Wat hebben we geleerd in Haarlem?
Sinds een aantal jaren faciliteert Tear de bezinning op Integral Mission in een learning & blessing
community. Dit gebeurt door voorgangersreizen naar Oeganda, werkconferenties op locatie en
inhoudelijke collegedagen. Op 16 januari 2020 organiseerde Tear in samenwerking met Geloven in de
Stad en Agapè een werkconferentie over Integral Mission in Haarlem. Deze werkconferentie staat
niet op zichzelf, maar is de vijfde op rij. Eerder vonden er bijeenkomsten plaats in Amsterdam, Zwolle,
Arnhem en Den Haag. Vanuit de lokale context van Haarlem hebben we samen verschillende
ontdekkingen gedaan. Deze worden samengevat in drie thema’s:
• Jij: Het is geen hogere wiskunde, je doet het met jezelf en met wie je bent en in je zwakte.
• Samenwerking: Niet alles samen doen, maar samen alles.
• Ontvanger: Niet hoeveel pitten zitten er in de appel, maar hoeveel appels zitten in de pit.
Jij: ‘Het is geen hogere wiskunde, je doet het met jezelf en met wie je bent en in je zwakte.’
Tijdens deze dag hebben we mooie mensen ontmoet die met God op weg zijn. In de groep
deelnemers van de dag heerst een gezamenlijk verlangen om het evangelie te laten zien. Je bent niet
de enige! Door tijdens het werkbezoek daadwerkelijk op een plek te gaan kijken, zijn we geraakt. Het
ervaren van een plek en project heeft impact. We luisterden naar de context en benoemden
voorzichtig hoe God daar aan het werk is en welke Bijbelverhalen daarbij passen. Verschillende
Bijbelverhalen, zoals de barmhartige Samaritaan en Levi bij het tolhuis werden genoemd. Deze
omgekeerde beweging is uniek en leren we steeds beter toe te passen.
Er kan bij een mooi initiatief nog steeds van alles fout gaan en dat is oké. Het er zijn, houden van de
mens om je heen en beginnen met iets kleins is de kern en dan kan er iets groots groeien. Wij graven
kuilen en dan geeft God zijn zegen. With people God makes all things possible. We realiseerden ons
dat de kerk al veel werkers heeft, wij zijn immers allemaal gezonden. Het is belangrijk voor een kerk
om mensen toe te rusten op de plek waar ze gesteld zijn. Daardoor kan onder andere een andere
cultuur gebouwd worden, van zijn en niet van roddelen. Niet als regel, maar waarde gedreven. Als je
mensen wilt bereiken moet je durven pionieren. Daarvoor is het belangrijk om mensen ruimte geven
en te ondersteunen. Die ondersteuning en bemoediging is belangrijk, omdat pionieren kwetsbaar is.
Soms gaan dingen gewoon niet goed.
Je neemt jezelf mee, dat is de basis. Dat hoorden we ook in de vraag naar ons koninkrijk gebed.
Beginnen, je huis openstellen, begint bij andere gebeden. Waar bid je onophoudelijk voor? Bid voor
Geest van wijsheid en openbaring. Maar ook zoeken naar een antwoord op de vraag wat het
evangelie voor ons zelf betekent, als relatief welgestelden, voordat je in staat bent om het evangelie
uit te leggen aan nog meer welgestelden. Wat is de hoop voor onszelf? Wanneer je geen bevrediging
vindt in het evangelie, dan vind je het in de begroting. Schaamte is al ontmaskert door Jezus.
Samenwerking: ‘Niet om alles samen te doen, maar om samen alles te doen.’
We zijn onder de indruk van de mate van samenwerking in Haarlem. Met weinig mensen wordt er
heel veel werk verzet. De verschillende netwerken zijn aan elkaar verbonden. En dit netwerk is

gezegend met trouw, aanvaarding van verschillen, goed kunnen luisteren, volharding en bijsturen
waar nodig. Het hele evangelie, door de hele kerk, voor de hele wereld. Samenwerken is een bewust
keuze, die meerwaarde oplevert. Een mooie wet van het koninkrijk. Een centrale vraag: met wie
kunnen we dit samen doen? Dit is niet altijd het makkelijkste en snelste, maar dat brengt wel iets
teweeg. In Haarlem wordt al meer dan twintig jaar gebouwd aan deze cultuur van samenwerken en
na die jaren is er veel te zien en zijn er veel verhalen om te delen.
Samenwerken is heel mooi. Het begint met elkaar leren kennen en elkaar waarderen. We erkennen
dat de aandacht voor het relationele onderschat kan worden, maar in Haarlem is dat cruciaal om de
neuzen dezelfde kant op te krijgen. Dan ontdek je dat er veel ervaringen, hulpbronnen en expertise
zijn om te delen. Daarbij hoeft niet iedereen hetzelfde te doen.
Veelkleurigheid geeft ook verwondering. Het betekent dat je er niet iets over
hoeft te vinden, ook al vind je dat wel. Liefde en geloven kent veel verschillende
vormen, zagen we tijdens de bezoeken. Diversiteit is belangrijk om te waarderen.
Wat is jullie specifieke plek als kerk in de stad? Waar sluit ik bij aan, bij wie kan ik
een getuige zijn? We werden blij van de diversiteit in Haarlem. Je kijkt in een
gebroken spiegel (zie afbeelding), kruis staat op een steen, dat is de steen des
aanstoots, die staat op twee pijlers en de pijlers zijn: bid en werk, God kijkt door
de gouden spiegel.
Ook de samenwerking met niet-christenen is volledig onderdeel van het hele
evangelie. God werkt onmiskenbaar door niet-christenen heen. Burgemeester Jos
Wienen benoemde dat God zich niet met pek en veren de stad uit laat dragen, zoals bij zijn intrede
tegen hem werd gezegd. Hij ziet dat steeds meer de rol van kerken en de samenwerking op allerlei
niveaus wordt gewaardeerd. Dat wordt door anderen herkent: een moslim benoemt tijdens de dag
hoe zij waardeert wat de kerk haar gebracht heeft. Jos Wienen benoemt ook hoe conservatief hij de
stad vindt en hoe de kerk daar verrassend genoeg vernieuwing in brengt. Kerken worden gevraagd
om aanwezig te zijn in de buurt. De vraag voor de kerk is: wat hebben mensen buiten de kerk jou te
bieden?
Ontvanger: ‘Niet hoeveel pitten zitten er in de appel, maar hoeveel appels zitten in de pit.’
We werden uitgedaagd om de dag te beginnen met een houding van kijken, horen, voelen en zien wat
de ander nodig heeft, en niet wat je zelf wilt brengen. Daarbij ontdekten we dat de ontmoeting met
God zit in de 0ntmoeting met de ander. God werkt door mensen heen. We hebben veel hele mooie en
waardevolle mensen ontmoet. Het is heel krachtig als die waarde tevoorschijn komt. We waren
verrast over hoe open de verhalen werden gedeeld en hoeveel zaadjes er overal gepland zijn. Het
gaat niet om mensen die tot geloof komen, maar om je omgeving onder het koninkrijk van God te
brengen. De bekering is het werk van God. Hij ziet deze wijk en deze stad. Niet hoeveel pitten zitten
er in de appel, maar hoeveel appels zitten in de pit. God werkt op een andere manier in een land waar
kerken leeglopen. De aanmoediging voor ons is om de wereld in te gaan en te kijken waar de nood is.
En daar te zijn, bijvoorbeeld als een sociale boulevard met een kerk in het midden. De nood is niet
alleen in sociale armoede. Het contextualiseren van het evangelie vraagt ook, en zeker in Haarlem,
wat het evangelie betekent voor de welgestelden. Bij het beetpakken van deze vraag merkten we de
verlegenheid hoe je het evangelie contextualiseert, juist in deze context.
We hebben gezien dat integral mission wederkerig is. Het uitdelen en ontvangen van liefde, maakt
beide partijen barmhartig. En dat raakt het feit dat we allemaal zoeken naar verbinding en er mogen
zijn.

