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Zoals je ziet, geeft de afbeelding hierboven drie prio-
riteiten weer. Elke prioriteit bestaat uit twee werk-
woorden die samen een essentieel onderdeel van 
inbedden vormen. Effectieve zendelingen laten altĳd 
dit gedrag zien. Het is dus belangrĳk dat jĳ en jouw 
team op jullie eigen plek steeds meer invulling geven 
aan deze drie prioriteiten:

1. VERDIEPEN = Binnengaan en Luisteren
2. VERBINDEN = Netwerken en Vrienden Maken
3. DIENEN = Meedoen en Verrĳken

Wanneer een missionair team haar omgeving binnen-
gaat, ontwikkelen deze drie prioriteiten zich in een 
natuurlĳke volgorde. Tezamen zullen ze al snel een 
herhalend en overlappend patroon vormen. Als zen-
delingen zich in hun omgeving willen inbedden, zullen 
ze eerst moeten binnengaan en luisteren, zodat ze 
zich zo veel mogelĳk VERDIEPEN in hun nieuwe omge-
ving. Observeren en belangrĳke informatie opnemen 
leidt al snel tot VERBINDEN waarbĳ ze netwerken en 
vrienden maken met lokale mensen en organisaties 
die veel kennis hebben van de omgeving. In de loop 
der tĳd leiden deze netwerken en vriendschappen 
tot echte verbinding van de teamleden met hun 
omgeving. Tegelĳkertĳd zorgen deze contacten voor 
mogelĳkheden om te DIENEN door mee te doen met 
lokale initiatieven die de stad of wĳk verrĳken. Als we 
bewust aandacht geven aan deze drie gedragskop-
pels en ze in ons dagelĳks leven integreren zullen ze 
steeds meer een gewoonte worden die we – zowel 
individueel als gezamenlĳk – (bĳna) onbewust 
uitleven. 

We gebruiken de Keltische knoop om te visualiseren 
dat deze drie missionaire prioriteiten naadloos in 
elkaar overgaan. Volg met een vinger de lĳn door de 
knoop en voel hoe vloeiend en natuurlĳk de beweging 
is. Zo zou het ritme van onze missionaire levensstĳl 
moeten zĳn.

Met de Keltische knoop benadrukken we dat het 
belangrĳk is om continu in gesprek te blĳven met God 
en onze geestelĳke gemeenschap terwĳl we onze 
missionaire levensstĳl vormgeven. Het midden van 
het diagram, waar de lĳnen bĳ elkaar komen, noemen 
we de binnenkamer waar we ons laten inspireren en 
leiden. De knoop laat duidelĳk zien hoe belangrĳk 
het is dat we al onze missionaire activiteiten onder-
nemen in een aanhoudend gesprek met God en onze 
geestelĳke gemeenschap. Tĳdens onze missionaire 
activiteiten komen we continu door de binnenkamer, 
waar we onszelf afvragen: wat hebben God en mĳn 
gemeenschap te zeggen over de manier waarop ik mĳ 
VERDIEP? Over de personen met wie ik mĳ VERBIND? 
En over de plaats waar ik DIEN? In het volgende 
hoofdstuk gaan we dieper in op het belang van geza-
menlĳke onderscheiding en hoe je dat als team kunt 
oefenen. 

De schoonheid van de Keltische knoop ligt in zĳn 
eenvoud. Het beeld en het gedrag dat het symboli-
seert zĳn gemakkelĳk over te nemen. We moedigen 
jou en je team aan om elk gedragskoppel hieronder 
verder te bestuderen. De leeroefeningen helpen je 
om elk van de activiteiten in je eigen omgeving vorm 
te geven.

               Binnengaan en Luisteren
               (VERDIEPEN)

Beschrĳving: om als team diep en duurzaam een 
stad of wĳk binnen te gaan moet je nieuwsgierigheid 
ontwikkelen. Door de buitenste laag van je omge-
ving heen prikken en als een spons zoveel mogelĳk 
ervaringen in je opnemen. Verdiepen betekent: de 
waarden, normen, geschiedenis, taal en symbolen 
van de streek leren kennen. Om diep door te dringen 
en details op te merken die je anders zou missen, 
stel je veel vragen. Daarnaast onderzoek je welke 
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sociale gewoonten de mensen hebben en luister je 
aandachtig naar hun verhalen. Deze verhalen geven 
je kostbare inzichten over wat er werkelĳk speelt in je 
omgeving. Door je grondig te verdiepen in de cultuur 
krĳg je steeds meer zicht op de mogelĳkheden en 
kansen. Bovendien ontdek je op deze manier met 

welke gaven en talenten je de mensen als team tot 
zegen kunt zĳn, om Gods shalom te brengen. 

De volgende oefening helpt je om jouw omgeving 
binnen te gaan en daar goed te luisteren.

VERDIEPEN als missionair gedrag begrĳpen

Tĳd: 45 minuten
Benodigdheden: dagboek, whiteboard en markeerstiften, pennen of potloden

1. De gespreksleider roept het hele team bĳ elkaar en leidt een gesprek over de bovenstaande 
beschrĳving van VERDIEPEN. Gebruik hierbĳ de volgende vragen:
• Wat is goed nieuws voor de mensen die God op ons pad brengt? 
• Waar is God al aan het werk in onze stad, wĳk of doelgroep?
• Waarover treuren de mensen, wat doet er pĳn en waar zĳn ze getroffen door de zonden van 

de wĳk en de stad? Wat vinden ze slecht nieuws? 
• Hoe denken mensen die Jezus niet volgen over christenen en de kerk? Wat houdt hen 

volgens jou bĳ God vandaan? 

2. Geef om de beurt een voorbeeld van hoe jĳ je in je omgeving verdiept of hoe je iemand anders 
dat goed zag doen. Welke nieuwe inzicht gaf dit je? Is er iets wat je niet begrĳpt met betrekking 
tot VERDIEPEN? 

3. Elke persoon schrĳft in zĳn dagboek welke verdiepingsvragen hĳ het meest relevant acht voor 
het team. Deze vragen kunnen voortkomen uit de verhalen die verteld zĳn, of uit de lĳst bĳ punt 1 
hierboven, of uit een ander belangrĳk idee dat nog niet aan de orde is gekomen. 

4. Elk lid deelt zĳn top drie verdiepingsvragen met de rest van het team. De gespreksleider schrĳft 
ze op het whiteboard. 

5. Besluit als team wat voor jullie de drie belangrĳkste verdiepingsvragen zĳn. Bespreek wat jullie 
samen gaan doen om een antwoord te vinden op deze vragen. Maak een eenvoudig en concreet 
actieplan.


