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1. Inleiding 
Het strategisch plan 2017 – 2020 van Beautiful Gate Nederland, dat tot stand is gekomen door een 
strategische bijeenkomst met deelname van bestuursleden en vrijwilligers, vormt het beleidskader voor 
de ondersteuning aan de Beautiful Gate organisaties in Zuidelijk Afrika. Dit plan geeft bestuur, 
coördinator, vrijwilligers en stakeholders inzicht in de inhoudelijke koers. Een koers die is gericht op het 
verder uitbouwen van kansen voor Kinderen in Nood in Afrika. 
 
Dit strategisch plan bouwt voort op de koers die met het vorige plan is ingezet, namelijk het versterken 
van de fondswerving, public relations en communicatie. Onderwerpen die het ondersteunen van de 
werkzaamheden van Beautiful Gate Zuid-Afrika, Beautiful Gate Lesotho en Beautiful Gate Zambia en 
Beautiful Gate International mogelijk maken.  
 
Doelstellingen die in het kader van het vorige strategisch plan zijn gerealiseerd, hebben een plek binnen 
de staande organisatie gekregen. Met het strategisch plan 2017 – 2020 wordt een volgende stap gezet 
om verder te bouwen aan de organisatie van Beautiful Gate Nederland.  
 
De opbouw van het strategisch plan 2017 – 2020 is als volgt: Na de beschrijving van de achtergrond van 
de Beautiful Gate projecten en visie en missie van Beautiful Gate Nederland zijn de interne en externe 
ontwikkelingen beschreven. Vervolgens zijn de strategische kaders voor de onderwerpen fondswerving, 
public relations en communicatie beschreven.  
 
 
 
Bestuur Beautiful Gate Nederland, april 2017.  
 
 
 

‘Voor God onze Vader, is alleen dit reine,  
zuivere godsdienst:  

weduwen en wezen bijstaan in hun nood.’  
Jacobus 1 : 27 
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2. Achtergrond en werkwijze 
Beautiful Gate Nederland heeft sinds 1995 het werk van Beautiful Gate in Afrika onder de aandacht van 
belangstellende Nederlanders gebracht. Aanvankelijk werden de fondsen bestemd voor Beautiful Gate 
in Zuid-Afrika. Sinds 2001 zijn er ook organisaties werkzaam onder de naam Beautiful Gate in Lesotho 
(2001) en Zambia (2003). In 2002 is Beautiful Gate Namibia opgericht, maar werd in 2007 zelfstandig 
doordat Beautiful Gate zich officieel van Jeugd met een Opdracht (YWAM) afsplitste en verder ging als 
Beautiful Kidz.  
Beautiful Gate International (BGI) is in januari 2005 opgericht en is gevestigd in Kaapstad. BGI is 
voornamelijk werkzaam in Zuidelijk Afrika.  
 
De projecten in Zuid-Afrika, Lesotho en Zambia zijn individueel verantwoordelijk voor fondswerving op 
de zakelijke markt (voor het ‘eigen’ project). Beautiful Gate Nederland is verantwoordelijk voor 
fondswerving op de particuliere markt in breder verband (dus alle Beautiful Gate projecten). Op het 
gebied van marketing en public relations wordt de zakelijke markt wel door Beautiful Gate Nederland 
meegenomen. Bestemde fondsen voor de Beautiful Gate organisaties worden per kwartaal naar de 
verschillende landen overgemaakt. Aan het einde van het financiële jaar worden algemene fondsen 
(onbestemde fondsen) in overleg met bestuur in Nederland verdeeld over de vier Beautiful Gate 
organisaties. 

2.1 De Beautiful Gate projecten  
Vanaf 1994 zijn Toby en Aukje Brouwer werkzaam in Afrika; Zuid-Afrika, Lesotho en Zambia. Naast het 
bieden van directe hulp aan kansarme kinderen en gezinnen, worden bestaande organisaties en 
projecten in de Sub Sahara ondersteund. Deze organisaties en projecten krijgen advies en onderwijs op 
het gebied van organisatorische ontwikkeling en het voorstellen van projecten aan potentiële 
donateurs. 
 
Kaapstad, Zuid-Afrika  
Beautiful Gate Kaapstad is sinds 1995 geregistreerd bij het departement van social development en 
ontvangt sindsdien overheidssubsidie. Maandelijks worden er bestuursvergaderingen gehouden en 
jaarlijks een jaarvergadering die toegankelijk is voor de community en jaarlijks wordt bezocht door meer 
dan 250 bezoekers. De jaarlijkse accountantsverklaring is op verzoek beschikbaar. 
In Kaapstad is een kind en familie ondersteunend centrum. Dit centrum, dat tot twee maal toe door 
Nelson Mandela is bezocht, is betrokken om tijdelijke opvang te geven aan kinderen in nood. In 
samenwerking met het departement van gezondheidszorg en Kidz Possitive, een internationale NGO, 
krijgen maandelijks meer dan 500 HIV positieve kinderen begeleiding en aidsremmende medicijnen 
aangeboden. Sinds 2015 wonen er geen kinderen meer in residentiële zorg. D.m.v. inspanningen van 
maatschappelijk werk door Beautiful Gate en de overheid zijn alle kinderen overgeplaatst naar lokale 
gezinnen. 70% van alle programma’s in Kaapstad zijn gericht op naschools onderwijs. Bijvoorbeeld bijles 
in verschillende vakken, recreatief onderwijs en computerlessen. 
 
Beautiful Gate International  
In Kaapstad is tevens Beautiful Gate International (BGI) gevestigd. BGI assisteert bestaande ngo’s en 
CBO’s in Zuidelijk Afrika op het gebied van organisatieontwikkeling. Dit gebeurt hoofdzakelijk door 
middel van training op het gebied van planning, bestuursvaardigheden, fondswerving en 
capaciteitsopbouw.  
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BGI geeft sinds 2014 een jaarlijks curses: Children at Risk. Deze cursus is geregistreerd bij de Universiteit 
van Jeugd Met een Opdracht YWAM, University of the Nations, UfN. Deze cursus bestaat uit 12 weken 
theoretisch onderwijs om te werken met risico kinderen en heeft een eveneens 12 weken durende stage 
periode. Studenten zijn lokale en internationale studenten.  
 
Vanaf 2017 zal er ook een 12 weken durende Children at Risk Discipleship Training School CAR/DTS 
worden gehouden met een focus op risico kinderen. Ook deze cursus heeft een 12 weken durende 
Outreach periode. 
 
Ook wordt er bemiddeld tussen projecten in Afrika en geïnteresseerde donateurs in het Westen. 
Eveneens speelt BGI een coördinerende rol in de BGMI Association. Dit houdt in dat BGI een 
adviserende rol heeft in de besturen van de ondersteunende organisaties zoals: Beautiful Gate 
Nederland, Engeland en de Verenigde Staten.   
 
Een praktisch project dat door BGI wordt aangestuurd is ‘The Dignity Campaign’. Dit is een campagne die 
erop gericht is om meisjes in Afrika te bemoedigen en aan te moedigen om hun door God gegeven 
talenten te ontdekken en te gebruiken. Meisjes in Afrika worden vanwege hun geslacht vaak 
achtergesteld.  Veel meisjes missen elke maand een week school omdat ze geen sanitaire middelen 
hebben. Het succesvol afronden van hun scholing is bijzonder belangrijk. Door middel van verschillende 
workshops krijgen meisjes informatie over hun identiteit, waarde en levensdoel. Ook krijgen ze 
praktische ondersteunende middelen aangeboden in de vorm van een gratis menstruatie cup. Na de 
campagne kunnen ze creatieve workshops bijwonen en krijgen ze de mogelijkheid om training te 
ontvangen op het gebied van zaken doen.  

Maseru, Lesotho  
In Maseru bevindt zich een zorgcentrum dat dienst doet als poort voor te vondeling gelegde baby’s.  In 
samenwerking met het departement van welzijn komen deze baby’s in aanmerking voor binnenlandse 
en buitenlandse adoptie.  Sinds de opening van het centrum in 2001, is er zorggedragen voor meer dan 
300 baby’s. Meer dan 50 van hen zijn met behulp van Beautiful Gate teruggegaan naar hun families en 
zijn er 160 kinderen vanuit het centrum geadopteerd. Vier erkende adoptie-organisaties uit Zweden, 
Canada, Verenigde Staten en Nederland, maken gebruik van Beautiful Gate Lesotho. De adoptie 
organisatie uit Nederland is Kind en Toekomst. De organisatie heeft ‘the Hague Convention of the civil 
aspects of the international child obduction’ ondertekend. De organisatie is vanaf 2003 geregistreerd bij 
social services en worden er ieder kwartaal bestuursvergaderingen gehouden en is een 
accountantsverklaring op verzoek beschikbaar. Op dit moment wonen er bijna 70 kinderen in de leeftijd 
van 0-7 in residentiële zorg.  
 
Kitwe, Zambia  
In Kitwe, de tweede grootste stad van Zambia krijgen bijna 300 kinderen van het Ndeke township 
basisonderwijs. Naast onderwijs aan deze kinderen wordt er ook aandacht besteed aan ouders die 
analfabeet zijn. Ook krijgen een aantal weduwen, tevens ouders van de kinderen die naar school gaan, 
les in handvaardigheden. De organisatie is vanaf 2005 geregistreerd bij de registrar of societies en 
worden er ieder kwartaal bestuursvergaderingen gehouden. Een accountantsverklaring is op verzoek 
beschikbaar.  
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3. Doelstelling Beautiful Gate Nederland BGN  
De doelstelling van Beautiful Gate Nederland is het ondersteunen van de werkzaamheden van de 
Beautiful Gate organisaties in Afrika door middel van fondswerving, Public Relations en communicatie.  

4. Visie, missie en kernwaarden 

 
Visie 
De visie van Beautiful Gate Nederland is God te eren door ondersteuning te geven aan organisaties en 
projecten die de levens van kwetsbare kinderen en families in Afrika behartigen en verbeteren.  
 
Missie 
Beautiful Gate Nederland ondersteunt de werkzaamheden van Beautiful Gate voor kinderen in nood op 
het continent Afrika door middel van fondswerving, marketing en public relations. 
 
Waarden 
Christus centraal 
Ons leven en handelen zijn in overeenstemming met de Bijbel.  Wij vormen een organisatie die het 
christelijk geloof als basis heeft. 
 
Respect 
Wij respecteren ieder individu. Wij stimuleren een liefdevolle omgeving, waardigheid en respect voor 
alle mensen. 
 
Team 
Wij scheppen een omgeving van wederzijds vertrouwen, teamgeest en verantwoordelijkheid. 
 
Verantwoording 
Wij leggen verantwoording af aan God, aan hen die aan onze zorg zijn toevertrouwd, aan elkaar en aan 
onze donateurs. 
 
Uitblinken 
Wij vormen een lerende organisatie en verbeteren voortdurend onze kwaliteit. 
 
Betrouwbaarheid  
Wij zijn betrouwbaar in het uitvoeren van onze doelstelling. 
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5. Interne en externe ontwikkelingen 
In dit hoofdstuk worden de interne en externe ontwikkelingen beschreven. De in het vorige strategisch 
plan opgenomen SWOT-analyse is nog steeds actueel.  

5.1 Interne ontwikkelingen 
De kleinschalige inzet van vrijwilligers maakt de organisatie kwetsbaar. Hierdoor kan inzet niet altijd 
worden waargemaakt. Toby Brouwer is aangesteld als algemeen coördinator om de vrijwilligers te 
kunnen aansturen en zal rapporteren aan het bestuur. Het is de bedoeling dat structureel nieuwe 
vrijwilligers worden geworven om alle plannen uit te voeren.  
 
Er zijn goede lopende initiatieven, zoals de activiteiten in samenwerking met ambassadeur Gerrie 
Dantuma, deelname aan kerkdiensten, het geven van presentaties en deelname aan 
Pinksterbijeenkomsten.   
 
De naamsbekendheid van Beautiful Gate krijgt met deze activiteiten op regionaal niveau een impuls. 
Daarnaast leveren deze activiteiten een financiële bijdrage aan het doel van Beautiful Gate Nederland.  

 
• Fondswerving: Het merendeel van de inkomsten komt binnen via passieve fondswerving. Het is 

gewenst om deze fondsen uit te breiden. 
 

• Marketing: Vier keer per jaar wordt er nieuwsbrief verstuurd per post of via e-mail. Beautiful Gate 
Nederland heeft een eigen website, facebook pagina, brochures/flyers en een dvd. Informatie wordt 
op aanvraag verstrekt.  
 

• Public Relations: Op uitnodiging worden presentaties gegeven aan kerken, scholen en andere 
publieke instanties.  

 
• Communicatie: De interne communicatie is een punt van aandacht. Interne communicatielijnen zijn 

te lang.  
 
• Kantoor: Vanuit het kantoor wordt administratieve ondersteuning verleend bij het ontvangen en 

doorgeven van fondsen en de hieruit voortkomende communicatie met donateurs. De 
kantoorfunctie is begin 2013 overgebracht naar een locatie binnen het Dockinga College in Dokkum.  

5.2 Externe ontwikkelingen 
De recessie in Europa is niet aan Beautiful Gate Nederland voorbij gegaan. Financieel betekent dit een 
terugloop van inkomsten naar ongeveer € 100.000, - per jaar. Dit heeft te maken met keuzes die 
mensen maken met betrekking tot het geven aan goede doelen. Daarnaast is het donateurs bestand van 
Beautiful Gate aan het vergrijzen.     
 
 
 
 
 
De ontwikkelingen zijn in onderstaande SWOT-analyse samen te vatten. 
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STRENGTH  WEAKNESSES 
• Goede naamsbekendheid in vooral Noord Oost 

Friesland 
• Stabiliteit kleinere donateurs 
• Duidelijke visie 
• Kleinschalig 
• Open en transparant 
• Ingeschreven bij Kamer van Koophandel 
• ANBI erkend 
• Persoonlijke relaties met donateurs 
• Grote betrokkenheid (oud) medewerkers 
• Mogelijkheid tot het bezoeken van projecten 
• Het trainen van jonge mensen om met risico 

kinderen te gaan werken. Brede betrokkenheid 
van sociale issues door BG. 

• Passieve fondswerving 
• Te weinig vrijwilligers 
• Benutten social media 
• Ontbreken strategisch plan  
• Ontbreken actieplan  
• Vrijwilligers beperkt in tijd 
• Ontbreken van actieve fondswerving 
• Terugloop van giften 
• Ontbreken fondswervings-/marketingplan 
• Informatievoorziening vanuit de projecten 
 

 
 OPPORTUNITIES THREATS 
• Christelijk netwerk 
• Mogelijkheid bieden van bezoeken aan 

projecten (bijv. athleats in action) 
• Netwerken met ex-BG-vrijwilligers 
• PR pakket 
• Aanboren van bestaande (oude) contacten 

(low imput, high output) 
• Social media 
• Invoeren van legaten  
• Opvoeren van PR en fondswervingsactiviteiten 

bij vrijwilligers en Toby & Aukje  

• Minder belangstelling voor Afrika door nood in 
andere delen van de wereld 

• Vergrijzing sponsoren 
• Negatieve publiciteit t.a.v. inzet van giften  
• Recessie in de Euro zone  
• Samenleving verhard 
• Terugdringen ontwikkelingssamenwerking 

(gehalveerd) 
• Beschikbaarheid vrijwilligers 
• Kantoorruimte lange termijn gratis?  
 
 

Tabel 1: SWOT-analyse 

6. De strategische keuzes voor 2017 – 2020 
Om de doelstelling en missie van Beautiful Gate Nederland gericht uit te werken, rekening houdend met 
de uitkomsten van het strategisch overleg van maart 2017 en de interne en externe ontwikkelingen 
zoals beschreven in hoofdstuk 5, heeft Beautiful Gate Nederland voor de komende jaren de volgende 
strategische keuzes geformuleerd. 

6.1 Algemeen  
• Uitwerken strategisch plan 2017-2020: mei 2017 gereed 
• Opstellen jaarverslag Beautiful Gate: jaarlijks in februari 
• Keurmerk: goede-doelen certificaat  

o Onderzoeken wat daarvoor nodig is 
o Bijv. Jaarverslag etc. 
o Klachtenprocedure etc. 

• Werven nieuwe vrijwilligers 
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6.2 Fondswerving 
• Het houden van de jaarlijkse koekactie 
• Vóór de zomer van 2017 bereiken van ontvangers van de nieuwsbrief die nog niets 

geven 
• + 800-900 ex. ontvangers van de nieuwsbrief bereiken 
• Fondsen werving. Het vinden van 5/7 bedrijven om te doneren via hun website (concept 

Takealot) 
• Individuele donateurs van de High 5 actie: van 125 naar 1000. 
• Jaarlijkse inkomsten van € 100.000 nu naar € 175.000 in 2020 
• Onderzoeken welke bedrijven 1% van hun winst willen sponsoren aan Beautiful Gate 

6.3 Communicatie 
• Externe communicatie 

o Schrijven van 4 nieuwsbrieven per jaar 
o Website:  

§ Onderhouden 
§ Foto’s/filmpjes plaatsen 

o Facebookpagina BG NL onderhouden  
o Draaiboek/stappenplan communicatie (nieuwsbrieven opstellen; wie doet wat en 

wanneer) via Trello 
• Interne communicatie 

o Aantal vergaderingen bestuur (4) per jaar 
o Aantal overlegmomenten tussen algemeen coördinator en trekkers van de 

uitvoeringsteam (maandelijks) 
o Communicatie naar vrijwilligers  

6.4 PR 
• Waar laat Beautiful Gate Nederland zich in elk geval zien op jaarbasis?  

o 6 diensten i.s.m. Gerrie Dantuma 
o Pinksterfeesten Veenklooster/Wijnjewoude 
o Kerstmarkt Buitenpost 

• Continue PR materiaal up to date 
• Gerrie Dantuma maakt in 2018 een rondreis langs de projecten 
• Onderzoeken of sponsorclics volgens het concept Takelot   

 

7.  Structuur Beautiful Gate Nederland 
Beautiful Gate Nederland is geregistreerd bij de kamer van Koophandel in Leeuwarden onder nummer 
41005675. (Stichting tot steun van de Schone Poort). Ook beschikt Beautiful Gate Nederland over een  
ANBI nummer.   
 
Het bestuur van Beautiful Gate Nederland bestaat uit 7 personen en vergadert in Dokkum. De 
bestuursfuncties bestaan in elk geval uit: voorzitter, secretaris, penningmeester en bestuursleden met 
een algemene portefeuille.  
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7.1 Organisatiestructuur 
De aansturing van Beautiful Gate Nederland vindt plaats op basis van onderstaand organigram. 
 
 

                                                                  
 

                                                                  
                                                             

        
 

 
 
 

                                          
 
 
 

8. Financieel model 
Er wordt niet gewerkt met een budget. De geworven fondsen worden per kwartaal overgemaakt naar de 
respectievelijke Beautiful Gate projecten in Afrika. De financiën worden jaarlijks door een accountant 
gecontroleerd en geeft hiervoor een accountantsverklaring af.  
 

Het verbond van Lausanne  
Het verbond van Lausanne, Lausanne Convenant, werd gesloten tijdens het Internationale Congres voor 
Wereldevangelisatie. De inhoud van deze verklaring wordt beschouwd als een goede omschrijving van 
het uitgangspunt van Beautiful Gate Nederland.  
 
Nieuw aan te treden bestuursleden dienen dit convenant te onderschrijven.  
 
De volledige tekst van het convenant, vertaald uit de originele Engelstalige tekst, is als bijlage 2 aan dit 
strategisch plan toegevoegd.  
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Bijlage 1  Overzicht doelstellingen per jaar 2017 – 2020 
 

Doelstelling Onderwerp Wie voert uit 2017 2018 2019 2020 
Algemeen Uitwerken strategisch plan 2017-

2020 
Ruud Slijpen X    

Algemeen Opstellen jaarverslag Ruud Slijpen X X X X 
Algemeen Keurmerk: goede-doelen 

certificaat 
Bestuur en Toby 
Brouwer  

 X    

Algemeen Werven nieuwe vrijwilligers Bestuur en Toby 
Brouwer  

X X X X 

Fondswerving Werven van 7-8 zakenmensen die 
in Zuid-Afrika worden rondgeleid 

Toby Brouwer X X X X 

Fondswerving Bereiken ontvangers van de 
nieuwsbrief die nog niets geven 

Bestuur en kantoor X     

Fondswerving Bereiken van de 800-900 ex. 
ontvangers van de nieuwsbrief 

Bestuur  X   

Fondswerving Inkomsten naar € 175.000 per jaar  Bestuur    X 
Fondswerving Onderzoeken welke bedrijven 1% 

van hun winst willen sponsoren 
aan Beautiful Gate. 

Bestuur, Toby Brouwer 
en Teade Steenstra 

X X X X 

Communicatie Schrijven van 4 nieuwsbrieven per 
jaar 

Aukje Brouwer X X X X 

Communicatie Onderhouden website  Teade Steenstra X X X X 
Communicatie Facebook BG NL onderhouden Teade Steenstra X X X X 
Communicatie  Draaiboek/stappenplan via Trello Jetze Wijnja X     
Communicatie Overlegmomenten tussen 

algemeen coördinator en 
uitvoeringsteams 

Toby Brouwer en 
trekkers 
uitvoeringsteams 

X X X X 

Communicatie Communicatie naar vrijwilligers Bestuur/Toby Brouwer X X X X 
PR Activiteiten PR team Saakje van der Meulen 

en PR team 
X X X X 

PR PR materiaal up to date Jetze Wijnja X X X x 
PR Rondreis Gerrie Dantuma met 

Bestuur in Kaapstad, Lesotho en 
Zambia 

Toby Brouwer en  
Ruud Slijpen 

 X    

PR Onderzoek sponsorclics Bestuur  X    
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Bijlage 2 Het Verbond van Lausanne 
 
HET VERBOND VAN LAUSANNE 
...om Zijn grote daden te verkondigen... 
 
Het onderstaande is een vertaling van de Engelse tekst van de z.g. "Lausanne Convenant" (het Verbond 
van Lausanne) zoals dat gesloten werd tijdens het Internationale Congres voor Wereldevangelisatie. Wij 
beschouwen de inhoud van deze verklaring een goede omschrijving van ons uitgangspunt. 
 
Inleiding  
Als leden van de Kerk van Jezus Christus uit meer dan 150 landen en deelnemers aan het Internationale 
Congres voor Wereldevangelisatie in Lausanne prijzen wij God om zijn groot heilswerk en verheugen wij 
ons over de gemeenschap, die Hij ons met zichzelf en onderling heeft geschonken. Wij worden diep 
bewogen door wat God in deze tijd doet, onze tekortkomingen brengen ons tot verootmoediging en de 
onvoltooide taak van evangelisatie is een uitdaging voor ons. Wij geloven dat het evangelie het goede 
nieuws van God voor de gehele wereld is. Wij zijn vastbesloten, door zijn genade, gehoorzaam te zijn 
aan de opdracht van Jezus Christus om zijn heil aan alle mensen te verkondigen en alle volken tot zijn 
discipelen te maken. 
Daarom verlangen wij ons geloof en ons besluit te bevestigen en ons verbond in het openbaar bekend te 
maken. 
 
1. Het plan van God  
Wij belijden opnieuw ons geloof in de Ene, eeuwige God, Schepper en Heer der wereld, Vader, Zoon en 
Heilige Geest, die alle dingen naar de raad van Zijn wil regeert. Hij heeft uit de wereld zich een eigen volk 
bijeen geroepen en dit volk teruggezonden de wereld in, opdat zij dienaren en getuigen zijn. Hij heeft 
hen geroepen tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk, tot opbouw van het lichaam van Christus en tot 
verheerlijking van Zijn naam. 
Wij belijden met schaamte dat wij onze roeping vaak ontrouw zijn geweest en onze opdracht niet 
vervuld hebben, doordat wij ons aan de wereld aanpasten of ons er uit terugtrokken. Toch verheugen 
wij ons erover dat het evangelie, zelfs wanneer het zich in aarden vaten bevindt, nochtans een kostbare 
schat is. Wij verlangen ons opnieuw toe te wijden aan de taak deze schat door de kracht van de Heilige 
Geest bekend te maken. 
(Jes. 40:28; Matth. 28:19; Eph. 1: 11; Hand. 15:14; Joh. 17:6,18; Eph. 4:12; 1 Cor. 5: 10; Rom. 12:2. 2 Cor. 
4:7). 
 
2. Het gezag en de macht van de bijbel  
Wij belijden opnieuw de Goddelijke inspiratie, de betrouwbaarheid en het gezag van de oud- en 
nieuwtestamentische geschriften in hun totaliteit als het enige geschreven Woord van God. Het is 
zonder dwaling in al wat het uitspreekt en het is de enige onfeilbare maatstaf voor geloof en leven. 
Wij belijden tevens de macht van Gods Woord om zijn heilsplan te realiseren. 
De boodschap van de Bijbel is tot de gehele mensheid gericht, want Gods openbaring in Christus en in 
de Heilige Schrift is onveranderlijk. De Heilige Geest spreekt vandaag nog door de Bijbel. Hij verlicht het 
verstand van Gods volk in alle culturen.  
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Zo onderkennen zijn kinderen zijn waarheid steeds opnieuw met hun eigen ogen, en zo onthult Hij de 
gehele kerk steeds meer van de veelkleurige wijsheid Gods. 
(2 Tim. 3:16; 2 Petr. 1:21; Joh. 10:35; Jes. 55:11; 1 Cor. 1:21; Rom. 1:16; Matth. 5:17, 18; Judas 3; Eph. 
1:17, 18; 3:10, 18). 
 
3. De unieke en universele betekenis van Christus  
Wij belijden opnieuw dat er slechts één Verlosser en één Evangelie is, hoewel er echter een grote 
verscheidenheid van wijzen van benaderen in de evangelisatie is. Weliswaar weten wij dat alle mensen 
vanuit de algemene openbaring in de natuur enige kennis van God hebben, maar wij ontkennen dat zij 
hierdoor gered kunnen worden, want zij onderdrukken de waarheid door hun ongerechtigheid. Als 
afbreuk doende aan de betekenis van Christus en het evangelie, wijzen wij af: elke vorm van syncretisme 
en elke dialoog, waarbij men er van uitgaat, dat Christus op gelijke wijze spreekt door alle religies en 
ideologieën. Jezus Christus, de enige, die volkomen God en mens is, die zichzelf als de enige losprijs voor 
zondaren heeft gegeven, is de enige middelaar tussen God en mens. Er is geen andere naam waardoor 
wij gered kunnen worden. Alle mensen gaan verloren door de zonde, maar God heeft allen lief en Hij wil 
niet dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen. Maar wie Jezus Christus verwerpt, 
versmaadt de vreugde van het heil en veroordeelt zichzelf tot eeuwige scheiding van God. Wanneer 
Jezus Christus als "de Verlosser der wereld" wordt verkondigd, wil dat niet zeggen, dat alle mensen 
vanzelf of uiteindelijk nog gered worden; nog minder betekent het dat alle religies het heil in Christus 
aanbieden. Het betekent juist dat Gods liefde aan een wereld van zondaren verkondigd wordt en dat 
alle mensen uitgenodigd worden Hem in oprechte persoonlijke overgave door berouw en geloof, als 
Heer en Heiland te erkennen. Jezus Christus is verhoogd boven alle naam. 
Wij verlangen naar de dag, waarop alle knie zich voor Hem zal buigen en alle tong zal belijden, dat Hij 
Heer is. 
(Gal. 1:6-9; Rom. 1:18-32; 1 Tim. 2:5, 6; Hand. 4:12; Joh. 3:16-19; 2 Petr. 3:9; 2 Thess. 1:7-9; Joh. 4:42; 
Matth. 11:28; Eph. 1:20, 21; Phil. 2:9-11.) 
 
4. De aard van de verkondiging van het evangelie  
Evangelisatie betekent: het goede nieuws verspreiden dat Jezus Christus voor onze zonden stierf en naar 
de Schriften uit de doden opstond en dat Hij nu als de heersende Koning de vergeving der zonden en de 
bevrijdende gave van de Heilige Geest aanbiedt aan allen die zich bekeren en geloven. Voor 
evangelisatie is onze aanwezigheid als christenen in de wereld onontbeerlijk, evenals die vorm van 
dialoog die, door een meelevend luisteren, het begrijpen van de ander tot doel heeft. 
Maar evangelisatie zélf is, naar haar aard, de verkondiging van de historische, bijbelse Christus als 
Heiland en Heer, met als doel, de mensen te bewegen persoonlijk tot Hem te komen en zo met God 
verzoend te worden. Wie de uitnodiging van het evangelie uitspreekt mag de kosten van het 
discipelschap niet verzwijgen. Nog steeds roept Jezus allen, die Hem willen volgen, op zichzelf te 
verloochenen, hun kruis op zich te nemen en zich met zijn nieuwe gemeenschap te identificeren. Onder 
de gevolgen van de evangelieverkondiging zullen dan ook gevonden moeten worden: gehoorzaamheid 
aan Jezus Christus, zich voegen in zijn Kerk en verantwoordelijke dienst in de wereld. 
(1 Cor. 15:3, 4; Hand. 2:32-39; Joh. 20:21; 1 Cor. 1:23; 2 Cor. 4:5; 2 Cor. 5:11, 20; Luc. 14:25-33; Marc. 
8:34; Hand. 2:40, 47; Marc. 10:43-45). 
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5. De maatschappelijke verantwoordelijkheid van de christen  
We erkennen dat God zowel de Schepper als de Rechter is van alle mensen. Daarom moeten wij ook 
deelhebben aan zijn verlangen naar gerechtigheid en verzoening in heel de samenleving en naar de 
bevrijding van de mensen van elke soort van onderdrukking. 
Daar de mens naar het beeld van God geschapen is, bezit iedereen, ongeacht zijn ras, religie, kleur, 
cultuur, klasse, zijn geslacht of leeftijd een met de geboorte gegeven waardigheid. Daarom moet hij niet 
uitgebuit, maar gerespecteerd en gediend worden. Ook ten aanzien hiervan belijden wij dat wij dit vaak 
over het hoofd zagen en dat wij soms evangelisatie en maatschappelijke verantwoordelijkheid als aan 
elkaar tegengesteld hebben gezien.  
Ofschoon verzoening tussen mensen niet hetzelfde is als verzoening met God; sociale actie geen 
evangelisatie is en politieke bevrijding geen verlossing is, spreken we toch uit dat evangelisatie en 
maatschappelijke en politieke betrokkenheid beide deel zijn van onze christelijke verantwoordelijkheid.  
Beide zijn noodzakelijke uitingen van onze leer over God en de mens, van onze liefde tot de naaste en 
onze gehoorzaamheid aan Jezus Christus. 
De boodschap van het heil omvat tevens een boodschap van oordeel over iedere vorm van 
vervreemding, onderdrukking en discriminatie. We moeten niet schromen, kwaadaardigheid en onrecht 
aan de kaak te stellen, waar dit ook voorkomt. Wanneer mensen Christus aannemen, gaan zij door 
wedergeboorte deel uitmaken van zijn Koninkrijk en moeten niet alleen trachten de gerechtigheid 
daarvan in eigen leven gestalte te geven, maar die ook te midden van een onrechtvaardige wereld uit te 
breiden. De verlossing, waar we over spreken, moet ons in de totaliteit van onze persoonlijke en 
maatschappelijke verantwoordelijkheden veranderen. 
(Hand. 17:26, 3 l; Gen. 18:25; Jes. 1: 17; Ps. 45:7; Gen. 1:26,27; Jac. 3:9; Lev. 19:18; Luc. 6:27,3 5; Jac. 
2:14-26; Joh. 3:3, 5; Matth. 5:20; 6:33; 2 Cor. 3:18; Jac. 2:20.) 
 
6. De kerk en evangelisatie  
Wij erkennen opnieuw dat Jezus Christus zijn verlost volk in de wereld zendt, gelijk de Vader Hem 
gezonden heeft. Dit vraagt van ons een even diep en alles opofferend doordringen in de wereld. Wij 
moeten uitbreken uit onze kerkelijke getto’s en de niet-christelijke samenleving binnentrekken. In de 
zending van de kerk tot toegewijde dienst staat evangelisatie op de eerste plaats. 
Wereldevangelisatie vereist dat de gehele kerk aan de gehele wereld het gehele evangelie brengt. De 
kerk van Jezus Christus vormt het centrum van het de gehele kosmos omvattende plan van God en is zijn 
uitverkoren werktuig ter verbreiding van het evangelie. Maar een kerk die het kruis predikt moet zelf 
door het kruis getekend zijn. Een kerk wordt een struikelblok voor evangelisatie, wanneer zij het 
evangelie ontrouw wordt, of een levend geloof in God mist, geen echte liefde voor de mensen heeft of 
ook maar in de geringste mate onoprecht is in allerlei zaken zoals bijv. financieel beheer of propaganda. 
De kerk is niet zozeer een instituut, doch in de eerste plaats de gemeenschap van Gods volk en mag niet 
geïdentificeerd worden met een bepaalde cultuur, met een maatschappelijk of politiek systeem, of met 
een menselijke ideologie. 
(Joh. 17:18; 20:21; Matth. 28:19-20; Hand. 1:8; 20:27; Eph. 1:9, 10; 3:9-1l; Gal. 6:14, 17; 2 Cor. 6:3, 4; 2 
Tim. 2:19-21; Phil. 1:27). 
 
7. Samenwerking in evangelisatie  
Wij erkennen opnieuw dat de bedoeling van God is dat de kerk zichtbaar één is in waarheid. 
Evangelisatie roept ons ook op tot eenheid, omdat onze eenheid onze getuigenis versterkt, even als ons 
gebrek aan eenheid het evangelie der verzoening ondergraaft.  
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Wij zien echter in, dat organisatorische eenheid velerlei vormen kan aannemen en dat daardoor de 
evangelisatie niet zonder meer wordt bevorderd. 
Wij echter, die hetzelfde bijbelse geloof hebben, behoren ons hecht aaneen te sluiten in gemeenschap, 
dienst en getuigenis. Wij belijden dat onze getuigenis vaak door zondig individualisme en onnodige 
overlapping geschaad werd. Wij verplichten ons een diepere eenheid in waarheid en aanbidding, 
heiliging en opdracht te zoeken. 
Wij dringen aan op het ontwikkelen van regionale en functionele samenwerking om de zending der kerk 
te bevorderen, voor strategische planning, tot wederzijdse bemoediging en het gemeenschappelijk 
benutten van middelen en ervaringen. 
(Joh.17:21,23; Eph.4:3,4; Joh. 13:35; Phil 1:27;Joh.17:11-23). 
 
8. De samenwerking van kerken bij de evangelieverkondiging  
Wij verheugen ons erover dat een nieuw tijdperk van de zending is aangebroken. De overheersende 
positie van de westerse zendingsinstanties neemt snel af.  
 
God doet in de jonge kerken een grote bron ontstaan, waaruit Hij ten behoeve van de 
wereldevangelisatie kan putten en toont daardoor dat de verantwoordelijkheid voor de verkondiging 
van het evangelie voor het gehele Lichaam van Christus geldt. Iedere kerk moet daarom God en zichzelf 
vragen wat zij moet doen, om zowel in eigen omgeving actief te zijn, als ook zendelingen naar andere 
delen van de wereld te zenden.  
Wij dienen voortdurend onze verantwoordelijkheid ten aanzien van de verkondiging van het evangelie 
en onze rol in het zendingswerk te evalueren. 
Op deze wijze groeit het partner-zijn van de kerken en het wereldwijde karakter van de kerk van 
Christus zal duidelijker naar voren komen. Wij danken God voor die instellingen die zich inspannen voor 
de vertaling van de Bijbel, voor theologische opleiding, massa-media, christelijke literatuur, 
evangelisatie, zending, gemeentevernieuwing en andere gespecialiseerde taken. Ook zij dienen zich 
voortdurend af te vragen in hoeverre zij op een effectieve wijze bijdragen in de vervulling van de taak 
van de kerk van Jezus Christus. 
(Rom. 1:8; Phil. 1:5; 4:15; Hand. 13:1-3; 1 Thess. 1:6-8). 
 
9. De urgentie van de taak om te evangeliseren  
Meer dan 2,7 miljard mensen - meer dan tweederde van de mensheid- moeten nog met het evangelie 
geconfronteerd worden. Wij schamen ons, dat zovelen verwaarloosd werden; dat is een voortdurend 
verwijt aan ons en aan de gehele kerk. Toch is nu in vele delen van de wereld een ongekende openheid 
voor de Here Jezus Christus waar te nemen. 
Wij zijn ervan overtuigd dat nu de tijd voor de kerken en voor interkerkelijke instellingen gekomen is, 
vurig te bidden voor de redding van de tot nu toe niet bereikten en zich opnieuw in te zetten voor 
wereldevangelisatie. Een vermindering van het aantal zendelingen en een afname van de stroom van 
buitenlands geld kan soms nodig zijn in een land dat het evangelie gehoord heeft om zodoende de 
nationale kerken de kans tot zelfstandige groei te geven en om ook over middelen te kunnen beschikken 
voor gebieden die het evangelie nog niet gehoord hebben. Meer en meer moeten zendelingen, in een 
gezindheid van ootmoedige dienstverlening, bereid zijn van en naar alle zes continenten te gaan. Het 
doel moet zijn, alle beschikbare materialen te benutten om zo spoedig mogelijk ieder de gelegenheid te 
geven het goede nieuws te horen, te begrijpen en aan te nemen. Zonder offers zullen wij dit doel niet 
bereiken. De armoede van miljoenen mensen schokt ons allen.  
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Wij zijn ontsteld over de onrechtvaardigheid, die deze armoede veroorzaakt. Diegenen onder ons die in 
welvaart leven nemen op zich een eenvoudige levensstijl te ontwikkelen, om zodoende royaler bij te 
dragen aan hulp en evangelisatie. 
(Joh. 9:4; Matth. 9:35-38; Rom. 9:1-3; 1 Cor. 9:19-23; Marc. 16:15; Jes. 58:6, 7; Jac. 1:27; 2:1-9; Matth. 
25:31-46; Hand. 2:44, 45; 4:34, 35). 
 
10. Evangelisatie en cultuur  
De ontwikkeling van een strategie voor wereldevangelisatie vereist vindingrijkheid bij het vinden van 
nieuwe methoden. Onder leiding van God zullen kerken ontstaan, die diep geworteld zijn in Jezus 
Christus en nauw met hun cultuur verbonden zijn. Iedere cultuur moet steeds weer vanuit de Schrift 
onderzocht en beoordeeld worden. Omdat de mens een schepping van God is bevat zijn cultuur in 
sommige opzichten een rijkdom aan mooie en goede dingen. Maar omdat hij gevallen is, werd alles door 
de zonde bevlekt en deels raakte zijn cultuur onder demonische invloed. Het evangelie geeft aan geen 
enkele cultuur de voorrang, maar beoordeelt alle culturen volgens zijn eigen maatstaf van waarheid en 
gerechtigheid en stelt absolute, ethische eisen aan elke cultuur. De zending heeft al te vaak met het 
evangelie een vreemde cultuur geëxporteerd en kerken waren soms meer aan een cultuur dan aan de 
Schrift gebonden. Evangelisten van Christus moeten er nederig naar streven zichzelf te verloochenen in 
alles, zonder hun persoonlijke authenticiteit prijs te geven, om zo een dienaar van anderen te kunnen 
worden. De kerken moeten er naar streven de cultuur om te vormen en te verrijken, opdat God ook 
daarin verheerlijkt wordt. 
(Marc. 7:8, 9, 13; Gen. 4:21, 22; 1 Cor. 9:19-23; Phil. 2:5-7; 2 Cor. 4:5). 
 
11. Vorming en leiderschap  
Wij belijden dat wij soms de groei van de kerk ten koste van haar verdieping hebben nagestreefd en 
evangelisatie gescheiden hebben van de geestelijke versterking van de gemeente. Wij erkennen dat 
sommige van onze zendingsinstanties te lang geaarzeld hebben, nationale leiders toe te rusten en aan te 
moedigen, de hun toekomende verantwoordelijkheden over te nemen.  
Toch bevestigen wij het beginsel van de nationale zelfstandigheid en verlangen ernaar dat iedere kerk 
haar leiders van eigen nationaliteit heeft, die een christelijke stijl van leidinggeven openbaren, die niet in 
het heersen, doch in het dienen naar voren komt. Wij erkennen de noodzaak de theologische vorming te 
verbeteren, vooral voor diegenen, die de kerk moeten leiden. In ieder volk en in iedere cultuur zou er 
een doeltreffend trainingsprogramma voor voorgangers en gemeenteleden in geloofsleer, discipelschap, 
evangelisatie, toerusting en dienst moeten zijn. Bij de vorming van een dergelijk trainingsprogramma 
moet men niet het vertrouwen stellen op een elders toegepaste methodiek, maar moet dit door creatief 
plaatselijk initiatief volgens bijbelse maatstaven ontwikkeld worden. 
(Col. 1:27, 28; Hand. 14:23; Titus 1:5, 9; Marc. 10:42-45; Eph. 4:11,12). 
 
12. Een geestelijke strijd  
Wij geloven dat wij in een voortdurende geestelijke strijd gewikkeld zijn met de overheden en kwade 
machten, die trachten de kerk te overweldigen en te hinderen in haar taak tot evangelisatie van de 
wereld. 
Wij weten dat het noodzakelijk is de wapenrusting Gods aan te doen en deze strijd te voeren met de 
geestelijke wapens van de waarheid en het gebed, want wij ontdekken de activiteit van onze vijand niet 
alleen in de valse ideologieën buiten de kerk, maar evenzeer in de kerk, in de verkondiging van een 
ander evangelie, dat de Schrift verdraait en de mens op de plaats van God stelt.  
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Wij moeten waakzaam zijn en de geesten onderscheiden om de bijbelse boodschap hiervoor te 
vrijwaren. Wij erkennen, dat wijzelf niet immuun zijn voor wereldgelijkvormigheid in denken en 
handelen, wat een overgave aan secularisatie is. Om een voorbeeld te noemen: hoewel nauwkeurige 
onderzoekingen over numerieke en geestelijke groei van de kerk juist en waardevol zijn, hebben wij er 
soms geen aandacht aan besteed. Eveneens hebben wij soms door het verlangen reactie op de 
evangelieverkondiging te krijgen, onze boodschap verwatert of onze toehoorders gemanipuleerd door 
hen onder druk te zetten. 
Wij hebben soms te grote waarde aan statistieken gehecht en dit materiaal zelfs oneerlijk gebruikt. 
Dit alles is werelds. De kerk moet in de wereld leven, maar de wereld niet in de kerk. 
(Eph. 6:12-17; 2 Cor. 4:3, 4; Eph. 6:11; 13-18; 2 Cor. 10:3-5; 1 Joh.2:18-26, 4:1-3; Gal.1:6-9; 2 Cor.2:17; 
4:2, Joh. 17:15). 
 
13. Vrijheid en vervolging  
Het is Gods opdracht voor iedere regering vrede, rechtvaardigheid en vrijheid zeker te stellen, 
waaronder de kerk God gehoorzamen, de Here Jezus Christus dienen, en het evangelie zonder 
belemmering verkondigen kan. Daarom bidden wij voor de leiders van de volken en doen een beroep op 
hen de vrijheid van denken en geweten te garanderen, evenals de vrijheid tot uitoefening en de 
verbreiding van godsdienst, in overeenstemming met de wil van God en zoals dit is vastgelegd in de 
"Algemene verklaring van de rechten van de mens". 
Tevens geven wij uitdrukking aan onze diepe bezorgdheid over al diegenen, die onrechtmatig in 
gevangenschap zijn, vooral voor onze broeders, die vanwege hun getuigenis voor de Here Jezus lijden. 
Wij beloven voor hun vrijheid te bidden en ons ervoor in te spannen. Tegelijkertijd weigeren wij ons 
door hun tot vrees te laten aanjagen. God moge ons helpen, dat ook wij ons verzetten tegen 
ongerechtigheid en het evangelie trouw blijven, wat het ook kosten moge. Wij vergeten de 
waarschuwing van Jezus niet, dat vervolging onvermijdelijk is. 
(1 Tim. 1:1-4; Hand. 4:19; 5:29; Col. 3:24; Hebr. 13:1-3; Luc. 4:18; Gal. 5:11; 6:12; Matth. 5:10-12; Joh. 
15:18-21). 
 
14. De kracht van de Heilige Geest  
Wij geloven in de kracht van de Heilige Geest. De Vader zond zijn Geest om te getuigen van zijn Zoon; 
zonder zijn getuigenis is ons getuigenis tevergeefs. Overtuiging van zonde, geloof in Christus, 
wedergeboorte en groei in het geloof zijn geheel zijn werk.  
Ook is de Heilige Geest een zendende Geest. Evangelisatie moet daarom vanuit de met de Geest 
vervulde kerk als vanzelf voortkomen. Wanneer een kerk geen zendingskerk is, spreekt zij zichzelf tegen 
en dooft de Geest uit. 
Wereldwijde evangelisatie zal alleen dan een reële mogelijkheid worden, wanneer de Heilige Geest de 
kerk vernieuwd in waarheid en wijsheid, in geloof en heiliging, in liefde en kracht. Wij roepen daarom 
alle christenen op te bidden om zulk een genadig komen van de soevereine Geest van God, opdat al zijn 
kracht in zijn gehele volk zichtbaar worde en al zijn gaven het lichaam van Christus verrijken. Alleen dàn 
zal de gehele kerk een bruikbaar werktuig in zijn hand zijn, waardoor de gehele wereld zijn stem zal 
horen. 
(1 Cor. 2:4; Joh. 15:26, 27; 16:8-11; 1 Cor. 12:3; Joh. 3:6-8; 2 Cor. 3:18; Joh. 7:37-39, 1 Thess. 5:19; Hand. 
1:8; Ps.85:4-7; 67:1-3; Gal. 5:22, 23; 1 Cor. 12:4-31; Rom.12:3-8). 
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15. De wederkomst van Christus  
Wij geloven dat Jezus Christus persoonlijk en zichtbaar in macht en heerlijkheid zal wederkomen om zijn 
bevrijding en gericht te voleindigen. De belofte van zijn komst is een extra aansporing voor onze 
evangelisatie, want wij denken aan zijn woorden dat de boodschap eerst aan alle volken verkondigd 
moet worden. Wij geloven dat de tijd tussen Christus' hemelvaart en zijn wederkomst gevuld moet 
worden door de zending van het volk van God. Wij hebben niet het recht, de zending voor het eind der 
tijden af te breken. 
Wij herinneren ons ook zijn waarschuwing, dat valse christussen en valse profeten als voorlopers van de 
Antichrist zullen opstaan. Daarom verwerpen wij als een trotse en zelfverzekerde droom, de mening dat 
de mensheid eens op aarde een Utopia kan bouwen. Ons vertrouwen als christenen rust daarin, dat God 
zijn Koninkrijk zal voleindigen en wij zien vol verwachting uit naar die dag, waarop er een nieuwe hemel 
en een nieuwe aarde zal zijn, waarin gerechtigheid woont en God voor eeuwig regeert. Intussen wijden 
wij ons opnieuw toe aan de dienst aan Christus en de mensen in een vreugdevolle onderwerping aan 
zijn gezag over geheel ons leven. 
(Marc. 14:62; Hebr. 9:28; Marc. 13:10; Hand. 1:8-11; Matth. 28:20; Marc. 13:21-23; Joh. 2:18, 4:1-3; 
Lucas 12:32; Openb. 21:1-5; 2 Petr. 3:13; Matth. 28:18). 
 
Conclusie  
Omdat wij dit bovenstaande geloven en daartoe vastbesloten zijn, sluiten wij een verbond met God en 
met elkaar, om voor de evangelisatie van de gehele wereld samen te bidden, plannen te maken en actief 
te zijn. 
Wij roepen anderen op zich bij ons aan te sluiten. Moge God door zijn genade ons helpen, om tot zijn 
eer trouw te blijven aan dit verbond! AMEN, Halleluja! 
 


