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Bijbelstudie bij Marcus 16:15 

Vijf kenmerken van missie 
 
 "Gaat heen in de gehele wereld en verkondigt het evangelie aan de ganse schepping" (NBG-
vertaling- Marcus 16:15).                                                                                                                                                                                                                                                       
In de NBV is dit vers sterk individualistisch vertaald: “Trek heel de wereld rond en maak ieder 
schepsel het goede nieuws bekend” 
 
In het verleden hebben veel christenen Gods zending vooral en uitsluitend gezien als het redden van 
een verloren mensheid en van verdoemde aarde (planeet). 
Om het met een beeld te zeggen:  als een op hol geslagen trein, was deze wereld op weg naar een 
catastrofe. 
Jezus bood ons een ontsnappingsroute aan: de Kerk, was als een wagon, die van de trein was 
losgemaakt en op een veilig spoor was gezet. Terwijl de rest van het konvooi op een ramp 
afstevende… in de diepe leegte stortte.  
De missie was een race tegen de klok om mensen op de juiste wagon te krijgen voor het te laat was. 
Vraag 1: Herkent u dit in uw eigen leven? 
 
De radicale boodschap van de Bijbel is dat Gods missie veel groter en opwindender is dan dat. 
Om Bijbelser taal te gebruiken: onze missie is niet alleen om over Jezus te praten. Op alle mogelijke 
manieren van Hem te getuigen en innig te geloven  
dat Hij alleen onze hoop kan vernieuwen voor onszelf,   maar onze missie omvat de hele schepping. 
Vraag 2. Wat vindt u/jij hiervan? Is dit nieuw voor U? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vraag 3. 
 Als het gebod om God te vertegenwoordigen is (Gen 1 en Gen 2:25) en zorg te dragen voor de 
hele schepping, hoe komt dat tot uiting in uw prioriteiten? 
Vraag 4. 
Wordt uw/jouw kerkgemeenschap ondersteunt door elk van de vijf kenmerken van 
zending/missie: door gebed,  vrijgevigheid en/of praktische actie? 
Vraag 5. 
Hoe kan het bijbels begrip van zending, inclusief zorg voor de schepping, in praktijk gebracht 
worden ( zie de “Vijf merktekens van missie”), zonder het belang te verwaarlozen van het delen 
van het Goede Nieuws van Jezus met de mensen om ons heen? Geeft de preek over Marcus 16:15 
ideeën ? Kan het werk van A. Rocha:” met suggesties voor een andere levensstijl: Living lightly ( zie 
blad met suggesties) je op bruikbare ideeën brengen? (zie www.arocha.org) 
 
Werkgroep Kerk in de Samenleving ( KidS)  
 

Om deze bredere definitie van missie te begrijpen, is hier een zeer nuttig model dat de "Vijf 
Merktekens van Missie" wordt genoemd:   
 
1.het verkondigen van het Goede Nieuws van Gods Koninkrijk 
2.het vormen, dopen en bemoedigen van nieuwe gelovigen 
3.in liefde reageren op menselijke noden 
4.streven naar omvorming van onrechtvaardige structuren in de samenleving 
5.werken aan het behoud van de integriteit van de schepping, aan duurzaamheid en 
vernieuwing van het leven van de aarde 
Ontwikkeld door de aartsbisschoppen van de Anglicaanse gemeenschap in een boek getiteld 
“Vijf Merktekens van Missie”) 


