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Samenvatting 
 

PRAKTIJKEN VAN GEMEENTESTICHTING 
ONDER MOSLIM- EN DRUZENGEMEENSCHAPPEN IN HET NABIJE OOSTEN:  

EEN GESPREK OVER MISSIE IN HET LICHT VAN DE VROEGE KERK 
 

Deze studie stelt de vraag: "Hoe verhouden de patronen van zending en gemeentestichting 

onder moslim- en druzengemeenschappen in het Nabije Oosten zich tot die patronen in de 

vroege kerkbeweging tijdens de apostolische periode?" 

Wat mij geleid heeft tot het stellen van deze onderzoeksvraag is het volgende door mij 

waargenomen fenomeen. Nieuwe geloofsgemeenschappen gebaseerd op de aanspraken van 

Christus waren en zijn nog steeds in opkomst onder de moslim- en druzenpopulaties in het 

Nabije Oosten, gemeenschappen die in verschillende mate in de evangelische traditie zijn 

geworteld. Er zijn echter door andere, meer gevestigde evangelische gemeenschappen vragen 

gesteld over de geldigheid en orthodoxie van deze nieuwe geloofsgemeenschappen. Uit nadere 

verkenning werd al snel duidelijk dat er weinig academisch onderzoek was gedaan om te 

ontdekken hoe deze nieuwe gemeenschappen zich hadden gevormd, wat ze in de praktijk 

deden en waarom. 

Gebruikmakend van casestudie onderzoeksmethodologie, onderzocht ik in deze studie vijf 

christelijke geloofsgemeenschappen (elke gemeenschap als een casus) die op zijn gekomen in 

moslim- en druzensamenlevingen en interviewde ik leiders en aanhangers verbonden aan deze 

respectievelijke gemeenschappen. Er werden achttien semi-gestructureerde kwalitatieve 

interviews afgenomen. Omdat bleek dat deze nieuwe geloofsgemeenschappen de 

gemeenschappelijke evangelische visie, waarin de Schrift als gezaghebbend geldt, deelden, niet 

alleen in belijdenis maar ook in de praktijk, werd het denken van een aantal nieuwtestamentici 

op het gebied van zending en gemeentestichting in de vroege kerkbeweging in de apostolische 

periode gebruikt als een middel om zinvolle reflecties te ontlokken aan de geïnterviewden. Hun 

denken werd een waardevolle gesprekspartner, waarbij de nieuwe geloofsgemeenschappen (in 

zekere zin) vragen stelden aan die geleerden en op hun beurt bevraagd werden. Dit proces 

werd uitgevoerd in twee interviewrondes. Het proefschrift sluit af met een kritische reflectie op 

de hedendaagse praktijk van elk van de gemeenschappen, zowel in vergelijking met elkaar als in 

vergelijking met het wetenschappelijke denken rond de praxis van de vroege kerken. 

 

 
 
 


