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  Waarom deze cover?

Toen ik, Erica, een paar jaar geleden in Suriname was ont-
ving ik het volgende:

Er sloten steeds meer en meer mensen zich aan bij een kerk-
gemeenschap in Paramaribo. Daardoor werd het gebouw 
te klein. In plaats van uit te wijken naar een andere locatie 
bouwden ze een nieuw gebouw om het oude bestaande ge-
bouw. Intussen tijd gingen de diensten en activiteiten gewoon 
door. Toen de zijmuren en het dak geplaatst waren braken ze 
het oude gebouw af. Toen ik dat zag, sprak Gods Geest tot 
mij: “Dit is wat Ik aan het doen ben met Mijn kerk, Ik ben 
door mijn kinderen heen nieuwe vormen en structuren aan 
het bouwen waardoor er veel meer mensen kunnen worden 
toegevoegd aan Mijn kerk. Ik zal het oude pas afbreken wan-
neer de zijmuren en het dak staan.”

De cover van dit stuk laat dit zien. De Kerk van Jezus wordt 
gebouwd door de verschillende generaties en bevolkingsgroe-
pen. Iedereen wordt opgeroepen om mee te bouwen, niet aan 
gebouwen, maar aan levende relaties, met God en met onze 
mede-gelovigen en zo ruimte te scheppen voor velen die het 
Koninkrijk van God nog mogen binnen gaan.

Door samen kerk te zijn kunnen we meer en meer kerk 
worden.



Credo

Wij hebben het brandende verlangen, dat Gods Koninkrijk 
doorbreekt in Nederland. We bidden voor een open hemel en 
vragen: “Heer, hoe kunnen we het beste met U meebewegen, 
want wat U van plan bent zál gebeuren!” Een paar maanden 
geleden kregen we het op ons hart om deze whitepaper te 
gaan schrijven. We verwachten dat het handvatten biedt om 
verandering te brengen in onze manier van Kerk zijn. Deze 
whitepaper is daarom bedoeld voor iedereen die de Kerk een 
warm hart toedraagt en met ons zoekt naar vernieuwing, 
zodat Gods Woord en Geest onze samenleving aanraakt als 
nooit te voren.

Graag bedanken wij uitgeverij                      voor de onder-
steuning en de prettige samenwerking en Margreet Sietsma 
voor het ontwerpen van de mooie cover.

Gods rijke zegen, 

Corstian van Westen, 
Salvo D’Agata en 
Erica Duenk 
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Samen kerk zijn is meer en meer kerk worden!

Samenvatting

We leven in een tijd van veranderingen. Veranderingen zijn 
vaak lastig voor ons mensen. Helemaal als het gaat om on-
verwachte veranderingen, zoals de coronacrisis. We worden 
in no time uit onze comfortzone gehaald. Maar wat is het 
mooi om door alles heen vast te houden aan onze God die 
nooit verandert en altijd dezelfde blijft. Dat vraagt om dicht 
bij Hem te blijven. Nee, zelfs in Hem en Hij in ons. Alleen dan 
zijn we echt veilig en kunnen we beter reageren op de situatie 
waarin we ons bevinden. Corstian van Westen, Salvo D’Agata 
en Erica Duenk hebben hun identiteit in Jezus verankerd en 
zoeken elk vanuit hun eigen roeping naar een goede reactie 
op een veranderende omgeving. 

Corstian is sterk bewogen met (potentiële)  kerkverlaters 
en ‘achterblijvers’. Hij vraagt zich af hoe we bruggen kunnen 
slaan naar hun harten en dichter bij hen kunnen komen. De 
Heilige Geest wil ons daar nieuw inzicht in geven. Hij wil ons 
leren om op een nieuwe manier met elkaar om te gaan. Deze 
tijd geeft nieuwe kansen. Hoe kunnen we oefenen in onvoor-
waardelijke liefde voor elkaar? Op welke manier kunnen we 
elkaar gezonde aandacht geven? Daarbij is het belangrijk om 
te luisteren en open vragen te stellen. Laten we het aandurven 
om de pijnpunten te herkennen bij elkaar. Het is volgens Cor-
stian wezenlijk om voorbeeldfiguren te hebben en nieuwe ver-
trouwensrelaties te bouwen. Te blijven werken aan open en 
eerlijke relaties. Het zijn vooral de kerkverlaters die behoefte 
hebben aan een kerkcultuur die zowel veilig als uitdagend is. 
Hoe kunnen we werken aan een nieuwe kerkcultuur en kerk-
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vormen die mensen weer terugbrengen naar Zijn Gemeente?
Salvo heeft visie voor discipelen maken. Hij vraagt zich 

af hoe we in de gemeente elkaar coachend kunnen dienen. 
Dienen in geestelijke groei. Wat is dat eigenlijk, geestelijk 
groeien? Geestelijk groeien is leren om je ziel te onderwer-
pen aan Zijn vrede door Hem te leren honderd procent te 
vertrouwen en te gehoorzamen. Salvo gaat in op de nood-
zaak van een veilige omgeving, waarin we eerlijk zijn met 
elkaar en niet verantwoordelijkheid van elkaar overnemen. 
Daar heb je niet zo zeer een grote gemeentevisie voor nodig. 
Daar zijn vooral kleine groepen voor nodig. En net als Jezus 
is het belangrijk om te denken in enkelingen. Jacobus was het 
plan. Petrus was het plan. Jan is het plan. Annette is het plan. 
Het zou fantastisch zijn om elkaars bestemming in Christus 
te leren ontdekken en te helpen die te realiseren. Te groeien in 
onze wandel met God. Af te rekenen met de negatieve impact 
van het verleden. Ons karakter te laten vormen naar dat van 
Jezus. Competenties te ontwikkelen. Te groeien in geloof en 
gezond om te gaan met ons lichaam. 

Erica benadrukt dat de omgeving waarin we ons als christe-
nen bevinden een koninklijke familie is. Geen geestelijke fabriek 
die discipelen aflevert, maar een veilige familie. We zijn geboren 
om in liefde te regeren. We mogen daarin leren dat we als zoon of 
dochter volledig geaccepteerd en geliefd zijn door God de Vader. 
Je mag gaan leren denken, spreken en doen als een zoon of doch-
ter van de Hemelse Vader. De Bijbel zegt dat ons hart van steen 
weggenomen wordt en wij een hart van vlees ontvangen. God zegt 
dat Hij Zijn Geest in ons binnenste zal geven, en dat Hij zal maken 
dat we in Zijn verordeningen wandelen en dat we Zijn bepalin-
gen in acht zullen nemen en ze gaan houden. Als we schouder 
aan schouder gaan staan, staan we sterker. En mogen we concreet 
gaan toepassen wat God van ons vraagt. We mogen leren elkaar te 
bemoedigen, te versterken, toe te rusten en uit te zenden. Laten we 
het vuur van de Geest ontsteken in deze tijd. Wat het ons ook kost!   

Samenvatting
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Op zoek naar een nieuwe kerk!?

Op zoek naar een 
nieuwe kerk!? 

- Corstian van Westen -

Het aantal kerkbezoekers in Nederland holt de laatste decen-
nia in sneltreinvaart achteruit. Binnen de kerkmuren zijn er 
ongeveer evenveel mensen die zich gelovig of spiritueel noe-
men als daarbuiten. Het is een veelzijdige groep die we ken-
nen onder namen als grensgangers, spirituele, ongebonden 
gelovigen, twijfelaars, randkerkelijken, Ietsisten, etc. Kerke-
lijkheid is niet langer fundamenteel voor geloof en spiritu-
aliteit. Kerkverlaters hebben veelal afstand genomen van de 
kerk als instituut, maar niet automatisch en per definitie van 
God. Ze hebben veelal moeite met de inhoud en vormgeving 
van de zondagsdienst. Heeft dit niet te maken met een aan-
sluitingsprobleem? De behoefte van deze grote kudde kerk-
lozen en het aanbod van de kerk lijkt niet te ‘matchen’. Het 
is belangrijk om door te hebben, dat niet elke kerkverlating 
neerkomt op geloofsverlating. 

Door het coronavirus worden we gedwongen om na te 
denken over onze huidige kerkvormen en kerkstructuren. In 
de komende periode kunnen we als kerk niet ‘event’-gericht 
zijn. Het is een tijd van reflectie én van het ontdekken van 
nieuwe ontwerpen. Deze tijd vraagt creativiteit en moed om 
uit de ‘vertrouwde zone’ te komen om op een andere ma-

Op zoek naar een nieuwe kerk!?
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nier kerk te zijn. Wat mij betreft is het daarin essentieel om 
te ontdekken wat de behoefte is van een kerkverlater.  La-
ten we dit niet invullen voor hen, maar dit aan hen vragen.   
 
-      Wat had de kerk anders kunnen doen? 
-     Wat heb je gemist van medegelovigen?  
-      Hoe ziet jouw ideale kerk eruit?? 
-      Wat moet er gebeuren om jou terug te krijgen bij God 

en/of de kerk?
-      Welke elementen van de kerk mis je nu nog in je leven?
-      Welke christenen of kerk-elementen in jouw omgeving 

waardeer je en waarom?

Ik heb afgelopen jaren veel van dit soort gesprekken gevoerd 
met kerkverlaters. In mijn boek ‘Adieu Kerk! Adieu God?’1 
heb ik daar uitvoerig over geschreven. Ik heb een aantal re-
denen ontdekt waarom veel mensen de kerk zijn uitgegaan. 
Het kunnen ook weer argumenten zijn waardoor ze juist te-
rugkomen. En: wat kunnen we aan de kerk veranderen zodat 
we aantrekkelijk worden voor die grote groep kerkverlaters? 

Redenen voor kerkverlating

Als eerste reden voor kerkverlating heb ik gemerkt dat er een 
sterke behoefte is om God concreet aan het werk te zien. Bij 
veel kerkgangers is er een groot verlangen naar verdieping 
van Gods invloed in de kerkdiensten, in de kleine groepen, 
in de mentorgesprekken, in de levens van medegelovigen, etc. 
Sommigen hebben behoefte aan het ingrijpen van God door 
middel van een wonder, het spreken van God of een krachtige 
gevoelservaring. Anderen hebben behoefte aan een profetisch 
woord, een concreet antwoord van God of bevrijding. Men-
sen hebben behoefte aan een kerk (en organisaties) waar de 
kracht van God werkzaam is. Het Amerikaanse onderzoeks-
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bureau ‘Barna’ noemt als belangrijke reden waarom mensen 
de kerk verlaten dat zij vaak weinig van God ervaren in de 
kerk.2 De vraag die dit oproept is heel concreet: willen we in 
onze kerkelijke activiteiten meer ruimte geven aan de boven-
natuurlijke kracht van God?  

Als tweede reden waarom mensen de kerk verlaten wil ik 
noemen dat veel mensen het moeilijk vinden om een persoon-
lijke relatie met God te ontwikkelen. Een persoonlijke relatie 
met God betekent dat we God een plaats in ons dagelijks 
leven geven. Een levensstijl waarin je met God praat, de Bij-
bel bestudeert en Hem leert vertrouwen. Door afleiding en 
een gebrek aan voorbeeldfiguren hebben veel mensen moeite 
om een persoonlijke omgang met God te ontwikkelen. Ker-
kouderling Albert van der Heide bezocht ongeveer honderd 
kerkverlaters en zijn conclusie was: “Ze hebben gewoon geen 
positieve connectie met de kerk. Ze hebben geen levende re-
latie meer met andere christenen en ook niet met God. Hun 
‘geloof’ bleek aangeleerd te zijn, opgelegd en niets meer dan 
een leeg omhulsel. Gemotiveerd vanuit angst, bijgelovigheid 
of gewoonte. Mensen verlaten een gemeente omdat het be-
zoeken van een samenkomst gewoon niet meer relevant voor 
hen is. Niet relevant voor hun geloof en niet relevant voor 
hun leven.”3  Hier ligt een grote uitdaging voor de kerk: hoe 
kunnen wij mensen helpen om God persoonlijk te leren ken-
nen? En niet primair gericht te zijn op de behoeftes van de 
kerk zelf, of het in stand houden van tradities. 

Een derde reden voor kerkverlating is dat er niet wordt 
voorzien in de behoefte aan vriendschap en verbondenheid. 
Door tal van oorzaken hebben mensen niet (meer) de erva-
ring dat ze verbonden zijn met geloofsgenoten. Ze willen 
betrokken zijn in een kerk waar de focus gericht is op rela-
ties binnen en buiten de kerkmuren. Vooral voor zoekende 
en worstelende christenen is echt contact met geloofsgenoten 
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belangrijk. Er is behoefte aan een verandering in de kerk. Een 
kerk waarin geïnvesteerd wordt in persoonlijke relaties. Ge-
lovigen die ook door-de-weeks spontaan bij elkaar komen om 
het leven te delen. Dat kan bestaan uit samen spelletjes doen, 
koffiemomenten, sporten, film kijken, eten, bidden, Bijbelstu-
die, etc. Groeien mensen in de kerk niet vooral door open, 
kwetsbare en diepgaande vertrouwensrelaties? Levi Oussoren 
zegt het zo: “De jongeren die ik heb gesproken, zijn allemaal 
op zoek naar authenticiteit en relaties die dieper gaan dan het 
oppervlakkige.”4  

Een vierde reden die ik zie, is de behoefte aan geloofsbege-
leiding. Veel kerkgangers hebben een verlangen om goede ge-
sprekken te voeren over christelijke vraagstukken of persoon-
lijke trajecten. Bij velen is er behoefte aan actieve steun, om 
aan de hand meegenomen te worden in hun geloofsreis. Veel 
kerkverlaters zijn vastgelopen en hadden behoefte aan steun 
zodat ze goed konden omgaan met verleidingen of thema’s 
uit het verleden. Vooral jongeren hebben behoefte aan verbin-
ding en tijd van een geloofsgenoot. Ze hebben behoefte aan 
oudere mensen die investeren in hun geestelijke leven. Wordt 
het niet tijd om de koers van de kerk wat te wijzigen? Mag 
de kerk niet in de eerste plaats een plek zijn van persoonlijke 
relaties waarin het mag gaan over de echte vragen die in le-
vens van mensen spelen? Geloofsbegeleiding in de kerk zou 
wat mij betreft veel hoger op de agenda mogen staan. Salvo 
D’Agata schrijft over de werkwijze van Jezus: “Hij gaf prio-
riteit aan de relatie die Hij was aangegaan met de enkeling en 
koos ervoor die enkeling te versterken. De strategie die ik de 
strategie ‘relatie-enkeling’ noem.”5

Als vijfde reden wil ik noemen de behoefte aan een ande-
re kerkcultuur. Een kerkcultuur waar openheid, eerlijkheid 
en echtheid is. Een cultuur waar vertrouwen is en waarbij 
er verschil van mening mag zijn. Veel mensen zoeken naar 
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een inspiratie-cultuur zonder veroordeling en schuld. Ze ver-
langen naar een kerk die gefocust is op de kerninhoud van 
de Bijbel en waar minder aandacht is voor de buitenkant of 
dogmatische bijzaken. Zijn we als kerk niet te veel gericht op 
het podium en de zondagse samenkomst? Getuigt het kerk-
programma niet te vaak van een methodische of systemati-
sche benadering? In zo’n aanpak word je als persoon minder 
gezien. Terwijl het in deze tijd juist belangrijk is mensen te 
waarderen om hun eigenheid.

Sleutels

Wat zijn sleutels in de omgang met (potentiële) kerkverlaters? 
Vanuit mijn ervaring en vanuit de onderzoeken die ik heb ge-
lezen, denk ik dat de volgende suggesties zouden kunnen hel-
pen om het contact in stand te houden, het gesprek op gang 
te brengen en wie weet, iemand toch te helpen zijn plannen 
of keuzes in relatie tot de kerk en tot God nog eens tegen het 
licht te houden.  

1. Onvoorwaardelijke liefde

De uitdaging is om altijd in liefde te blijven handelen. De 
ander onvoorwaardelijk lief te hebben en hem of haar niet af 
te wijzen. Kunnen we het met elkaar oneens zijn en toch met 
elkaar in verbinding blijven? Tijs van den Brink zegt: “Ik ben 
zelf groot geworden met een vrij scherp oordeel over kerkver-
laters. Dat was ongetwijfeld onderdeel van de tijd en cultuur 
waarin ik groot werd en ik snap de achtergrond van dat oor-
deel ook heel goed. Maar ik ben er steeds meer van overtuigd 
geraakt dat het niet helpt. De kans dat het gesprek stokt waar 
het oordeel begint, is levensgroot.”6 

Een goede vriend van mij is christelijk opgevoed. Tot teleur-
stelling van zijn ouders wees hij het geloof en daarbij God, in 
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zijn tienerjaren af. Na enkele jaren ging hij samenwonen met 
een niet gelovig meisje. Dit was tegen het zere been van zijn 
ouders. Toch kozen zij ervoor om hun zoon lief te hebben. Als 
cadeau gaven ze hem een tweepersoons dekbedovertrek. Dat 
maakte indruk op hem. Na verloop van tijd ging zijn relatie 
stuk. Na een lange zoektocht keerde hij uiteindelijk terug bij 
God. Hij ging theologie studeren en is nu één van de meest 
oprechte en enthousiaste gelovigen die ik ken. Hij zegt zelf: 
“De daad van mijn ouders was voor mij belangrijk. Ik voelde 
dat ze van me hielden ondanks dat ik andere keuzes maakte.
Het zorgde ervoor dat ik verbinding met hen bleef houden.” 

Jij en ik zijn geroepen om het goud in ieder mens te zien. 
Soms zien we het goud nog niet in de ander, maar dat bete-
kent niet dat het er niet is. We zien het alleen nog niet. Zijn we 
bereid om anderen te dienen zodat zij groeien? Zijn we bereid 
om trouw en toegewijd onze tijd en energie in de ander te 
steken? Willen we vanuit een zachtmoedige en geduldige hou-
ding omgaan met anderen? Ik moedig je aan om te handelen 
vanuit liefde en belangstelling en niet vanuit angst, schuld of 
veroordeling. We mogen leren te inspireren zonder te overtui-
gen. Zoveel kerkworstelaars hadden vrijheid en vertrouwen 
nodig. Deze ruimte kan ‘gevaarlijk’ lijken, maar dat is altijd 
vele malen beter dan manipulatie om iemand ‘binnenboord’ 
te kunnen houden. 

2. Aandacht geven 

Elk mens heeft behoefte aan steun en aandacht. Alleen niet 
iedereen is zich daarvan bewust. Soms zijn we als kerk zo 
druk met kerkelijke activiteiten dat we onze behoefte aan 
vriendschap en verbondenheid vergeten. Veel mensen worste-
len met het geloof maar hebben ook behoefte aan oprechte 
verbondenheid en een goed gesprek. De ander wil liefde, echt-
heid, vriendschap en ruimte voelen. Investeren in tijd en ener-
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gie is essentieel om verbinding te laten groeien. Larry Crabb 
schrijft: “Ik ben gaan geloven dat de wortel van alle persoon-
lijke en emotionele problemen gelegen is in een gebrek aan 
gezamenlijkheid, het onvermogen om te verbinden, dat ons 
ervan weerhoudt leven te ontvangen en verhindert dat het 
leven in ons overloopt naar een ander.”7

Veel kerkverlaters hebben behoefte aan gastvrijheid met 
een luisterend oor zonder waardeoordeel. Ze hebben waarde-
ring voor eerlijke en open verhalen over de ups en downs in 
iemands geloofsleven. Als wij als kerk willen dat een jongge-
lovige groeit in zijn geloofsavontuur dan vraagt dit voor iede-
re persoon een aanpak-op-maat. Een aanpak die voortkomt 
uit de vragen, wensen en dromen van de ander. Een werkwijze 
die gebaseerd is op de intrinsieke motivatie van de ander. Ik 
heb gemerkt dat het belangrijk is om betrokken te zijn in het 
leven van de ander. In mijn contact met worstelende gelovigen 
ben ik aan het leren om steeds meer rekening te houden met 
het individuele groeitempo van de ander. Iedereen bewandelt 
zijn eigen weg in zijn relatie met God. Soms is die weg kort 
en gemakkelijk, met weinig obstakels. Voor anderen is de weg 
lang en moeilijk, met vele barrières. Het probleem is dat we 
niet altijd weten met welk soort weg we te maken hebben. We 
hebben geen idee hoelang het gaat duren of wat de problemen 
onderweg zullen zijn. 

3. Luisteren & vragen stellen

De meest belangrijke en meest onderschatte sleutel is mis-
schien wel: de vaardigheid van het aandachtig luisteren. Als 
beginnende zorgmentor dacht ik dat het belangrijk was om 
zoveel mogelijk kennis te hebben. Ten onrechte. Een zorg-
mentor heeft het nodig om bedachtzaam te zijn en goed te 
kunnen luisteren. Door actief naar de ander te luisteren kom 
je vaak waardevolle informatie te weten die je kunt gebruiken 
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om die persoon verder te helpen. Luistervaardigheid is iets 
wat elke gelovige mag leren. Door beter te gaan luisteren kun 
je betere adviezen geven. Het zorgt er ook voor dat je betere 
vragen kunt stellen. Een goede luisteraar wil graag weten of 
hij het goed begrepen heeft. Het is wijs om wat je is verteld 
in eigen woorden samen te vatten zodat de ander kan chec-
ken of de boodschap goed begrepen is. Het is heerlijk om te 
merken dat de ander betrokken en invoelend naar je luistert. 
Dit werkt genezend en bevrijdend. Moet je het altijd met de 
ander eens zijn? Nee, maar laat merken dat je de ander hoort 
en stel vragen. Dat is een goede methode om een eerlijk en 
open gesprek te hebben! Soms ontdek ik verrassende bouw-
stenen om mee verder te kunnen. Het doet me vaak oprecht 
verdriet om naar de verhalen van kerkverlaters te luisteren. 
Ik heb ontdekt dat elk mens een uniek verhaal heeft om kerk 
of God vaarwel te zeggen. In sommige gevallen komt de keus 
vrij abrupt. Vaak is het een moeilijk en emotioneel proces. 
Het is niet alleen afstand doen van kerk en –vaak- God, het is 
ook afstand doen van je verleden, bepaalde vriendschappen 
en familieleden. Het vraagt tact en zorgvuldigheid om scher-
pe vragen te stellen. Je hebt wijsheid en moed nodig om met 
eerlijke en open vragen over de brug te komen. 

4. Erkenning voor de pijnpunten

Het is een dappere daad van een kerkverlater om een echt 
gesprek met een kerkganger aan te gaan. In dit gesprek is 
het belangrijk om elkaar te leren verstaan en te begrijpen. 
Durf erkenning en begrip voor de pijnpunten van de ander te 
tonen. Je hoeft het niet overal mee eens te zijn en klakkeloos 
alles te accepteren wat de ander zegt. Voorkom dat je vervalt 
in christelijke kretologie of oppervlakkig gepraat. Het gaat 
niet om welles of nietes. Het gaat niet om het winnen van een 
debatwedstrijd. Zeker wanneer je het gesprek aangaat met 
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een goede vriend(in) is het beter om discussies te voorkomen. 
Ik wil je aanmoedigen om openhartige gesprekken met de an-
der aan te gaan. Een gezonde dialoog brengt twee mensen tot 
leven. Durf jij echt te luisteren naar wat de ander zegt of wil je 
vooral je gelijk halen? Als jij wilt dat je kind, broer of vriend 
terugkomt bij God is het open, eerlijk en kwetsbaar durven 
zijn over je geloofsworstelingen belangrijk. Durf jij naast ie-
mand te staan zonder oordeel? Mag hij iemand zijn met een 
positief kritische houding? Ik was eens op een Messiaanse 
huiskamer-conferentie. De bijbelleraar zei: “Na mijn lezing is 
er ruimte om vragen te stellen, ik hou van scherpe en kritische 
vragen. Als die er niet zijn, dan heb ik iets niet goed gedaan.” 
Na de lezing stelde ik een kritische vraag. Hij zei hierover: 
“Hier heb je goed over nagedacht, bravo.” Met een glimlach 
vervolgde hij: “Jij mag een chocoladesigaar, daarna gaf hij 
een inspirerend antwoord.” Dit was voor mij een genezende 
en bevrijdende ervaring. Mijn vragen mochten er zijn.
Ik werd serieus genomen! 

Wat als we jongeren prikkelen en zelf laten nadenken? 
Kunnen we ze leren om zelf keuzes te maken en daar ook 
verantwoordelijkheid voor te dragen? Veel mensen zijn afge-
haakt omdat ze zich niet serieus genomen voelden door lei-
ders. Of omdat ze weinig serieuze antwoorden hebben gekre-
gen. Veel kerkverlaters zijn mensen die goede vragen stellen 
en op zoek zijn naar authenticiteit. Zij willen graag ruimte 
voor twijfels, onzekerheid en willen oprechte belangstelling. 
Ze willen geen oppervlakkigheid maar diepgang en echtheid. 
Door een open en eerlijk gesprek kun jij erkenning geven aan 
hun pijnpunten. 

5. Voorbeeldfiguren & vertrouwensrelatie

Mijn ervaring is dat veel ouders het moeilijk vinden om met 
vragen van sceptische jongeren om te gaan. Journalist Karel 
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Smouter zegt hierover: “Als eerste: hoeveel ouders voeren nu 
zulke indringende, inhoudelijke gesprekken met hun kinde-
ren? Geloofsverlies en kerkverlating zijn in veel gezinnen on-
derwerpen waar je liever wat omheen danst.”8 Dit doet me 
denken aan een verhaal uit een boek. Hoewel de hoofdper-
soon succesvol was, miste hij iets. “Terwijl we achter in een 
busje zaten en naar een volgende samenkomst reden zei hij 
(de spreker) iets, dat ik nooit zal vergeten. Hij keerde zich 
naar me toe en met een vermoeide, bijna droevige toon in zijn 
stem zei hij: ‘Larry, weet je wat ik echt nodig heb? Ik heb een 
vader nodig.”9

Het is belangrijk dat er betrouwbare mensen om zoeken-
de jongeren heen staan. Theoloog en jongerenwerker Corjan 
Matsinger zegt daarover: ”Maar jongeren zoeken rolmo-
dellen, geen na-apers. Leeftijd speelt dan geen rol. Ook die 
krasse zeventiger kan een lichtend voorbeeld zijn voor jonge-
ren. Ik merk dat een jeugdleider met een eigen verhaal vaak 
meer impact heeft dan een gelikt programma. Authenticiteit 
is het toverwoord!”10 Uit het onderzoek ‘Dakloos’ onder 500 
kerkgangers en kerkverlaters bleek, dat bijna de helft van de 
respondenten aangaf dat ze een behoefte hadden aan voor-
beeldfiguren. Deze voorbeeldfiguren moeten met beide benen 
in de samenleving staan en weten waar ze het over hebben.11

Veel kerkverlaters zijn eigenlijk zoekers die behoefte heb-
ben aan een goed gesprek met iemand waar ze respect voor 
hebben. Veel afhakers hebben behoefte aan iemand die steun 
en aandacht geeft, die een geestelijke vriend, vader of moeder 
voor de ander wil zijn. Ik geloof dat vooral zoekende of jonge 
gelovigen gebaat zijn bij een persoon die hem of haar serieus 
neemt. In mijn stageperiode als hulpverlener had ik een goede 
band met een inspirerende stagementor. Hij durfde kwetsbaar 
te zijn, en dit gaf vertrouwen. Na zo’n 20 jaar kan ik nog 
steeds een aantal uitspraken en adviezen van hem oplepelen, 
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omdat zijn woorden zo ontzettend bepalend voor mij waren. 
Woorden kunnen je maken of breken. Ze kunnen je vrijzetten 
of blokkeren. Voorganger Wilkin van de Kamp zegt: “Bemoe-
digende woorden genezen en versterken ons hart en zijn de 
sleutel tot persoonlijke groei en ontwikkeling.”12 Soms kun-
nen een paar zinnen meer betekenis hebben dan een lange 
preek. 

6. Open en eerlijk

Wanneer er in de kerk alleen maar een set must-do’s gecom-
municeerd wordt, zonder openheid om de waarden van de 
kerk te heroverwegen zal betrokkenheid bij de kerk afnemen. 
Wat als we ruimte geven aan worstelingen en vragen? Ik ge-
loof dat mensen dan minder snel de kerk en God vaarwel 
zeggen! Laten we niet het masker opzetten van de ‘volmaak-
te-christen-zonder-vragen-en-worstelingen’. Mogen we au-
thentiek, eerlijk en kwetsbaar met elkaar zijn? We hoeven het 
niet altijd met elkaar eens te zijn. We kunnen over bepaalde 
thema’s van mening verschillen en toch open en eerlijk com-
municeren. Transparant zijn is eerlijk en open zijn over je ei-
gen blunders en worstelingen. Wat is het goed om kwetsbaar 
en open te durven én kunnen zijn over je moeiten en vragen. 
Open zijn is ook de ander deelgenoot maken van je neder-
lagen en overwinningen. Dit schept geloof en vertrouwen! 
Een tijdje geleden heb ik een training gevolgd over relaties. 
De trainer was open over eigen tekorten en falen. Dit schiep 
ruimte om eerlijk te zijn. Het was verademend en leidde ertoe 
dat we zowel individueel als collectief belangrijke zaken heb-
ben geleerd. Op deze wijze groeit vertrouwen en inhoud. Dan 
komen de dingen op tafel die er wezenlijk toe doen! Je gaat 
het gesprek aan van hart tot hart. Eerlijke verhalen werken 
samenbindend en creëren kameraadschap.
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7. Kerkcultuur

Vanuit mijn observaties heeft de generatie ‘40-min’ er niet veel 
moeite mee als hun geloofsgenoten over bepaalde thema’s an-
ders denken. Zij zijn vooral op zoek naar een kerkcultuur die 
aanspreekt en interactief is. Veel kerkverlaters zijn afgehaakt 
omdat de zondagochtenddienst niet aantrekkelijk is. Onder-
zoeker Levi Oussoren concludeert: “De huidige vorm van de 
diensten in evangelische en pinkstergemeenten sluit niet meer 
aan bij de kerkverlaters. Het is voor hun niet meer uitdagend 
en leuk om naar de kerk te gaan, eigenlijk gewoon saai.”13 

Wat als de kerkcultuur meer zou aansluiten bij deze wens 
en de verlangens van de volgende generatie? Wat als de kerk 
méér is dan de zondagochtend? 

Het zijn vooral de kerkverlaters die behoefte hebben aan 
een kerkcultuur die zowel veilig als uitdagend is. Er is een be-
hoefte aan een verandering in kerkcultuur en kerkvorm. Een 
nieuwe kerkcultuur vraagt ook om nieuwe vormen, nieuwe 
wijnzakken. Dat betekent de bereidheid om oude structuren 
los te laten, of aan te passen aan wat er nodig is om de ge-
wenste kerkcultuur echt te laten landen. Dit kan in plaats van 
oude vormen maar kan er ook naast bestaan. Durven we dit 
aan? 
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Elkaar coachend
dienen

- Salvo D’Agata -

 
“Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de 

anderen moeten dienen.”

Mattheüs 20:26b

Juist deze coronatijd laat zien dat in de kerk authentieke rela-
ties belangrijk zijn, want we kunnen niet alleen meer leunen 
op de grote activiteiten of events. Dat heeft het annuleren van 
o.a. de Opwekkingsconferentie dit jaar ons wel geleerd. Laten 
we daarom aandacht hebben voor echte relaties. Iets waar 
juist de lokale kerk sterk in mag zijn. Vanuit deze relaties kan 
discipelschap groeien. Die zijn nodig om de Grote Opdracht 
te kunnen uitvoeren. Zou het niet geweldig zijn als we binnen 
die relaties elkaar leren dienen? Hoe zouden we ons daarop 
kunnen instellen?

Jezus leert ons in Mattheüs 20:26 een les. Hij vraagt ons 
om in het contact met onze medediscipelen de minste te willen 
zijn. Hij wil graag dat we niet positioneel, top-down, denken. 
We zijn nu misschien geneigd om snel ‘ja’ te knikken. Maar 
zijn wij (als leiders) echt bereid om de minste te willen zijn? 
Wil ik mijn gevouwen handen en mijn schouders tot voetsteu-
nen aanbieden of draai ik liever de rollen om? Ik weet niet 
hoe jij een dienende rol ervaart, maar ik vind het niet altijd zo 

Elkaar coachend dienen
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plezierig als iemand zijn boots, zijn kistjes (het is oorlogstijd), 
in mijn handen plaatst of op mijn schouders zet. Helemaal 
wanneer die persoon wat onzeker is en begint te wiebelen, of 
als hij het een paar keer opnieuw moet proberen. Maar wat 
word ik blij als ik zie dat die persoon verantwoordelijkheid 
leert te nemen. Dat hij echt op de muur achter mij kan klim-
men en zo op een hoger niveau uitkomt dan waar ik ben.

Lotte

Stel je voor dat jij een van de leiders bent van een lokale ge-
meente. Jij bent verantwoordelijk voor het contact met Stich-
ting Vluchtelingenwerk. Die stichting bereidt een actie voor 
en meerdere organisaties kijken daar met belangstelling naar. 
Jij hebt Lotte gevraagd om contactpersoon te zijn. Helaas 
geeft Lotte een foutieve datum aan jou door, zonder dat zij 
er erg in heeft. Daardoor staat je team niet op de juiste dag 
klaar om mee te helpen aan de actie. Dat komt klunzig over. 
Helaas word jij hier door de organisaties op aangekeken. Dat 
feit kan voelen als gezichtsverlies en een deuk geven in het 
vertrouwen tussen jou en Stichting Vluchtelingenwerk en de 
andere organisaties. Het komt wel vaker voor dat Lotte min-
der punctueel is. Toch geloof jij dat Lotte op de juiste plek zit. 
Zou het dan niet geweldig zijn om deze misser(s) gewoonweg 
te incasseren en geloof te blijven houden in Lotte? Je zou Lot-
te kunnen vragen wat zij nodig heeft om punctueler te wor-
den. Als zij daarin stappen zet en groeit in haar rol, zou Lotte 
misschien wel de hele samenwerking met Vluchtelingenwerk 
van jou kunnen overnemen. Dat zou het geheel zelfs op een 
hoger plan kunnen brengen! In zo’n situatie gaat het dus niet 
om jou, maar gaat het erom dat Lotte in haar bestemming 
groeit.
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Waardigheid

Jezus’ strategie was dat Zijn discipelen Zijn werk zouden 
voortzetten, nadat Hij Zijn missie op aarde had afgerond. De 
discipelen zouden de kracht van de Heilige Geest ontvangen. 
Zo gebeurde het ook. Gods Geest werd uitgestort op de Pink-
sterdag. Sinds dat moment kunnen wij leven onder Zijn lei-
ding. Jezus besloot ook om Zijn invloedrijke werken niet als 
een soort plafond voor ons te gebruiken. Hij prikkelde ons, 
door te zeggen dat wij grotere werken zouden doen. Jezus 
was dus totaal niet met posities bezig. Wat een vaderschap.

Waarachtig, ik verzeker jullie: wie op mij
vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs

meer dan dat, ik ga immers naar de Vader. En
wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik

doen, zodat door de Zoon de grootheid van de
Vader zichtbaar wordt. Wanneer je iets in mijn                                  

naam vraagt, zal ik het doen.

Johannes 14:12-14

Jezus is nederig en zachtmoedig van hart (Mattheüs 11:29). 
In Openbaring 5:2 (NBG) lezen we de vraag: “Wie is het 
waardig de boekrol te openen en de zegels te verbreken?” Het 
gaat hier om de boekrol van de geschiedenis van de aarde. Wie 
is waardig om deze uit te rollen? Het gaat hier niet om positie, of 
wie het sterkst is.

Het gaat erom wie waardig is. We lezen in datzelfde 
hoofdstuk dat de Leeuw van Juda heeft overwonnen en de 
boekrol mag openen. Jezus heeft overwonnen op basis van 
waardigheid. Jezus nodigt ons uit om ook zo aan te kijken 
tegen onze rol binnen discipelschap: niet vanuit positie, maar 
vanuit waardigheid, door nederig te zijn en zachtmoedig. We 
bouwen respectvol door, terwijl we staan op de schouders 
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van de leiders van de vorige generaties. Door onze
blote handen en schouders aan te bieden aan de volgende ge-
neratie leiders komen we in lijn met de Grote Opdracht.

Laten we ons eens verplaatsen in de persoon die de ze-
gen ontvangt. Wat zal hij groeien op het moment dat ik hem 
ondersteun in zijn roeping, die groter kan zijn dan de mijne. 
Dat doet mij denken aan onze kat. Hij heet Tiramisu. Dat 
vonden we een grappige naam. Zoals bekend is het een ge-
liefd nagerecht voor veel mensen. In het Italiaans betekent 
dat woord letterlijk: trek mij omhoog. Vrij vertaald: beur mij 
op, of: maak me blij. Een soort opkikkertje dus na een stevige 
pastamaaltijd. Laten we de ander dienen door hem omhoog 
te trekken als hij daarom vraagt; omdat Jezus dat van ons 
vraagt. Ook in coronatijd.

Jan is het plan

Ik daag je uit om jouw dienende houding niet in de eerste 
plaats in te zetten voor bepaalde abstracte gemeentedoelen. 
Wat mij betreft vereenvoudigen we die gemeentedoelen sterk. 
Laten we de menselijke maat kiezen, zoals Jezus dat deed met 
Zijn discipelen: Petrus was het plan, Johannes was het plan, 
enz. Kunnen we ons einddoel voor de lokale gemeente niet 
gaan zien als een optelsom van de plannen die God heeft per 
persoon? Laura is het plan, Erik is het plan, Jan is het plan, 
Ahmed is het plan, Fatima is het plan. Robert Coleman wijst 
in zijn boek ‘Evangelisatie: Gods plan van aanpak’ op het be-
lang van dit principe: de enkeling1. In hoofdstuk 6 van mijn 
boek, ‘Kerosine voor discipelschap’2 ga ik daar verder op in. 
Jezus’ handelen en Zijn omgang met Zijn discipelen was die-
nend. Daardoor zette Hij Zijn discipelen in hun kracht. Petrus 
leerde letterlijk van Jezus hoe hij over het water kon lopen. 
Hij probeerde het en het lukte hem, totdat hij moest roepen: 
“Jezus, tiramisu!” De discipelen leerden van Jezus demonen 
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uitdrijven, zieken genezen (ook corona?), de blijde boodschap 
verkondigen. Hij deed dat met grote betrokkenheid bij Zijn 
discipelen. Ik zou daarom het woord ‘coachend’ willen toe-
voegen aan het woord dienen: coachend dienen.

Bijstaan zonder overnemen

Hoe werkt coachend dienen? In het werkveld van de jeugd-
hulpverlening is het van belang dat een jeugdzorgwerker ie-
mand bijstaat zonder verantwoordelijkheid over te nemen. 
Hulpvaardig zijn is een prachtige eigenschap. Het kan met 
veel passie worden gedaan. Maar hulpverlenen mag niet lei-
den tot afhankelijkheid. In charismatische kringen wordt wel-
eens gesproken over autoriteit. De geestelijk leider kan gaan 
denken: ik neem autoriteit en heb een sturende invloed in 
jouw situatie. Als dit vanuit leiding van Gods Geest gebeurt, 
dan is het natuurlijk goed. Helaas kan het ook anders zijn. 
De leider kan iemand ook sturen vanuit een puur menselijke 
behoefte om hulp te bieden. De grote vraag is telkens: neem 
ik als gevende partij niet een te grote verantwoordelijkheid op 
mij? Is mijn rol niet te belangrijk? Waar is iemand echt mee 
gediend?

De ander dienen heeft grenzen, nee, moet zelfs grenzen 
hebben. We zijn geen superman of wonderwoman. Als er één 
een superman was, dan was Jezus het. Zelfs Hij koos er niet 
voor om met een cape de wereld rond te vliegen als weldoe-
ner. Nee, Hij ging coachend dienen. Hij deed dat een-op-een 
en binnen een kleine groep mensen. Door coachend dienen 
stel ik grenzen. Ik doe dat naar mijzelf en naar de ander toe.

Bij wie ligt de bal?

In de professionele basketbalwereld van de Verenigde Staten 
verdient een kleine groep lange topspelers miljoenen dollars. 
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Het is belangrijk dat deze beroemde sporters in teamverband 
discipline kennen. Vaak staat er daarom in het contract een 
sanctie genoemd als zo’n speler niet op tijd op de trainin-
gen verschijnt. Een sanctie kan wel tienduizend dollar boe-
te inhouden. Zo’n boete heeft vaak weinig effect. De spelers 
zwemmen in het geld en staan in hoog aanzien bij het publiek. 
Met de nodige tatoeages, geverfd haar en grappige bijnamen, 
hoort het bijna bij hun imago om de baldadige jongen uit te 
hangen. Hoe pak je dit gedrag als coach aan? 

Nog hogere boetes misschien? Strenger toespreken? 

Bij wie ligt eigenlijk de bal?
 
Voor je het weet neem jij de verantwoordelijkheid over en 
ben je bezig met het probleem van die ander.
 

Een collega van mij is professioneel basketballer geweest. Hij 
vertelde dat een Amerikaanse topcoach, Phil Jackson, een op-
vallende aanpak had. Hij coachte in die periode de Chicago 
Bulls, met onder andere Michael Jordan in het team. Phil zei: 
“Ik wil dat elke speler die niet op tijd op de trainingen komt 
één dollar boete betaalt. De speler waar het om gaat geeft zelf 
die ene dollar contant aan mij.” 

De spelers hadden niet eens een biljet van één dollar. Dus 
ze moesten echt hun best doen om zo’n bankbiljet te krijgen. 
Ik weet niet wat de coach daarnaast nog verwachtte. Ik kan 
me voorstellen dat hij de speler zou vragen naar de reden 
van het verzuim. Misschien zou hij bovendien van de speler 
willen horen hoe hij voortaan wel op tijd zou kunnen zijn. 
Dat zou de speler nog meer eigenaar van de oplossing van dit 
probleem hebben gemaakt. Deze aanvullende vragen bleken 
niet nodig te zijn. Mijn collega vertelde dat geen enkele speler 
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meer te laat kwam op de trainingen. Geweldig hoe deze coach 
uitging van contact en relatie in plaats van formaliteiten.

Dichter bij huis

Hoe werkt het wat dichter bij huis? Zoals ik eerder aangaf 
ondersteun ik een vluchteling uit Afrika. Hij mag in Neder-
land blijven wonen. Hij spreekt nog onvoldoende Nederlands 
en heeft maar weinig geld. Ook zoekt hij met moeite zijn weg 
in onze samenleving. Hij zei op een gegeven moment dat hij 
een nieuwe fiets nodig had. Ik had het heel inlevend kunnen 
aanpakken, maar ik koos voor de stijl van bijstaan zonder 
overnemen. Ik zei: “Dan moet je op Marktplaats kijken.” 
“Marktplaats?” was zijn reactie. “Ja, dat is een website...”, 
antwoordde ik. Ik legde hem uit hoe het werkte. Dus hij pakte 
in alle rust zijn laptop, zette die vrolijk voor mij neer en gaf 
mij de muis in handen. Daarna liep hij op zijn gemak naar de 
keuken en vroeg op vriendschappelijke toon:

“Salvo, koffie?” Subtiel, dacht ik. De bak koffie leek mij 
handig. Dat ik voor hem op Marktplaats moest gaan zoeken 
niet. Dat moest hij zelf doen, hoe lastig hij het Nederlands 
ook vond. Van het schrijven van mailtjes tot de wandeling 
naar de voordeur van een particuliere verkoper: híj moest het 
doen. Hij liep schuin achter mij naar die voordeur, maar ik 
ging langzamer lopen. Hij moest vooroplopen en aanbellen. 
Hij moest het gesprek aangaan. Dat is coachend dienen. Het 
kost mij wel iets, maar ik maak hem niet afhankelijk van mij. 
Als we met elkaar leren om coachend te dienen, dan kunnen 
we met elkaar maar één kant op: elkaar versterken op de weg 
naar boven. 
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Aansluiten bij het gezonde                                             
of ingrijpen in het zieke?

Ons gezondheidssysteem gaat uit van pathogenese. Oftewel: 
het ontdekken van het ziekteproces en ingrijpen. Heb je last 
van hoofdpijn? Slik een paracetamol. Is er een gezwel in je 
lichaam? Dan wordt onderzocht hoe dit gezwel kan worden 
weggenomen.

Maar er is ook een andere benadering mogelijk: salutoge-
nese, naar de opvattingen van de socioloog Aaron Antonovs-
ky (1923-1994). Deze benadering wint steeds meer terrein. 
Daarbij wordt aangesloten bij het gezonde. Wat werkt goed, 
is gezond en wat heeft de mogelijkheid om te groeien? Het 
werkt niet alleen preventief, het helpt ook om het zieke li-
chaamsdeel met rust te laten en vanuit die rust kans op herstel 
te geven. (Salutogenese krijgt opvallend genoeg niet zoveel 
aandacht in deze coronatijd.) Deze gedachte wordt onder-
tussen wel steeds meer in de hulpverlening toegepast. Niet 
sleutelen aan iemands ziel, maar vooral kijken naar de mooie 
eigenschappen en die tot bloei laten komen.

We zijn in onze christelijke wereld snel bezorgd over el-
kaar. We maken ons zorgen over de zaken die scheef gaan of 
die scheef zijn gegroeid. Een vriend zei laatst tegen mij: “Een 
auto is niet gemaakt om de hele tijd in de garage te staan. Hij 
is gemaakt om te rijden. Met een deuk hier en daar en een 
airco of radio die het niet doet kan hij nog steeds van A naar 
B.” Het gevaar bestaat dat we te veel focussen op het onkruid 
dat uit ons leven moeten worden getrokken, als we aan gees-
telijke groei denken. Er is een tijd van worteltrekken en er is 
een tijd van vermenigvuldiging van het goede.  Wanneer is het 
tijd voor wat? Dat vraagt om wijsheid. 

In 2013-2014 heb ik op 43-jarige leeftijd de cursus Cle-
ansing Stream gevolgd. Ik ontdekte in dat seizoen de echte 
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omvang van een reusachtige wortel van afwijzing in mijn ziel. 
Ik merkte dat het niet eenvoudig was om die eruit te halen. 
Maar het was erop of eronder. Nu of nooit. Het moest eruit, 
anders zou ik de rest van mijn leven mezelf in een slachtof-
ferrol hebben gezet. Met alle gevolgen van dien. Ik wist dat 
de duivel rondgaat als een briesende leeuw en dat hij zoekt 
wie hij kan verslinden.  Had ik al eerder aan de slag kunnen 
gaan met deze wortel? Het goede zaad dat God sinds mijn 
achtste had gezaaid, had een mooie opbrengst opgeleverd. 
Dat liet God me duidelijk zien. Maar er was ook onkruid ge-
zaaid in mijn leven in de vorm van afwijzing. Als dat onkruid 
er eerder uitgetrokken was, dan zou het goede ook uit de 
grond zijn meegetrokken. Het had mij geen goed gedaan, als 
een enthousiaste, meevoelende pastoraal leider tijdens mijn 
tienertijd het nodige had willen lospeuteren.

Wijsheid en gevoel voor timing zijn nodig om te bepalen 
wanneer een probleem moet worden aangepakt en wanneer 
het met rust moet worden gelaten. Christelijke leiders uit het 
(nabije) verleden hebben forse fouten gemaakt. Wij vinden 
daarom dat we taboes moeten doorbreken en dat in een ge-
zonde omgeving alles bespreekbaar moet zijn. Dat lijkt me 
een terechte opvatting. We bieden mensen in nood, die diepe 
angsten kunnen hebben, meer veiligheid als we balans hou-
den tussen ingrijpen in het zieke en aansluiten bij het gezon-
de.  Zo voorkomen we een eenzijdige kijk op de nood. Dit 
biedt veiligheid, wat mensen helpt om open te zijn over hun 
nood. Zo wordt de weg naar herstel gevonden.

Geestelijk groeien in tijden                                          
van een pandemie

Een discipel van Jezus wil geestelijk groeien. Hij wil steeds 
meer op rabbi Jezus gaan lijken. Dan bieden we het hoofd 
aan zorgen en angsten. Zelfs als die veroorzaakt worden door 
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een wereldwijde crisis rondom ziekte. Om elkaar coachend te 
kunnen dienen moet je weten wat er nodig is voor geestelijke 
groei. Tijdens de cursus van Cleansing Stream heb ik een ste-
vige theoretische basis gekregen3. Daar heb ik tot nu toe veel 
voordeel van gehad. Deze theoretische basis ga ik in eigen 
woorden kort uitleggen.  Het is niet op elk punt diepgaand 
theologisch onderbouwd. Het is wel een algemeen geaccep-
teerd en goed hulpmiddel.

In de cursus werd een belangrijke hoofdvraag gesteld: 
“Hoe stem ik continu mijn geest af op Gods Geest?” We be-
staan als mens uit een geest, een ziel en een lichaam. Mijn ziel 
heeft drie eigenschappen. Het kan denken, voelen en willen. 
Het is een eenvoudige indeling, maar feitelijk zit elk mens 
wonderlijk complex in elkaar.

geest

 
ziel

lichaam

Een korte uitleg: onze ziel, met de drie eigenschappen van 
verstand, emotie en wil, is hieronder schematisch weerge-
geven met drie cirkels die elkaar deels overlappen (linker fi-
guur). Jezus legt in Johannes 3:3-6 uit dat ik op het moment 
van wedergeboorte geestelijk opnieuw geboren wordt. Mijn 
geest komt dan tot leven (zie rechter figuur). Ik onderwerp 
het centrum van mijn wezen aan God. Hij komt daarin wo-
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nen. Op dat moment ben ik van Hem, van Degene die echte 
vrede geeft. Het is daarna belangrijk om mijn geest in kracht 
te laten groeien. Dat doe ik door steeds meer gebieden van 
mijn ziel te onderwerpen aan Zijn vrede. Mijn geest neemt in 
grootte en kracht toe (zie van rechter naar onderste figuur). 
Dit lukt door te leren gehoorzaam te zijn aan Zijn Woord. 
Gehoorzaamheid werk ik dieper uit in hoofdstuk 7 van mijn 
boek.

geestelijke groei

    
Als we steeds meer leren om onze geest af te stemmen op Gods 
Geest, worden we beschermd tegen verkeerde gedachten die 
ons verstand proberen binnen te komen. Dat kunnen in deze 
tijd coronazorgen zijn. We weten dat de duivel en zijn aan-
hangers hierop uit zijn. Want mijn geest kan in omvang ook 
kleiner worden. Dan gaat het groeiproces de andere kant op. 
Dit gebeurt als ik in zonde blijf leven. Dat kan bijvoorbeeld 
gebeuren als ik iemand niet wil vergeven. Het is belangrijk 
om Gods orde te respecteren: eerst de geest, en daarna, vanuit 
de afstemming tussen mijn geest en Gods Geest, leidinggeven 
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aan mijn ziel en lichaam.

geest

ziel

lichaam

Een paar jaar geleden werd op een donkere avond bij een 
oversteekplaats in onze wijk een oudere vrouw aangereden. 
Ze overleed ter plekke. De aanwezige verkeerslichten waren 
blijkbaar niet afdoende geweest. Er werden bloemen gelegd 
bij de plek van het ongeval. Dit gaf een schrikreactie in de 
buurt. Het was ook de oversteekplaats van veel kinderen die 
dagelijks zelfstandig oversteken richting de basisschool en 
weer terug. Een van die kinderen was mijn jongste dochter 
van elf. De duivel vindt het geweldig als ik nu overbezorgd 
ga worden en dit voorval een grote rol laat spelen in mijn le-
ven. Ik ga piekeren. Mijn verstand draait overuren. Kan mijn 
dochter wel alleen oversteken? Moet ik toch niet wat vaker 
mee? Ik zou er nachten wakker van kunnen liggen. Deze ge-
dachten kunnen in mijn gevoel komen en er kan angst in mijn 
ziel komen. Als je niet uitkijkt kan dat zelfs jaren blijven han-
gen als een vishaak in je binnenste. De angst kan zich zelfs 
uitbreiden naar andere gebieden, die niets met verkeer te ma-
ken hebben.

Mijn gedachten en gevoelens beïnvloeden mijn wil. Als 
mijn wil wordt ingeperkt, ga ik me machteloos voelen. Het 
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tegenovergestelde kan ook: ik ga mijn wil inzetten en begin 
een buurtactiegroep om meer veiligheid af te dwingen bij de 
gemeente. Wat ik hier allemaal beschrijf is hoe mijn ziel kan 
reageren. De vraag in dit alles blijft: in welke mate heb ik 
mijn eigen geest achter het stuur gezet door eerst op Gods 
Geest af te stemmen? In welke mate herken ik Zijn wijsheid 
en stem in deze situatie en reageer ik vanuit Zijn rust? Het 
kan zijn dat ik mijn ziel de boventoon laat voeren. Dan zullen 
gedachten die niet van God komen mijn ziel gaan beheersen. 
In welke mate laat ik me leiden door gedachten van angst of 
zorgen rondom corona en overheidsmaatregelen? Wat zegt de 
Bijbel over deze tijd?

Groeithema’s

Om elkaar coachend te dienen in geestelijke groei geef ik je 
een aantal concretere thema’s die je kunnen helpen. Ik ge-
bruik de zes thema’s die Jan Pool gebruikt in zijn inspirerende 
boek ‘Droom in uitvoering’4. Ik voeg er een zevende aan toe:
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1.  Wat is je droom, je bestemming in Christus? 
2.  Hoe gaat het met je wandel met God? 
3.  Heb je afgerekend met de impact van je verleden? 
4.  Hoe wordt je karakter gevormd naar dat van Jezus? 
5.   Welke gaven en competenties kun je (door)ontwikkelen?
6.  Hoe groei je in geloof? 
7.  Hoe gezond ga je om met je lichaam?

Ik bespreek deze punten even kort, alleen op het eerste punt 
ga ik iets uitgebreider in:

(1) Wat is je droom, je bestemming in Christus? Ik vind dit 
een mooie vraag om aan elkaar te stellen. De vraag sluit aan 
bij een sterke eigenschap en behoefte die wij als Nederlanders 
hebben: het ervaren van autonomie, van zeggenschap. Dit 
klinkt nogal individualistisch, maar het bijzondere is dat we 
behalve God, juist de ander nodig hebben om onze dromen 
uit te voeren.

In de Bijbel en in de periode daarna zijn genoeg voorbeelden 
te vinden van mensen die een bestemming in hun leven hadden. 
Ze slaagden er alleen niet in om dat volledig te kunnen bereiken. 
In het boek van Jan Pool wordt het leven van Mozes als voorbeeld 
aangehaald. Door een karakterkwestie kon hij uiteindelijk niet het 
beloofde land binnengaan. Ik denk ook aan bekende bedieningen 
in de afgelopen jaren in binnen- en buitenland. Sommige leiders 
kwamen onder vuur te liggen, omdat er in hun leven ergens een 
blokkade zat: grote problemen in de sfeer van relaties, geld of lei-
derschapsstijl, enz. Deze blokkades zetten een rem op de merkbare 
invloed van Gods werk door hen heen. Soms stopte die invloed 
zelfs.

Het is makkelijk met de vinger te wijzen naar deze bedienin-
gen. Deze broers en zussen in kwestie zijn namelijk heel erg zicht-
baar en steken boven het maaiveld uit. Daarmee ook hun fouten. 
Maar ook dichtbij zijn er mensen (misschien jijzelf wel) die tijdeli-
jk afhaken om eenzelfde soort reden. 
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Willen we Gods bestemming voor ons leven dichterbij zien 
komen? Dan is het belangrijk om met elkaar een ‘akelig’ eer-
lijk groeiproces te doorlopen. Een reis. In deze reis komen, in 
lijn met het bovengenoemde boek, vijf aanvullende thema’s 
aan de orde. Het is wijs én noodzakelijk om deze thema’s 
serieus te nemen: (2) Hoe gaat het met je wandel met God? 
(3) Heb je afgerekend met de impact van je verleden?, (4) Hoe 
wordt je karakter gevormd naar dat van Jezus?, (5) Welke 
gaven en competenties kun je (door)ontwikkelen? en (6) Hoe 
groei je in geloof? De uitwerking van deze vragen komt in 
het boek van Jan Pool uitvoerig aan de orde en zou ik hier 
niet willen herhalen. Er is ook een leuke spelvorm voor deze 
zes thema’s beschikbaar: Spel Droom in Uitvoering5. Ook 
niet-christenen kunnen daar prima aan deelnemen heb ik ge-
merkt. Ik voeg daar nog het volgende thema aan toe: (7) Hoe 
gezond ga je om met je lichaam? Ons lichaam is een tempel 
van de Heilige Geest. Dat lezen we in het Woord. Belangrijk 
dus om deze tempel goed te verzorgen en fit te houden. Dat 
kan bijvoorbeeld door gezond te eten en door het niet zomaar 
aan gevaren bloot te stellen. Gezond eten en vitaal blijven 
zorgt er ook voor om ziektes als corona in kracht te laten 
afnemen of zelfs buiten de deur te houden. In deze zeven the-
ma’s kunnen we door discipelschapsrelaties iets van elkaar le-
ren. Iemand kan bijvoorbeeld een sterke ontwikkeling door-
maken op een van de genoemde gebieden. Dat kan dan voor 
de ander een voorbeeld zijn. Hoe wandelt mijn vriend(in) met 
God? Wat kan ik daarvan opsteken? Door elkaar coachend te 
dienen in geestelijke groei, wordt onze geest groter en sterker. 
Het geeft heelheid aan onze ziel, gezondheid voor het lichaam 
en er komen steeds meer stromen van levend water uit ons 
binnenste. In de onderstaande figuur stelt de buitenste cirkel 
het lichaam voor.
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Als we elkaar coachend dienen dan begrenzen we onszelf op 
een gezonde manier. Dat is merkbaar naar onszelf toe en naar 
de ander. 

Deze tekst komt uit Hoofdstuk 5 Coachend dienen uit het 
boek ‘Kerosine voor Discipelschap in de lokale kerk’, uitgeve-
rij ‘Great Life Publishing’, Westervoort. 

Li
ch

aam

https://www.greatlifepublishing.nl/shop/kerosine-voor-discipelschap/
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Discipelschap is

koninklijk

- Erica Duenk -

Geboren om in liefde te regeren

Wanneer we de bijbel lezen, dan spreekt deze over een Ko-
ning, Zijn Koninkrijk en een Koninklijke familie. Iedereen die 
belijdt: “Heer Jezus vergeef me, ik heb geleefd in onafhanke-
lijkheid van de mijn Schepper mijn Maker, ik heb gezondigd 
en ik heb Uw verlossing nodig”, wordt overgeplaatst, van de 
macht van de duisternis naar het Koninkrijk van de Zoon van 
Zijn Liefde” (Colossenzen 1:13). Zo word je wedergeboren. 
Gods Geest Zelf en onze geest getuigen dat we kinderen van 
God zijn. En als we kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgena-
men: erfgenamen van God en mede- erfgenamen van Chris-
tus; wanneer wij althans met Hem lijden opdat wij ook met 
Hem verheerlijkt worden (Romeinen 8:16-17).

De koning van Nederland is geboren in een gezin. Een ko-
ninklijk gezin. Hij werd gewoon geboren als Willem Alexan-
der. Naast dat zijn moeder, toen koningin Beatrix, gewoon 
moeder voor hem was, was ze ook zijn koningin. En Willem 
Alexander werd voorbereid op de taak die op hem stond te 
wachten.

Wanneer wij wedergeboren zijn hebben we een positie 
gekregen, niet omdat we deze verdiend hebben, integendeel, 

Discipelschap is koninklijk
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maar omdat Jezus die voor ons verworven heeft. Wij mogen 
kinderen van God zijn en Zijn liefde ontvangen en ons ge-
liefd weten. Maar we mogen ook leren met Hem te regeren. 
Regeren in ons eigen leven, maar ook regeren in deze wereld 
vanuit het karakter en principes van God. En zo mogen we 
Gods liefde en goedheid uitdelen.

We hebben een positie gekregen in de Hemelse gewesten. 
Zo kunnen we gaan regeren overeenkomstig Gods wil. Zegt 
het gebed dat Jezus ons leerde niet: ‘Uw Koninkrijk kome, uw 
wil geschiedde, gelijk in de hemel zo ook op de aarde?’ Wij 
mogen als kinderen van God hier op aarde Gods Koninkrijk 
zichtbaar maken, mensen uitnodigen voor om dat Koninkrijk 
binnen te gaan, het Koninkrijk te vestigen zodat het verder 
uitgebreid kan worden. Zodat de glorie van God deze aarde 
zal bedekken.

Leven vanuit het zoonschap

Mooi allemaal, maar hoe doen we dat dan? Want als je jaren 
geleefd hebt als slaaf van de zonde en onder de macht van de 
zonde, en je daardoor verkeerde keuzes gemaakt hebt, dan 
moet er een hele verandering plaats vinden.

We hebben jarenlang naast een gezin gewoond met vier 
zoons. Tijdens een buurtvisite vertelde de vader over zijn oud-
ste zoon. Deze mooie jongen werd geadopteerd door onze 
buren toen hij 3 jaar oud was. Ze waren afgereisd naar Peru 
om daar hun kindje op te halen. Het was voor hen een reis 
welke niet makkelijk was en ook niet zonder gevaren. Maar 
dat weerhield hen niet. Het diepe verlangen om een kind te 
adopteren trotseerde elke hindernis. Ik had tranen in mijn 
ogen toen onze buurman mij vertelde over het moment waar 
Carlos naar hem toe kwam, zijn armen uitstrekte en zei: 
“Pappa.”

En de buurman vertelde ook over de tijd dat hij met zijn 
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zoon in Nederland kwam. Volstrekt onbekende omgeving 
voor dat ventje. Een vreemde taal, andere gewoontes, en geen 
bekende gezichten om je heen.  Slapen in een bed, en dat ter-
wijl hij gewend was om op de grond te liggen. Maar wat 
me in het verhaal misschien wel het meeste raakte was dat 
Carlos zijn eten verstopte. Hij was het zo gewend geweest 
dat hij nooit wist of hij morgen nog weer te eten had. Dus hij 
hamsterde zijn eten, want je weet maar nooit. Hij haalde de 
restjes, die zijn moeder in de vuilnisbak gegooid had, eruit en 
bewaarde het op zijn kamer. Carlos had geen zekerheid of er 
wel genoeg zou zijn. Deze jongen, die 3 jaar als wees geleefd 
had, mocht leren vertrouwen dat zijn vader en moeder voor 
hem zouden zorgen, dat hij zijn manieren om te overleven 
mocht leren loslaten. Hij mocht leren om een zoon te zijn. Hij 
hoefde niet langer te vechten voor een stukje brood, aandacht 
of positie. Carlos is van een wees een zoon geworden en is nu 
zelf een vader voor velen. Zijn liefdevolle zorg voor hun eigen 
dochters, ook voor andermans kinderen in een kindertehuis 
in Peru.

Zo is het ook wanneer je christen geworden bent. Van een 
wees, word je een zoon. 

Je mag gaan leren denken, spreken en doen als een zoon of 
dochter van de Hemelse Vader. De bijbel zegt dat ons hart van 
steen weggenomen wordt en wij een hart van vlees ontvan-
gen. God zegt dat Hij Zijn Geest in ons binnenste zal geven, 
en dat Hij zal maken dat we in Zijn verordeningen wandelen 
en dat we Zijn bepalingen in acht zullen nemen en ze gaan 
houden. (Ezechiël 36:27)

Door het woord van God en de Heilige Geest mogen we leren 
wat de volmaakte wil God is. 
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Maar dat kan wel een hele cultuurshock geven. We moeten 
volgens Romeinen 12: 1, vernieuwd worden in ons denken. 
Als we anders gaan denken, dan gaan we ook anders praten 
en ook anders handelen. Het is zo belangrijk om dit te ont-
dekken en toe te passen.

Maar waar begin je? Hoe doe je dat dan? En hoe ziet het 
eruit?

Hoe geweldig is het dat God ons in een familie plaatst. Ik 
geloof dat een gemeenschap van heiligen bedoeld is om al-
lereerst te horen, te zien en te ervaren wat het is om een kind 
van God te zijn. Een plaats waar je samen met anderen mag 
groeien in liefde, geloof en kracht.

Samen sta je sterker

De discipelen vonden bij Jezus een familie, een plaats waar ze 
mochten ontdekken door het onderwijs, wie de Vader is, hoe 
Zijn koninkrijk bedoelt is hier op aarde. Ze leerden tevens de 
kracht van dat Koninkrijk kennen en hoe zij als kinderen van 
God mogen omgaan met elkaar en de mensen om hen heen.  
Zo mochten zij, maar mogen ook wij, ontdekken wie we zijn 
in Christus. 

Door de omgang met Jezus werden ze bemoedigd, ver-
sterkt, toegerust maar ook uitgezonden deze wereld in om 
nog meer mensen te nodigen om ook deel uit te maken van 
deze Koninklijke familie. Het huisgezin van God. En is dat 
niet de kerk?

Maar dan is daar nog de vraag: hoe doe je het nou?

Het is van groot belang dat wanneer je als (kleine) groep bij 
elkaar komt dat je bewust bent dat niet gaat om de over-
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dracht kennis, maar overdracht van het hart. Vader God wil 
zijn hart met ons delen. Door Zijn woord en door de Heilige 
Geest. 

Het Koninkrijk van God gaat immers over relatie.

Wanneer een groep mensen besluit om hun leven en hun har-
ten te delen in alle kwetsbaarheid en openheid in een klimaat 
van eer en respect. Als er plekken komen waar geen ruimte is 
voor oordeel, schaamte of schuld, dan kunnen in dit klimaat 
van genade mensen gaan groeien in hun bestemming. De on-
voorwaardelijke liefde van God wordt zichtbaar. 

Deze onvoorwaardelijke liefde zegt Romeinen 5: 5 is door 
de Heilige Geest in onze harten uitgestort. En Romeinen 8:14-
15 lezen wij: Immers, zovelen als er door de Geest van God 
geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de 
Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot de angst leidt, 
maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, 
door Wie wij roepen Abba, Vader! 

We zien dat wanneer de Heilige Geest op de eerst pink-
sterdag wordt uitgestort, dat dit de geboorte is van de kerk. 
Mensen leven en leren met elkaar. Ze volharden in de leer, ko-
men samen, breken het brood en bidden en delen alles samen.

Jezus heeft gezegd dat Hij zijn discipelen niet als wezen 
achter zal laten maar dat Hij de Vader zal bidden dat Hij de 
Heilige Geest zal zenden.

De Heilige Geest die ons zal onderwijzen, in herinnering 
zal brengen, ons zal overtuigen van zonde, gerechtigheid en 
oordeel, en zal Hij ons helpen om Jezus te verheerlijken. Zo-
dat we kunnen getuigen van wie de Jezus en de Vader voor 
ons zijn.

Ik ben opgegroeid in een gezin dat elke week trouw naar 
de kerk ging. Ik had als klein meisje al een enorm verlangen 
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naar de tegenwoordigheid van God. En voor een deel ervoer 
ik deze ook wel tijdens de zondagse diensten. Maar ik weet 
nog goed dat ik als, denk ik negenjarig meisje de neiging had 
om op te staan en te roepen naar de dominee: “Het is waar 
wat u zegt, maar hoe doe ik het nou?” 

Toen ik op mijn achtentwintigste ontdekte dat de Heilige 
Geest een persoon is, en dat Hij ons wil leren en onderwij-
zen veranderde heel mijn leven. Ik ontdekte de waarheid van 
Gods woord, leerde dat de vrucht van Hem, het karakter van 
God laat zien, maar ook door het bewegen in de gave van de 
Heilige Geest werd het Koninkrijk van God meer en meer 
zichtbaar. De bewogenheid, naar wie Gods hulp zo nodig 
had, nam toe. Ik leerde, en ben daar nog steeds me bezig, om 
de liefde van God te ontvangen, te beantwoorden en door te 
geven.

En ik ben me zo bewust dat dit niet kan zonder Gods 
Geest, maar ook niet kan zonder mijn broers of zussen.

Toepassen maakt het verschil

Jaren geleden had ik een gesprekje met een zekere Ankie. Ze 
vertelde van haar stokrozen in haar tuin. Ze was zo enthou-
siast, haar ogen glommen er gewoon van. Ik had zelf ook 
waanzinnig veel zin om deze plant in onze tuin te zien. Ik 
moet zeggen dat ik eigenlijk niet eens precies wist hoe een 
stokroos eruitzag. Ik voelde me een beetje dom, maar durfde 
uiteindelijk toch de vraag te stellen: Hoe ziet een stokroos er 
eigenlijk uit?

Ze nam me mee naar de plaats waar deze prachtige kleur-
rijke plant stond. “Wil je misschien zaad van deze plant, zo-
dat je het ook zelf kan planten?” Dat leek me geweldig. Even 
later liep ik weg met een papierenzakje met zaadjes van de 
stokroos.

Thuis aangekomen nam ik me voor het zaad te planten, 
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maar het kwam er niet van. Ik wist niet zo goed hoe ik dat 
moest doen en waar ik het zaad zou kunnen planten.

En het bleef liggen, het raakte zelfs zoek.

Toen ik Ankie onlangs weer ontmoette vroeg ze: “En, heb je 
inmiddels al kunnen genieten van de stokrozen?” Ik stamelde 
wat en vertelde haar dat ik echt me had voorgenomen om 
het te planten, maar door mijn onzekerheid het niet had aan-
gedurfd. “Ach, had me gewoon gebeld, dan had ik je er mee 
kunnen helpen.” Ik ga de zaadjes weer opzoeken en zal Ankie 
bellen en vragen of zij mij wil helpen. Want het is zonde dat 
die zaadjes niet de kans krijgen uit te groeien tot een kleur-
rijke plant. 

Gaat het ook niet vaak zo wanneer we een kerkdienst be-
zoeken? We horen een preek, en we worden overtuigd en ge-
raakt door de inspirerende woorden en nemen ons voor om 
dit ook in ons leven de ruimte te geven, maar thuisgekomen 
raken we het soms kwijt en zijn we misschien wel ontmoedigt 
om het om te zetten in daadkracht.

We hebben hulp nodig, hulp van elkaar. We moeten niet 
alleen hoorders zijn van het woord te horen maar daders, 
zodat Gods Koninkrijk zichtbaar wordt.

Hoe mooi is dat we naast te leren over wie God is en wat 
Hij door ons heen wil doen, ook daadwerkelijk het te durven 
doen. Velen van ons lopen tegen een muur op van ontmoe-
diging, teleurstelling, schaamte, aanklacht en veroordeling. 
Een muur die onze vrijmoedigheid probeert te roven. De te-
genstander van God wil dat we ons niet gaan bewegen in 
de autoriteit die God Zijn kinderen heeft gegeven. Want dat 
zou voor hem betekenen dat Hij terrein gaat verliezen en het 
Koninkrijk van God meer en meer zichtbaar wordt en de te-
genstander van God de mensen niet langer in slavernij kan 
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vasthouden.

Hoe belangrijk is het dat we in het discipelen van mensen met 
hen de volgende principes uitleven:  

Bemoedigen

Bemoedig de mensen door te luisteren naar wat ze beleven 
in hun dagelijkse leven. Naast de prachtige dingen die daar 
gebeuren ook de problemen, de moeilijkheden in hun leven. 

Het is van belang dat we elkaar mogen ondersteunen met 
een luisterend oor, gebed, met een woord of door te voorzien 
in de nood. Eenvoudig weg naast elkaar staan, zoals broers 
en zussen er voor elkaar mogen zijn. Dit op geestelijk, emo-
tioneel en ook op praktisch gebied. Er mag een wederkerige 
beïnvloeding plaats vinden op basis van de liefde van God.

Versterken

Het is van belang dat we groeien naar de volwassenheid in 
Christus. We mogen elkaar versterken met woord en gebed, 
maar ook door de gaven van de Heilige Geest zoals die be-
schreven staan in 1 Korintiërs 12.

Binnen discipelschap mag er de ruimte om in alle veilig-
heid hierin uit te stappen, te ontdekken. Maar ook samen het 
avondmaal vieren geeft een enorme versterking. Jezus zegt: 
doe dit zo vaak u samenkomt. Er ligt een enorme kracht in 
samen het verbondsmaal vieren.

Toerusten

Het is belangrijk dat we toegerust worden in het Woord, maar 
ook in de werking van de Heilige Geest. Toerusten betekend 
gereed maken. Ik zeg vaak dit als het gaat om discipelschap: 
Ken je opdrachtgever, ken je opdracht, bereid je voor op de 
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opdracht en voer deze opdracht vervolgens uit.
Toerusten zie ik al een goede voorbereiding op het uitge-

zonden worden. Zo ruste Jezus de twaalf discipelen door hen 
de hartgesteldheid te leren, lees maar eens hoofdstuk 5-7 van 
het Mattheüs-evangelie. En Jezus rust de discipelen ook toe 
zelfs na zijn opstanding. In Handelingen 1 staat geschreven 
dat Jezus 40 dagen lang over de dingen die het Koninkrijk 
van God betreffen sprak.

Dit was de voorbereiding op de uitstorting van de Heilige 
Geest opdat de leerlingen uitgezonden zouden worden om de 
blijde boodschap, het evangelie te verkondigen.

Uitzenden

Dit is denk ik van groot belang voor de groei van de Gods 
kerk, dat we niet naar binnen gericht blijven, maar ons uit-
strekken naar in deze wereld om de liefde van God zichtbaar 
te maken. Zoals ook Jezus gezonden is worden ook wij ge-
zonden. In Johannes 3 :16 staat Want zo liefheeft God de 
wereld, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft, op-
dat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig 
leven heeft. Niet om de wereld te veroordelen, maar dat de 
wereld door Hem behouden zou worden.

Jezus zegt dat Hij het licht van deze wereld is, maar het woord 
zegt dat ook wij een licht zijn en ons licht mogen laten schijnen, en 
dat mensen onze goede werken zien, en God de Vader, Die in de 
hemelen is zullen verheerlijken. (Mattheüs 5: 16)

De Kerk van Jezus Christus is een kerk die leert, die durft en 
die doet! 

Ontsteek het vuur

Kerk-zijn kan je niet alleen, daar heb je elkaar voor nodig.
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Hebreeën 10: 24 zegt: En laten we op elkaar letten door el-
kaar aan te vuren tot liefde en goede werken. 

Het woord aanvuren mag ook vertaald worden met: aan-
zetten, aanmoedigen, bemoedigen en zelfs prikkelen of pro-
voceren.

Hoe geweldig zou het zijn dat we in deze tijd vanuit relatie 
elkaar gaan aanvuren om de grote opdracht die Jezus ons 
gegeven heeft uit te voeren.

Het is niet een opdracht voor de dominee, de ouderling, of 
evangelist alleen, en is een opdracht voor elk kind van God. 
De opdracht welke ook Jezus had. Deze opdracht was en is 
en zal altijd blijven om te wandelen in de liefde van de Vader, 
en deze bekend te maken, opdat Zijn huis vol mag worden. 

Hij immers verlangd naar die relatie met ons mensen. 
Want Hij is een Vader die verlangd naar een vertrouwelijke 
omgang met Zijn kinderen.
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