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Dalfsen, 21 maart 2020
Aan de Generale Synode Lutten 2021
p/a/ de samenroepende Kerk DGK Lutten
Geachte broeders,
in de bijlage vindt u in de bijlage een verzoek, namens de classis Zuid-West met het
voorstel aan de Generale Synode Lutten 2021 om te komen tot een generaal
deputaatschap Zending en Evangelisatie.
Met hartelijke broedergroet,
B. Lourens, h.t. scriba

Bijlage

Voorstel tot het instellen van een generaal deputaatschap Zending en
Evangelisatie
Overwegingen:
Er ligt voor de kerk van Christus een duidelijke opdracht, de blijde boodschap
van het Evangelie te doen uitgaan in deze wereld, zoals als de Here Jezus
Christus na Zijn opstanding het heeft laten optekenen in Mattheus 28: 19,21:
‘Ga dan heen, onderwijs al de volken, en doopt hen in de Naam van de Vader
en van de Zoon en van de Heilige Geest, en leert hen alles wat ik u geboden
heb, in acht te nemen.’
De Gereformeerde Kerken (hersteld) zagen zich vanaf 2003 voor de taak
gesteld vrijwel het gehele kerkelijke leven en de kerkelijke structuur opnieuw
op te bouwen. In de achterliggende jaren is er veel energie gestoken in de
opbouw van het kleine kerkverband, welke ook te doen kreeg met
tegenslagen. Belangrijke taken als zending en evangelisatie kwamen op een
laag pitje te staan. Veel werk kwam neer op schouders van weinigen.
Kerk, zending en evangelisatie horen bij elkaar en het verlangen groeit deze
taken weer ter hand te nemen. Om de evangelisatie- en zendingscommissies
landelijk te ondersteunen is een landelijk deputaatschap wenselijk.
De ontkerkelijking ontwikkelt zich in Nederland in een razend tempo. Veel
inwoners van ons land weten niet wie God daadwerkelijk is. Vierentwintig
procent (CBS-cijfer) van de Nederlandse bevolking heeft een
migratieachtergrond. De dag van de HERE is voor veel mensen als een
gewone werkdag geworden. Elk jaar keren 100.000 mensen kerken de rug toe.
Oorzaken zijn vaak onbekend, maar Woordverlating binnen veel kerken heeft
zeker invloed op de kerkverlating. Dit alles is een onderdeel van de geestelijke
strijd tussen het slangen en het vrouwenzaad.
Met dankbaarheid mag gesteld worden dat in ons kerkverband de rust in zeker
zin is weer gekeerd. Een goed moment dit werk weer op te pakken onder de
zegen van de HERE.
Alle mensen moeten Gods goede nieuws horen, ook de inwoners van
Nederland. Nederland is een zendingsgebied geworden. Als kerk leven we van
en bij de boodschap van het Evangelie. De Here Jezus heeft gezegd dat
we daarvan wereldwijd moeten getuigen. Dat doen we als het goed is
persoonlijk in onze eigen omgeving, maar ook gemeenschappelijk door te
zoeken naar goede mogelijkheden voor zending en evangelisatie in bereikte en
onbereikte gebieden.

Pagina 02

Een generaal Deputaatschap Zending en Evangelisatie kan zich richten op het
ondersteunen en adviseren van de kerkelijke gemeenten bij het invullen van
het plaatselijke evangelisatiewerk. Dit kan zij onder meer doen door
voorlichting, het verstrekken van materiaal en mogelijk te bieden tot gerichte
cursussen.
Voor het zendingswerk kan het deputaatschap de weg banen om als kerken in
het kerkverband gezamenlijk deze veel omvattende taak op te pakken.
Voorstel Besluittekst:
De Generale Synode van Lutten 2021 besluit een Deputaatschap Zending en
Evangelisatie in te stellen met als opdracht:
1. De plaatselijke kerken te dienen bij de bezinning op en de uitvoering
van haar taak op het gebied van zending en evangelisatie.
2. Kerkenraden en gemeenteleden materiaal, middelen en methoden aan
te reiken voor de uitvoering van hun roeping tot evangelisatie in woord
en daad.
3. De mogelijkheden en openingen voor eigen zendingswerk te
onderzoeken in reeds bereikte of ook in nog niet bereikte gebieden.
Daarbij dient vooral ook de mogelijkheid van binnenlandse zending
betrokken te worden.
4. De ontwikkelingen op missionair gebied bij te houden en daarover
informatie te verstrekken aan de kerkenraden.
5. Missionaire initiatieven van plaatselijke kerken te begeleiden, te
coördineren en te ondersteunen.
6. Rapport uit te brengen aan de volgende generale synode, waarin een
evaluatie plaatsvindt en eventuele voorstellen worden gedaan.
Gronden:
1. Vanwege de directe opdracht van Christus Zelf, in Mattheus 28:19,20,
behoort de verbreiding van het Evangelie tot de centrale taken van
Christus’ kerk.
2. Niet elke plaatselijke kerk kan die opdracht op eigen kracht uitvoeren.
Dienstverlening en ondersteuning vanuit een landelijk deputaatschap
kan helpen in de uitvoering van de missionaire taak.
3. Er hebben zich in de afgelopen jaren vele ontwikkeling voorgedaan op
missionair gebied. Het is van belang dat de plaatselijke kerken daarvan
op de hoogte zijn.
4. Door begeleiding en coördinatie kan ‘wildgroei’ worden voorkomen.
Ook in het uitoefenen van missionaire taak van de kerk is goede orde
van belang (1 Kor. 14:40).
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