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Wat is de NZR?
De Nederlandse Zendingsraad (NZR) is een netwerk waar kerken en
zendingsorganisaties vanuit de breedte en diversiteit van Christelijk Nederland,
elkaar ontmoeten, bevragen en uitdagen, verbonden door het evangelie van
Jezus Christus en in voortdurende dialoog met de wereld.
De NZR bevordert de uitwisseling van vragen, expertise, en ervaringsverhalen
ter inspiratie en ondersteuning van de aangesloten kerken en organisaties.
Deze uitwisseling biedt kansen voor mogelijke samenwerking. De NZR
signaleert en communiceert ontwikkelingen op het gebied van missiologisch
onderzoek en missionaire praktijken. De NZR is hierin ook een initiërende
partner.
De NZR voedt de missionaire praktijk van de aangesloten kerken en
organisaties én verbindt zich met urgente vragen in de samenleving met het
oog op participatie in de Missio Dei in Nederland, Europa en wereldwijd.
Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Als netwerk, waarin ieder lid ontvangt en bijdraagt
vanuit de eigen specifieke missionaire roeping, praktijk en ervaring, leren we van elkaar. Juist het
onderlinge gesprek en de gezamenlijke reflectie kan verrassende inzichten, verbreding, verdieping
en mogelijkheden brengen. De participatie binnen de netwerken van de kerk wereldwijd draagt ook
daaraan bij. Hier vervult de NZR een signalerings- en brugfunctie, door een plaats te zijn voor
uitwisseling van missiologische kennis en missionaire praktijken, van onderzoek en inzichten, van
binnen en buiten het netwerk. De NZR neemt hier ook een initiërende functie in (bijvoorbeeld vanuit
de bijzondere leerstoel voor missiologie aan de TU Kampen en diverse publicaties).
De NZR functioneert midden in de huidige context van de Nederlandse maatschappij, Europa en
wereldwijd. De vragen en mogelijkheden, noden en hoop die deze context oproept vanuit het
perspectief van Gods handelen in deze wereld, en de roeping van de kerk om daarin haar plaats te
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vinden en te participeren, bepalen de gezamenlijke agenda van het netwerk. De inspiratie en
verdieping die hieruit voortkomen, staan ten dienste van de missionaire roeping en praktijk van
ieder van de aangesloten kerken en organisaties, die deze op een in hun specifieke context en
praktijk passende wijze vertalen en gebruiken. Deze kerken en organisaties kunnen ook zelf vragen
en onderwerpen op de agenda zetten.
Het eigene van een netwerk is dat de lijntjes van verbinding alle kanten oplopen. Ook al is er een
bureau dat deze verbindingen faciliteert, het eigenaarschap van het netwerk ligt bij elke deelnemer.
Eenieder profiteert van het netwerk naar mate van de eigen participatie. Een netwerk is tenslotte
gebouwd op relaties en de informatie die uitgewisseld wordt binnen deze relaties. Dit betekent dat
het functioneren van de NZR niet alleen een dienstverlenend karakter heeft, maar een gezamenlijke
verantwoordelijkheid is. Cruciaal daarbij is dat de NZR is opgericht vanuit het geloof dat God werkt in
deze wereld door menselijke relaties en gemeenschappen heen. Op weg naar Gods toekomst
hebben we elkaar nodig, ter verrijking en, waar nodig, ook ter correctie.

Werkwijze
Het doel van de NZR kan kort omschreven worden als het bevorderen van een relevante en
verdiepte missionaire praktijk die context gerelateerd is, in de Nederlandse kerken en de missionaire
organisaties in hun relatie tot de wereldkerk.
Om dit doel te bereiken kiezen we drie werkwoorden, die als leidraad dienen voor de beleidskeuzes
en activiteiten van de Raad:


Signaleren
o Wat zijn de gaven en vragen in kerk en maatschappij? Welke rol spelen deze gaven
en vragen in Nederland, Europa, en wereldwijd? Hoe analyseren we de context? Hoe
willen we ons als kerken en organisaties daartoe verhouden?
o Welke missionaire vragen leven in het bredere netwerk? Welke leerervaringen
kunnen gedeeld worden? Wat zijn de “best-practices” op dit gebied?
o Welke informatie, trends en inzichten vanuit de kerk wereldwijd kunnen bijdragen
aan de wijze waarop de kerken in Nederland hun missie vormgeven?
Vanuit het participeren in verschillende netwerken, zowel binnen Nederland (RvK, Missie NL)
als daarbuiten (bijv. WCC, CWM, Lausanne, EMA, Faith2Share, Global Connections, CEVAA),
en in samenspraak met de leden van de Raad, worden de onderwerpen voor gesprek en
reflectie gekozen en de communicatie vormgegeven.



Reflecteren
Signaleren leidt tot reflecteren. Deze reflectie vindt niet alleen plaats in de ontmoeting en
het gesprek binnen de NZR, maar ook in theologisch onderzoek en onderwijs. De bijzondere
leerstoel aan de TU Kampen speelt hierin een belangrijke rol. De NZR kan ook zelf onderzoek
initiëren, of daartoe samenwerken met missiologische onderzoeksinstituten.



Communiceren
Om de uitkomsten van het signaleren en reflecteren breder vruchtbaar te maken, is
communicatie een belangrijk element binnen de NZR. Deze communicatie kan diverse
vormen aannemen, van het doen verschijnen van academische artikelen en publicaties, tot
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het organiseren van symposia en conferenties, inspiratie- en uitwisselingsbijeenkomsten en
het participeren in (culturele) evenementen. Het internet speelt hierin een belangrijke rol als
platform voor de uitwisseling van informatie over evenementen, en van visie, praktijken,
vragen en issues.
Deze drie werkwoorden verhouden zich dynamisch tot elkaar en kunnen elkaar in de praktijk
overlappen.
Alle leden van de NZR worden gevraagd actief bij te dragen aan de realisatie van deze drie
werkwoord-velden. Alleen vanuit een gezamenlijke participatie is het mogelijk om de breedte van
het missionaire veld te ontdekken en daaraan bij te dragen.

Mogelijke praktische uitwerking
Wat hier volgt zijn ideeën die een aanzet willen zijn tot het realiseren van het hierboven beschreven
beleid in de komende jaren. Deze ideeën zullen al gaande moeten worden uitgewerkt en bijgesteld.
Ook is het duidelijk dat wat volgt nooit compleet kan zijn.






Jaarthema
Voor het vinden van focus en verdieping kiezen we elk jaar een thema. Dit gebeurt in
overleg met de leden van de Raad.
o Dit thema wordt gedurende het jaar uitgewerkt vanuit een interdisciplinaire
benadering en met bijdragen vanuit de verschillende leden van het netwerk.
o Hierbij denken we bijvoorbeeld aan symposia en conferenties, inspiratiebezoeken,
casus-besprekingen.
o Activiteiten en de voortgang en uitkomsten van de reflectie worden gedeeld via het
NZR-internet platform, zowel in geschreven vorm, als via podcasts met mini-lectures
en interviews.
o Elke gemeenschap die lid is van de NZR kan ook zelf met het onderwerp aan de slag
en de uitkomsten daarvan kunnen we delen in rondetafelgesprekken.
Samenwerking in onderzoek
De NZR faciliteert het samenkomen van een netwerk van missiologische onderzoekscentra
en opleidingen (David Bosch Chair for the Comparative Study of Mainline Protestant and
Evangelical Mission aan de Theologische Universiteit Kampen (Prof. Dr. Gert Noort), Centre
for Church and Mission in the West, Centre For Theology and Christianity Worldwide,
Leerstoel Church in the Context of Islam, TUA, Foundation Academy of Amsterdam, Institute
for the Study of Freedom of Religion or Belief ETF, Kennis en Onderzoekcentrum CHE), met
als doel zowel de uitwisseling van werk en bevindingen als het initiëren van mogelijke
samenwerking in specifieke onderzoeken. Dit platform zal een belangrijke onderliggende
structuur zijn in de realisatie van het jaarthema. Studenten aan de verschillende instituten
kunnen hierbij ook ingeschakeld worden, waardoor ook op een praktische manier zending
meer op de agenda zal komen te staan binnen hun opleiding.
Participatie in maatschappelijke vraagstukken
Grote nationale issues, zoals bijvoorbeeld Black Lives Matter, immigratiepolitiek en
gastvrijheid, klimaat en zorg voor de schepping, het slavernijverleden en de houding van de
kerkelijke zending, vragen om reflectie en actie. Ook dit is deel van de missionaire roeping
van de kerken. De NZR wil hierin participeren, samen met partnerorganisaties zoals de RvK,
MissieNL, en de nationale kerken.
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Respectvolle en kritische vriendschappen
De NZR faciliteert een programma waarin leden van de NZR als het ware bij elkaar in de
keuken kunnen kijken als respectvolle en kritische vrienden. Het doel is om van elkaar te
leren en om elkaar van advies te kunnen dienen. Waar ligt de kracht? Wat zijn de specifieke
gaven? Wat zijn de blinde vlekken en waar is verbetering mogelijk?
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