NEDERLANDS DAGBLAD 15 December 2018:
Directeur Gert Noort van de Nederlandse Zendingsraad (NZR) wordt
benoemd tot hoogleraar Protestantse en Evangelicale missie aan de
Theologische Universiteit Kampen.

Kampen
Noort gaat vanaf begin volgend jaar onderzoek doen naar verschillen en
overeenkomsten tussen protestantse en evangelicale zending. Welke
factoren bevorderen de samenwerking tussen die twee stromingen en wat
staat de samenwerking juist in de weg? Hij gaat dat onderzoeken aan de
hand van de theologie en de missionaire praktijk. Noort, die in de jaren
negentig als theologiedocent op Midden-Sulawesi (Indonesië) heeft
gewerkt, wordt bijzonder hoogleraar op een leerstoel die de Nederlandse
Zendingsraad in Kampen vestigt. De raad heeft sinds 1929 het doel
samenwerking te bevorderen tussen zendingsorganisaties en kerken op
het gebied van evangelisatie en zending.
‘De missionaire stromingen zijn de laatste tien jaar opmerkelijk snel naar
elkaar toegegroeid’, zegt Noort. ‘Vanaf de jaren negentig is het besef
ontstaan dat verschillende stromingen elkaar nodig hebben bij het
missionair werk. Dat had onder meer te maken met de secularisatie in
Europa.’
blinde vlekken
Van oudsher zijn evangelicale zendingsorganisaties meer gericht op het
eeuwig heil en kijken protestantse zendelingen meer naar
maatschappelijk onrecht. Maar die twee hebben elkaar al behoorlijk
beïnvloed, zegt Noort. ‘Je hebt elkaar nodig om blinde vlekken op het
spoor te komen. Evangelische organisaties hebben aandacht voor
integral mission en zij schuiven inzet tegen maatschappelijk onrecht niet
terzijde als iets wat links is. Aan de andere kant is er bij protestanten het
besef ontstaan dat ook woorden nodig zijn om over het evangelie te
kunnen spreken. Beide zijden vinden elkaar als het gaat om een brede
invulling van zending, met zowel woordverkondiging als
maatschappelijke inzet.’
Onder de verschillende visies op zending zitten theologische
vraagstukken, vertelt Noort. Bijvoorbeeld over de vraag wat het heil nu
eigenlijk inhoudt.

‘De leerstoel richt zich op de vraag hoe kerken in de geschiedenis tegen
het heil aankeken, maar kijkt ook naar de toekomst.’ Er valt volgens
Noort nog veel te winnen.
Aan de universiteit in Kampen is een centrum voor kerk en missie in het
Westen gevestigd, waaraan missioloog en Theoloog des Vaderlands
Stefan Paas leiding geeft. Dat centrum droeg bij aan de keuze van de
Nederlandse Zendingsraad om de leerstoel in Kampen te vestigen.
‘Kampen is een academische setting die tegelijk een kerkelijke bedding
heeft. We willen geen zuiver wetenschappelijk onderzoek doen, want het
moet vruchtbaar gemaakt worden voor de kerk en de zending’, aldus
Noort. <

