boven.’4 

Het navolgen van Jezus krijgt vlees en bloed in het leven van alledag, in het 
leven van gewone mensen. Zo ontstaat tastbaar discipelschap. Trouw Jezus 

navolgen wordt zichtbaar in ons leven en heeft gevolgen voor onze manier van 
denken en doen. Tastbaar discipelschap is geworteld in de belijdenis ‘Jezus is 

Heer’. Dat blijft niet bij woorden alleen maar komt tot uiting in het koningschap 
van God over alle dimensies van ons gewone leven en het wordt zichtbaar in de 
vrucht van ons leven. We worden uitgenodigd om dat wat Jezus deed in relatie te 

brengen met onze lokale context: onze vrienden en familie, werk en studie, 
sportclubs en buurt. We worden uitgedaagd om ons steeds de vraag te stellen: 

wat betekent Jezus’ manier van doen in ons leven nu, voor ons handelen nu?  
 
Tastbaar discipelschap is niet iets individueels, het ontstaat en groeit vanuit de 

gemeenschap. We hebben elkaar nodig om elkaar aan te scherpen en op weg te 
houden, door de gemeenschap kan de Geest tot ons spreken. Dat betekent  

openheid en bereidheid om aan elkaar verantwoording af te leggen. Eerlijk en 
appellerend. Discipelschap en er zijn voor anderen is de kern van de gemeente. 
Dat vraagt ook om sociale actie én aanbidding. Sociale actie alleen laat God 

buiten staan. Wie alleen oog heeft voor aanbidding laat de ander in de kou 
achter.5  
 
In Urban Expression, waar de Unie van Baptistengemeenten ook in participeert, treffen 

we dat ook aan. Teams van veelal jonge mensen wonen in een ‘prachtwijk’. Ze werken 

mee in de speeltuin en de school om betere kansen voor ieder in de wijk te creëren. 

Daarnaast organiseren ze vieringen en houden bidstonden in hun huizen. Ze leggen 

verantwoording aan elkaar af zonder over elkaar controle uit te oefenen.6 

                                                 
3  (Groen 2011, p 15) 
4  Ibid 
5  (Groen 2011, p 16) 
6 ibid 
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