
 
 

 

 

Terugblik 

● Heb je iets gezien van armoede? 

● Wat deed dat met je? 

● Heb je iets geleerd van het werken voor iemand anders? 

● Heb je iets nieuws geleerd over God? 

● Heb je nu een nieuwe kijk op het leven in Nederland? 

 

Lezen 

● Lees Lucas 18:9-30 

 

Bespreken 

● Wat hebben mensen in ontwikkelingslanden, dat wij niet hebben? 

● Heb je daar tijdens je project iets van gezien? 

● Hoe kunnen wij dat ook krijgen? 

 

Lezen: De omgekeerde missie 

Dit stukje komt van een bekende Nederlandse priester die in een woongemeenschap met gehandicapten in 

Canada ging wonen, Henri Nouwen. Lees met elkaar: 

 

Toen ik een paar maanden in een van de jonge steden in de buurt van Lima, in Peru, woonde, hoorde ik voor de eerste 

maal de term 'omgekeerde missie'. Ik was van Noord-Amerika naar Zuid-Amerika gekomen om de armen te helpen, 

maar hoe langer ik bij de armen was, hoe meer ik ging beseffen dat er nog een andere missie was, de missie van zuid 

naar noord. Toen ik naar het noorden terugkeerde, was ik er diep van overtuigd dat het mijn voornaamste taak zou zijn 

de armen van Latijns-Amerika te helpen hun rijke broeders en zusters in de Verenigde Staten en Canada te bekeren. 

Sinds die tijd heb ik ontdekt dat overal waar Gods Geest waait er sprake is van een omgekeerde missie. 

 

Toen ik in de zomer van 1965 samen met duizenden zwarte en blanke Amerikanen van Selma naar Montgomery trok 

om de zwarten te steunen in hun strijd voor gelijke rechten, zei Martin Luther King al dat de diepere zin van de 

Beweging voor Burgerrechten was dat de zwarten de blanken opriepen tot bekering. 

 

Toen ik jaren later bij de woongemeenschap L'Arche kwam om te leven en te werken met mensen met een 

verstandelijke handicap, ontdekte ik al spoedig dat het mijn voornaamste taak zou zijn de mensen die ik wilde helpen in 

staat te stellen aan mij - en door mij aan vele anderen - hun unieke gaven te schenken. 

 

De 'omkering' is het teken van Gods Geest. De armen worden gezonden naar de rijken, de gehandicapten naar de 

'normaal' begaafden, de homoseksuelen naar de heteroseksuelen, de stervenden naar de levenden. Mensen die de 

wereld als marginaal beschouwt, heeft God uitgekozen om een blijde boodschap te brengen. Dat is de omgekeerde 

missie die ons steeds weer blijft verrassen. 

 

(uit: Henri Nouwen, Hier en nu: Leven in de Geest)  

 

Bespreken 

● Henri Nouwen zegt niet: wat zijn arme mensen toch goed. Hij zegt wel dat ze een boodschap hebben 

die we mee naar huis moeten nemen. Herken je dat? Wat is die boodschap voor jou? 

● Hoe kun je er in Nederland voor zorgen dat je betrokken blijft bij mensen die de wereld als losers ziet? 

 
Time to Turn heeft voor World Servants vier overdenkingen gemaakt die deelnemers kunnen gebruiken wanneer ze terug zijn van project. Time to 

Turn bestaat ondertussen niet meer, maar was een beweging van jongeren die vanuit hun geloof wilden kiezen voor rechtvaardige en  duurzame 

levensstijl.  


