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verder:

Een van de geheimen van de groei van het christendom in Afrika is de 
kleine kerk. Terwijl veel gevestigde (zendings)kerken nauwelijks 
groeien, groeien de onafhankelijke kerken als kool. Ze schieten als 
paddenstoelen uit de grond en weten ook echt de haarvaten van de 
samenleving te bereiken. 
Juist de kleinste gemeentes ontwikkelen de meeste missionaire kracht. 
Kerkjes met langere namen dan ledenlijsten, zoals bijvoorbeeld de Saint 
John’s Mount of Olives Apostolic and Prophetic Holy Faith Mission Episcopal 
Healing Church of Zion. Zij zoeken iedere keer weer de randen van de 
samenleving op en brengen daar het evangelie. Ze vestigen zich tus-
sen en leven met de armen en het uitschot van de samenleving. Geen 
dure gebouwen in het centrum, maar gewoon kerk onder een boom. 
Dicht bij de mensen. 

Samen vormen zij een machtige beweging die, zeker in zuidelijk Afrika, 
de verklaring vormt voor de snelle groei van het christendom in dat 
deel van de wereld. Trouwens niet alleen in Zuidelijk Afrika, maar ook 
in Zuid-Amerika en Azië (China bijvoorbeeld). 
De grote vraag is: wat kunnen wij hiervan leren? In een land waar veel 
bestaande kerken krimpen en krampachtig moeten saneren en 
‘nieuwe’ kerken vooral bloeien door ‘overlopende’ gelovigen? Wordt 
het niet tijd om echt op een andere manier te leren kijken? Is ‘less’ mis-
schien toch ‘more’ en kunnen we, met kleine, lokale gemeenschappen 
van echte volgelingen van Jezus Christus misschien toch meer verschil 

maken dan met al onze mooie en grote kerkgebouwen? 

In dit nummer van IDEAZ denken we daar graag met 
u over na. 

Jan Wessels, 
Directeur MissieNederland

      
   @ideazMNL
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MIssIENEDERlAND NIEUws

‘Impact
metIng’ 
Namens MissieNederland ben ik betrok-
ken bij de coördinatie van projectaan-
vragen voor EO Metterdaad. Het is de 
‘zakelijke’ kant van zending en hulpver-
lening: projectplannen, rapportages, 
impactmeting om maar een paar dingen 
te noemen.
 
De laatste week van april stond mijn werk 
in het teken van de aardbeving in Nepal. 
Een cameraploeg van EO Metterdaad zit 
in het rampgebied en bereidt een nood-
hulpactie voor. Met de fondsen van EO 
Metterdaad worden water en voedsel 
verstrekt, hygiënische omstandigheden 
verbeterd en medische voorzieningen 
getroffen. Beelden van een kapot land en 
verwoeste levens komen voorbij. Tijdens 
de uitzending besef ik ineens dat we exact 
kunnen vertellen hoeveel mensen we de 
afgelopen jaren hebben mogen helpen 
met schoon drinkwater. Maar hoeveel 
levens er zijn veranderd doordat mensen 
van de Bron van levend water hebben 
gedronken, daar moeten we naar gissen. 
De belangrijkste impact kunnen wij nooit 
meetbaar maken.
 
Het is mijn verlangen en gebed,  
dat de giften voor onze  
projecten en organisaties,  
een maximale  impact  
mogen hebben voor  
de Eeuwigheid.

Egbert Bramer 
Beleidsmedewerker 

egbert@missienederland.nl
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Geen Evangelische Alliantie, Evangelische Zendingsalliantie of EA-

EZA meer, maar MissieNederland. Onder die nieuwe naam gaan we 

vanaf 21 mei verder door het leven. 

Waarom een nieuwe naam? 
Meer en meer voelen we de urgentie om samen te bouwen aan een 
Kerk die voluit missionair is. Wij verlangen naar een 
kerk die zichtbaar is in wijk en wereld, doordat 
de leden zichtbaar zijn. Gedreven door die 
missionaire droom verbinden we christenen, 
organisaties en kerken in Nederland om een 
beweging van ‘levende stenen’ te vormen 
met meer impact dan ooit! En dat maken we 
zichtbaar met een nieuwe naam en bijpassende 
huisstijl. 

Daarom: MissieNederland – Beweegt de Kerk
De ‘dominostenen’ die de letter M van Missie vormen, staan 
voor beweging. Los hebben de stenen nauwelijks of geen 
functie, maar zodra je een verzameling stenen in beweging zet 
gebeurt er iets en krijg je zicht op het grotere geheel. Wij geven de 
Kerk graag een zetje!

Stel u zich eens voor… Jongvolwassenen uit heel Europa spreken 
samen het verlangen uit meer van God te zien in hun leven, in hun 
land en in Europa. Samen vormen ze een netwerk van discipel-
schap, inspiratie en gebed.
Dat is de droom van Mission-Net: uitgroeien van een Europese 
conferentie naar een beweging die jongvolwassenen inspireert en 
helpt in het vormgeven van een missionaire levensstijl.  Daar willen 
we ook in Nederland –samen met een team- aan bouwen. 
Wilt u/wil jij ook meebouwen aan deze beweging? Mail dan naar 
naar onze Beleidsmedewerker Jeugd: dorina@missienederland.nl

mission-net.org

Van conferentie naar beWeging

mission net

Zendingswerkers in het buitenland ondervinden vaak veel 
steun van hun ‘thuisfrontcommissie’ (TFC) in Nederland. 
MissieNederland organiseert jaarlijks een dag om deze 
commissies op weg te helpen in hun belangrijke taak 
Het thema voor 2015 is: ‘Sprankel – Wees een lichtpuntje 
voor je zendeling’. De dag start met een prikkelende 
bijdrage waarin TFC’s iets kunnen proeven van wat een 
zendingswerker zoal voor de kiezen krijgt. Tijdens diverse 
workshops en op het kennisplein geven (ervarings)
deskundigen advies en praktische tips. Kom ook!

Datum: 3 oktober
Locatie: Barneveld
Kosten: vanaf €17,50
Info: missienederland.nl/tfcdag

Iedereen heeft bagage in zijn koffer. Voor kinderen die met 
hun ouders in het buitenland hebben gewoond is deze bagage 
anders dan voor hen die zijn opgegroeid in Nederland. Gevormd 
door andere culturele ervaringen voelen ze zich hier vaak 
anders en niet begrepen. Voor deze kinderen (in de leeftijd 
van 12 tot +/- 18 jaar) organiseert MKFocus – een werkgroep 
van MissieNederland – een speciaal 
weekend van ontmoeting en 
herkenning. In dit weekend 
is er ruimte om je ‘koffer 
uit te pakken’. Er is een 
interactief programma met 
veel sport, spel, gezelligheid 
en aandacht voor het kind.

missienederland.nl/mkfocus15

mK focus WeeKend

thuisfrontcommissie: 

lIChtpUNt 
vOOR DE ZENDElINg

Pak je 
koffer (uit)
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Cursus Insjallah
Evangelie & Moslims biedt een nieuwe cursus aan voor christenen 
over de uitdaging van de islam en het omgaan met moslims. De cursus 
wordt aangeboden op het kantoor in Amersfoort. De eerstvolgende 
cursus (vier vrijdagmiddagen) start op 30 oktober.  
Kosten: €60,- per persoon incl. cursusmap, brochures 
en maaltijden. 
Vanaf twaalf personen is het ook mogelijk om de cur-
sus in uw eigen kerk aan te bieden. De cursus 
bestaat dan uit minimaal vijf avonden. Daarbij zoekt 
Evangelie & Moslims naar de verbinding met het 
missionaire werk van de gemeente.  

evangelie-moslims.nl

nieuw: Discipelschap in 80 dagen 
Cursus Psycho-Pastoraal 
Begeleider
In september start Stichting PPT met de basis- en ver-
volgcursus Psycho-Pastorale Toerusting (beide negen 
cursusdagen). Deskundige docenten verzorgen in 
een plenaire bijeenkomst de theorie. Vervolgens 
passen de deelnemers deze in trainingsgroepen van 
maximaal twaalf personen toe op hun eigen functi-
oneren in concrete (pastorale) situaties. De cursus 
is primair voor vrijwilligers, maar ook geschikt voor 
ouderlingen/oudsten. 
Cursuslocaties: Gouda, Goes, Veenendaal en 
Lelystad. www.stichtingppt.nl

12 juni, Ede:  
Studiedag over theologie en  
duurzaamheid 
stichtingoikos.nl/geschenk

20 juni,  Driebergen:  
Missionaire oriëntatieklas     
Missienl.nl/orientatieklas

18-24 juli , Biddinghuizen:  
New Wine conferentie    
new-wine.nl/zomerconferentie

1-8 augustus, Offenburg (D):   
Conferentie voor en met tieners 
teenstreet.nl

Jubilea: 
27 juni , Dordrecht:  
De Hoop 40 jaar   
vriendenvandehoop.nl/veertig-
jaardehoop/

Elk jaar komen meer dan vierduizend tieners uit heel Europa een week lang 
samen in Zuid-West Duitsland tijdens TeenStreet. Zij zijn onderdeel van een 
‘smallgroup’ met ongeveer vijf andere jongeren. TeenStreet daagt jongeren uit 
om discipel van Jezus te zijn en coacht volwassenen om ze daarin voor te gaan.

Heb je een hart voor God en voor jongeren en ben je ten minste twintig jaar? 
Check dan de mogelijkheden om TeenStreet Coach te worden. Je bent ver-
antwoordelijk voor een groep van zes tieners uit je eigen land of van je eigen 
jeugdgroep en coacht hen in discipelschap zowel tijdens als na het programma. 
Samen aanbidden jullie God, duik je de Bijbel in, bidden jullie met en voor elkaar 
en is er tijd voor sport en ontmoeting. Ervaren jeugdleiders kunnen zicht aan-
melden voor ‘Ministry & Mentoring’ van de coaches en hun tieners.
Meer info voor tieners en (potentiële) coaches: www.teenstreet.de/nl

Op 18 juni begint de ramadan. Juist in deze 
maand leren veel moslims Christus kennen. 
Daarom brengen Frontiers en Open Doors 
een gebedsboekje en –app uit. Bidt u mee 
voor een doorbraak van het Evangelie onder 
moslims en voor meer zendelingen? U kunt 
het materiaal aanvragen via www.30dagen.
nl of downloaden via de app store.

Bidden tijdens 
de ramadan

In september 2015 start de 
Wittenberg met een nieuwe opleiding 
voor (bijna) afgestudeerde jongeren 
(HBO en WO). Tijdens Discipelschap 
in 80 dagen volgen zij elf weken een 
onderwijsprogramma met Bijbelse 
verdieping, missionaire toerusting 
en maatschappijkritisch denken. Ze 
worden toegerust om inspirerend 
christen te zijn en uitgedaagd om een missionaire levensstijl te ontwikkelen. 
In deze periode maken ze deel uit van de leefgemeenschap. Tijdens een aan-
sluitende (diaconale) stage in binnen- of buitenland brengen ze de theorie in 
praktijk. www.dewittenberg.nl

Samenleesbijbel
In september verschijnt, op initiatief van het Nederlands 
Bijbelgenootschap, JOP en Uitgeverij Jongbloed de 
Samenleesbijbel. Hiermee kunnen (groot)ouders en 
(klein)kinderen (8-12 jaar) op een verrassende manier 

samen de Bijbel lezen en bespreken. Naast de complete tekst van de Bijbel in 
Gewone Taal bevat deze uitgave ruim 500 pagina’s extra materiaal. Vanaf april 
is een gratis voorpublicatie beschikbaar. www.samenleesbijbel.nl

MIssIeNeDerLaND Is bLIj MeT Deze NIeuwe DeeLNeMer:

aKz+ Dr. william den boer, projectleider: 
“Als deelnemer van EA-EZA gaat een groot netwerk voor ons open met tal van 

nieuwe uitdagingen en mogelijkheden. Heel mooi! Ik hoop dat we elkaar zo meer 
tot zegen zijn. AKZ+ wil met haar wekelijkse publiekscolleges over Bijbel, geloof, 

kerk en theologie zo veel mogelijk christenen dienen met theologische bezinning, 
vorming en toerusting. Graag tot ziens bij een van onze colleges!” 

akzplus.nl

agenda

Nieuw: deeltijdopleiding 
gemeentewerk
In september start het Evangelische College op vier 
locaties met de nieuwe driejarige deeltijdopleiding Ge-
meente Werk (HBO). De opleiding kenmerkt zich door 
een stevig Bijbels-theologisch kader, praktisch-theologi-
sche vakken en een uitgebreid praktijk-leergedeelte.

Na het behalen van het diploma kunt u (al dan niet 
beroepsmatig) aan de slag als gemeentewerker in 
een kerk of gemeente. U bent opgeleid om leidingge-
vende en onderwijsgevende taken uit te voeren in de 
gemeente. www.evangelisch-college.nl/GemeenteWerk

Regel uw abonnement!

aan de gratis abonnementen 

is helaas een eind gekomen. 

Vanaf juni 2015 is IDeaZ alleen 

nog verkrijgbaar voor betalende 

abonnees. een abonnement kost 

€ 19,90 per jaar. Wilt u IDeaZ 

blijven ontvangen?  

Meld u dan aan via 
missienederland.nl/ideaz 
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Zie voor alle aanbiedingen

www.kachelhuus.nl

Galvanistraat 20 • Ede • Industrieterrein Frankeneng • (0318) 69 00 89

Variaties in 
vuur en vlam.

Interesse? info@cama.nl of www.cama.nl

 ✪ gemeentestichters

✪ artsen

✪ verpleegkundigen ✪ docenten

✪ voorgangers
 ✪ evangelisten

Wij zoeken: 

Wil je werken bij een internationale christelijke zendings- 
organisatie? Dan ben je bij CAMA van harte welkom.

krb. 
aangenaam! 
Een full-service communicatiebureau 
gevestigd in hartje Barneveld! Strategische 
en creatieve communicatie, waarbij de 5C’s 
centraal staan: communicatie- en marke-
tingadvies, creatieve concepting, creatie, 
campagnemanagement en coaching.

Torenplein 3ª, 3772 CX Barneveld | 0342 40 34 90

www.krbcommunicatie.nl

Daag ons uit! 
Wij zijn er klaar voor.

COlUMN

Het is zondagmorgen, ik ga vandaag voor in een kleine 
protestantse kerk, een kerk zoals er zoveel zijn in 
Nederland: ooit een bloeiend gemeenteleven, nu zoe-

kend naar manieren om het hoofd boven water te houden. 

In de consistorie excuseert de toegewijde ouderling van 
dienst zich voor de kleine opkomst. Ongeveer vijftien mensen 
zitten er deze ochtend in de kerkbanken. “En je bent helemaal 
uit Den Haag gekomen.” 

Wat ik haar niet vertel is dat ik het wel fijn vind om even uit Den 
Haag weg te zijn. Als missionair pionier woon en werk ik in Moer-
wijk, een van de wijken van de stad. Het is intensief en prachtig 
om te doen, maar ik ben de hele week de buurt nog niet uit 
geweest en het aantal mensen dat ik heb gesproken was kleiner 
dan de groep mensen die hier vanochtend in de kerkbanken zit. 
Mijn wereld wordt klein en soms benauwd me dat. 

Tijdens de dienst vertel ik over die kleine wereld, over de 
mensen die ik spreek en wat er gebeurt als iemand zich voor 
het eerst geliefd weet door God. Ik vertel over het groeiend 
aantal pioniersplekken in Nederland. Kleine groepen die vaak 
niet beschikken over een gebouw, een kerkenraad of een 
vaste structuur, maar die zich met alles wat ze wél hebben  
inzetten voor Gods Koninkrijk. Het is stil in de kerk en er 
wordt aandachtig geluisterd. 

Na die tijd vertelt iemand me dat ze zich getroost voelde door 
de dienst. Het doet haar verdriet dat haar kerk misschien 
dicht moet, maar misschien is niet alles verloren als het ge-
bouw niet meer gebruikt wordt, misschien kunnen ook zij met 
dat wat ze wél hebben kerk zijn. 

Haar woorden raken me, het doet me goed om te merken dat 
ons pionierswerk ook energie oplevert voor deze bestaande 
kerk. Dat de gemeenschap die ontstaat in Moerwijk onder-
deel is van een groter geheel. Mijn wereld is misschien klein, 
maar dat wat er gebeurt is zo veel groter. Ik heb zin om de 
trein terug te nemen naar Den Haag. 

Bettelies Westerbeek 
Missionair pionier bij MarcusConnect in Den Haag

Mijn wereld 
wordt klein

“Misschien 
is niet alles 
verloren”
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streamer

In deze rubriek

Broodtekst

thEMA IN bEElD

Is een kleine kerk zwak en krachteloos? 
Of brengt een kleine kerk ons juist terug 
bij de kern van gemeente-zijn?



ideaz nr 2 - 2015 ideaz nr 2 - 201512 13

In een keurige straat bij een keurige twee-onder-een 
kapwoning parkeer ik mijn auto. De deur van het 
opgegeven adres staat op een kier, maar voor de 

zekerheid bel ik toch maar even aan. Als snel zwaait de 
deur wijder open en gastvrouw Annelique Dröge gaat 
me voor naar de huiskamer. Ik ben niet de eerste. Rond 
een gedekte tafel zit een gezelschap van zo’n vijftien 
mensen gezellig met elkaar te praten. Tieners, senioren, 
een moeder uit Eritrea met haar twee jonge kinderen, 
van alles wat. Het oudste gemeentelid is 92. De koffie 
gaat rond, maar het eten blijft nog even onaangeroerd. 

Ieder heeft iets
Langzaam neemt het geroezemoes af en ineens is de 
dienst begonnen. Annelique leest een psalm en gaat 
voor in gebed. Er worden gebedspunten gedeeld en de 
groep splitst zich in tweeën om nog eens verder te bid-
den. Ook de kinderen dragen gebedspunten aan en bid-
den mee. De sfeer is intiem. Iedereen lijkt elkaar goed te 
kennen en bereid zijn of haar kaarten op tafel te leggen. 
Na het gebed gaan de gemeenteleden weer aan tafel en 
nu mag er gegeten worden. 
Ik zit naast Pier van Damme, een oudere heer die vroe-
ger veel sprak in Rafaëlgemeenten. Waarom koos hij 
voor een huisgemeente? “Ik vind het hier zo heerlijk 

rustig”, zegt hij tevreden rondkijkend. “Daarnaast komt 
het ‘ieder heeft iets’ waar Paulus over schrijft, juist in 
een huiskerk goed tot zijn recht.” 

Dat blijkt als iedereen zich het eten al even heeft laten 
smaken en Annelique vraagt of er mensen zijn die een 
getuigenis hebben. Verschillende mensen reageren en 
delen kleine, maar ook ingrijpende dingen. Haar man en 
mede-huiskerkleider Arie Schalk, maakt zich ondertussen 
op voor het kindermoment. Met een kinderbijbel in de 
hand vertelt hij de twee kinderen hoe het verder ging na 
Pasen. Hij stelt vragen en als de kinderen het even niet 
weten, vraagt hij de volwassenen om mee te helpen. 
Een jonge vrouw begeleidt op een gitaar de tijd van aan-
bidding die volgt. Op een klein televisiescherm verschij-
nen de woorden. De kinderen bedienen de laptop. 

Het is een mooie lentedag als ik ’s ochtends vroeg de snelweg naar 

het zuiden neem. Ik ben uitgenodigd door een huiskerk in Vught om 

hun zondagmorgendienst bij te wonen. In ‘gesloten’ landen als china 

en noord-Korea hoor je van huiskerken die in het geniep bij elkaar 

komen. Waarom zou je dat eigenlijk in nederland doen? 

Tekst Suzanna Blackmore beeld Marijke v.d. Ende-Vlietstra

“Ik vind het hier zo 
heerlijk rustig”

Het gevoel van een huiskerk in Vught

Schrijf anders maar op 
dat je thuis de 

Bergrede gaat lezen

pRAktIjk
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Voordat de preek begint is er deze zondag nog tijd om de 
zieken te zalven. Een oudere broeder neemt het initiatief en 
vraagt wie er gebed nodig heeft. De huiskringleiders en wat 
gemeenteleden staan in een kring in de huiskamer en bid-
den en zalven drie mensen die met ziekte kampen. 

Notitieboekjes
Tijdens de preek van gastspreker Sjannie van Brunschot 
valt de actieve houding van de gemeenteleden op. Ze heb-
ben hun notitieboekjes in de aanslag als de spreekster in 
rap tempo allerlei bijbelteksten opnoemt– “schrijf anders 
maar op dat je de Bergrede gaat lezen”. Ondertussen stelt 
ze vragen, waar ze ook direct een antwoord op verwacht. 
Een gesprekje tijdens de preek mag. “Wie heeft iemand 
die in zijn leven meewandelt, die mag meekijken? Jezus 
had er twaalf. Al hadden wij er maar een. Mag die persoon 
je zwakke en sterke kanten zien? Dat is discipelschap!” 
Niemand kijkt raar op als een oudere vrouw even op de 
bank gaat liggen en de kinderen ondertussen wat tekenen.
Een aantal keer tijdens de dienst valt het woord ‘tiener-
groep’. In de huiskerk tel ik er een paar, maar eens in 
de twee weken schijnt er een grotere groep bij elkaar te 
komen van zo’n zestien jongeren, waarvan de helft niet-
christen. Via via komen mensen achter het bestaan van de 
huiskerk en haar activiteiten. Zo is er ook een senioren-
groep en zijn er twee huiskringen waarvan niet alle leden 
naar de huiskerk komen. 

Intensiever
De huiskerk in Vught ontstond twaalf jaar geleden uit het 
pionierswerk van Sjannie en haar man Albert van 
Brunschot. Na twee jaar was er een huiskerk en inmiddels 
zijn dat er drie. De huiskerken zijn onderling aan elkaar 
verbonden en landelijk aangesloten bij de koepel van Rafaël 

Nederland. Toen de Van Brunschots vorig jaar hun taak 
neerlegden, kwamen er negen nieuwe leiders voor terug. 

“In een huiskerk stappen mensen eerder uit, ze nemen snel-
ler een taak op zich”, verklaart Arie Schalk. Zelf heeft hij een 
achtergrond in de Christelijke Gereformeerde Kerken en 
de Protestantse kerk. “Als puber zat ik met zoveel mogelijk 
pepermuntjes achterin. Van betrokkenheid of actief mee-
doen, was geen sprake. Hier is veel meer interactie, het is 
meer relatiegericht en intensiever. In andere kerken kun 
je al gauw denken: oh daar is wel een commissie voor. Op 
het moment dat hier iemand wegvalt, moet er meteen iets 
gebeuren. Je merkt geestelijke groei.” Tegelijkertijd is dat 
kleine ook het kwetsbare van de huisgemeente. Naar spre-
kers is het altijd lang zoeken en als de kerk maar iets groeit, 
moet er al een back-up plan zijn. 

Vol indrukken zoef ik de snelweg weer op. Klein maar fijn, dat 
is deze huiskerk zeker. Maar ook levensveranderend. Alleen 
al dat het simpelweg onmogelijk is om je op de laatste rij te 
verstoppen.  

www.rafael-denbosch.nl
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De Kerk van de Nazarener in Amersfoort gaat zich 
opdelen in drie deelgemeenten. In de vorige edi-
tie werd duidelijk dat er sprake is van een orga-

nisch en democratisch proces. 

Het mooie van zo’n proces is dat er bij een kleine groep 
mensen een groot enthousiasme ontstaat. Iedere deel-
gemeente heeft een aanvoerder en die heeft op zijn 
beurt een kernteam om zich heen verzameld van onge-
veer vier mensen. Elke aanvoerder heeft een klus, zoals 
bijvoorbeeld ‘de samenkomsten’ en ‘de kinderen’. Ook 
zij werken weer in een klein team samen om die klus te 
klaren. In de aanloop naar de splitsing kan iedereen die 
dat wil meedenken. Eigenlijk gebeurt nu alles driedub-
bel. Hartverwarmend om te zien hoeveel mooie dingen 
er gebeuren. 

Toch, als we kijken naar de opkomst op de avonden die 
worden georganiseerd, dan blijkt ongeveer de helft van 
de gemeente actief betrokken. De andere helft maakt 
het meer op een afstandje mee. Veel mensen zullen 
bij zichzelf herkennen dat er perioden zijn van actieve 
betrokkenheid bij de kerk, die zich kunnen afwisselen 
met perioden dat het kerkelijk leven op een lager pitje 
staat. Een effect hiervan is dat mensen die af en toe 
aanhaken het proces kunnen ervaren als een rijdende 

trein die niet meer te stoppen is, en om die reden liever 
afwachten. Ook aspirant-leden geven aan nog even te 
wachten om te zien hoe het straks gaat. 
Een bijkomende lastigheid wat dat betreft is dat het ook 
financieel haalbaar moet zijn. De gemeentevergadering 
heeft zich tot nog toe steeds geschaard achter de plan-
nen en gecommitteerd aan een inkomstenstijging. Maar 
als puntje bij paaltje moet komen heb je iedereen nodig. 
Dat blijft nog spannend.

Ook het punt van kiezen bij welke gemeente je aansluit 
is heikel. Het liefst zien we drie min-of-meer even 
grote deelgemeenten ontstaan. Op dit moment is de 
grootste deelgemeente echter nog twee keer zo groot 
als de kleinste. Iedereen heeft zelf de keus, die vooral 
zal zijn ingegeven door locatie en aanvangstijd van de 
samenkomsten. Pubers willen zich nog niet vastleggen 
en wachten wat hun vrienden doen. Ouders van pubers 
laten hun keuze ook daar weer van afhangen en zo blijft 
het een boeiend proces. 

Bram Jonkheer
Gemeentelid Kerk van de Nazarener, Amersfoort

Mobiliseren en organiseren

Volgende keer: geestelijke groei

Kerk onder constructie (2)
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Over het algemeen associëren we een kleine kerk 
met de pijnlijke terugloop van leden, met het 
verlies aan kracht en middelen, met de verle-

genheid bij het nadenken over het ‘zo dus niet, maar 
hoe dan wel’. De enige vraag die overblijft lijkt: ‘Wie doet 
er als laatste het licht uit?’ Het verlamt.

Terwijl, als ik dit kleine moestuinpotje in mijn hand heb, 
mij een vrolijk tafereel te wachten staat: een stralend 
zonnetje, een lachende regenworm en de hoopvolle 
verwachting van glanzend rode paprika’s. Je krijgt zin 
om aan de slag te gaan. Het is klein, speels en geeft een 
uitdaging.
Zoals een klein moestuinpotje kan aanzetten tot actie, 
zou er zo ook veel kracht kunnen schuilen in een kleine 
kerk? Ik denk het wel. Ik zie een aantal kansen, geleerd 
uit de zendingsgemeenten binnen de Christelijke 
Gereformeerde Kerken (CGK).

Klein en kwetsbaar
In onze postmoderne samenleving lijkt het christelijk 
geloof steeds minder relevant. Als christenen zijn we 
allang geen meerderheid meer en onze invloed is 
beperkt. Het dwingt een kleine kerk om bijzaken los te 
laten en na te denken over haar kern, bestaansrecht 
en roeping. Wat is ons doel, wat is onze identiteit? Welk 
verschil maken wij eigenlijk als christenen? Het kan 
niet blijven gaan zoals het altijd ging, want dan sluiten 
de deuren mogelijk binnen afzienbare tijd. Het brengt 
een besef met zich mee hoe klein en kwetsbaar je 
bent als christen. We kunnen het niet op eigen kracht, 
waardoor het besef groeit dat we afhankelijk zijn van 
Gods belofte. Tegelijkertijd daagt het ons uit om zo slim 

mogelijk om te gaan met de talenten die in huis zijn. 
Tijd, geld en menskracht zetten we in voor dat wat ons 
hart heeft. Als dat het meedoen in Gods missie is, komt 
er veel energie vrij om missionair gericht te zijn.
Als we kijken naar plaatsen waar het christelijk geloof 
geen afspiegeling meer is van de samenleving, waar het 
niet meer vanzelfsprekend is om op zondag naar de 
kerk te gaan, dan geloven christenen daar vanuit intrin-
sieke motivatie. Niet langer spelen status of fatsoen een 
rol. Mensen kiezen er op die plekken bewust voor om 
christen te zijn. Dit bewustzijn heeft een grote invloed 
op hun levensstijl, die veelal meer missionair wordt. 

Nare bijsmaak
Van die beperkte invloed op de samenleving als kerk 
hoeven we overigens niet alleen maar treurig te wor-
den. Het is tenslotte niet altijd goed gegaan op die 
invloedrijke positie. Veel niet-christenen hebben een 
nare bijsmaak aan ‘het grote instituut kerk’ over gehou-
den. Zij wantrouwen de kerk vanwege haar moralisti-
sche vingertje. Om van de vele andere misstanden nog 
maar te zwijgen. De kleine kerk heeft hier beduidend 
minder last van. Een kleine club mensen is toegankelij-
ker. Het maakt kwetsbaarder naar anderen. Het geeft 
de gelegenheid open te zijn. Niet-christenen zijn wel 
nieuwsgierig waarom iemand voor zo’n positie in de 

moestuinen zijn hip. De lichtblauwe grootgrutter hielp 
heel nederland aan leuke kleine potjes om ‘het zaaien, 
verzorgen, verpotten en oogsten spelenderwijs te leren’. Ik 
moest eraan denken toen ik nadacht over ‘de kleine kerk’. 

Tekst Petra de Jong-Heins beelden Marijke vd. Ende-Vlietstra

Kijken naar
 kleine kerken

Niet langer spelen status 
of fatsoen een rol
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Ze beginnen niet met een 
hele geestelijke moestuin

marge kiest. Niet de grootte van de kerk heeft macht, 
maar het kwetsbare en dienende maken het verschil; 
een persoonlijk getuigenis of een helpende hand, als 
tekenen van Gods liefde voor de ander.

Hechte gemeenschap
Een kleine kerk werkt ook samenbindend. Om vol te 
houden als christenen in de marge van de samenleving, 
is onderlinge steun belangrijk. In kleine kerken inves-
teert men hier veel in. Het besef dat je elkaar nodig hebt 
is groot. Ze bouwen bewust en concreet aan een hechte 
en warme gemeenschap.

Ook kijken ze naar de gaven die elke persoon in de 
gemeenschap heeft om de kracht van het kleine goed 
te benutten. Iedereen is nodig en welkom om mee te 
doen. Er worden op dat vlak bewuste keuzes gemaakt. 
Bijvoorbeeld om in dezelfde buurt te wonen. Zo ont-
moeten ze elkaar gemakkelijk doordeweeks. Ook is 
er een bewuste open houding naar nieuwe mensen. 
Missionaire en diaconale aspecten zijn in concrete en 
dagelijkse activiteiten verweven. Het draait dus niet 
alleen om de eredienst op zondag, maar juist ook om 
de gemeenschap die bij de doordeweekse activiteiten 
zichtbaar wordt. Er groeit geen cultuur van vanzelfspre-
kendheid, maar om door geloof gedragen keuzes. Deze 
levensstijl valt op, creëert enthousiasme en trekt daar-
mee nieuwe mensen aan. 

Kleine stapjes
In een kleine kerk willen christenen vanuit deze levens-
stijl actief meedoen in de missie van God. Er is vaak 
heel goed nagedacht over ‘navolging’ of ‘discipelschap’. 
Gemeenteleden oefenen dit navolgen van Jezus in 
kleine stapjes. Ze beginnen niet met een hele ‘gees-
telijke moestuin’, maar gewoon eens met zo’n klein 
bakje: er worden cursussen gegeven, preken gehouden, 
maar de spits zit vaak in de kleine groepen, waar leden 
open met elkaar praten en bidden over hun geestelijke 
groei en vragen. De nadruk ligt niet op kennis, maar 
op het praktisch leven als christen. Kleine stapjes, om 

spelenderwijs te groeien in geloof en getuigen. Zo leren 
ze ook mensen zonder kerkelijke achtergrond wat het 
is om God te volgen. De kernvraag van elke discipel is: 
hoe leer ik Jezus zó te volgen dat door mijn leven weer 
nieuwe discipelen ontstaan? Mentoraat speelt een 
belangrijke rol: van iemand die verder is op de weg, kun 
je leren waar valkuilen liggen en hoe je het beste kunt 
handelen. 

Intensiever
Moet je dan eerst een kleine kerk zijn om van betekenis 
te zijn? Ik denk het niet. De kracht van de kleine kerken 
ligt enerzijds in het besef van de grote afhankelijkheid 
van God, anderzijds in het roepingsbesef. Samen vor-
men zij de identiteit van een kleine kerk. Ook in grotere 
kerken kan men hier bewust over nadenken. Daarnaast 
is er de mogelijkheid om kleine missionaire groepen te 
creëren in grotere kerken. 

Het kernwoord bij krachtige kleine kerken is: relatie. 
Juist kleine groepen zijn daarvoor uitermate geschikt, 
want de kleinschaligheid zorgt eerder voor een infor-
mele sfeer. In een kleine groep of kerk is alles inten-
siever. Dat is prima, want mensen willen ergens aan 
meedoen, ergens aan bijdragen. Dit praktische aspect 
bij het onderwijs helpt om een concrete invulling te 
geven aan je levensstijl. 

Jezus’ moestuinbakje
Jezus daagt ons uit om niet het ogenschijnlijk kleine 
negatief te beoordelen, maar om er juist de kracht van 
te ontdekken. Hij geeft ons anno 2015 als het ware 
een moestuinbakje en zegt: “Weet je waar het hemels 
koninkrijk op lijkt? Op een mosterdzaad.” Ga maar eens 
zaaien, verzorgen, verpotten en oogsten om spelender-
wijs te leren wat Hij daarmee bedoelt. Dan zal je met 
hoopvolle verwachting gaan kijken naar kleine kerken.

Petra de Jong-Heins

Evangelisatieconsulent bij het Dienstenbureau van de Christelijke 
Gereformeerde Kerken. 
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Regelrecht  
uit de jungle

“Voorgangers 
in Nederland,  
jullie wacht een 
schone taak”

Op zendingsreis naar Birmese vluchtelingenkampen is natuur-
lijk prima. Gewapend met camera en laptop zoveel mogelijk 
beelden en verhalen verzamelen voor betrokken donateurs 

kan ook ieders goedkeuring wegdragen. Maar een zendingsreis 
maken is geen aapjes kijken. Er wordt iets meer van je verwacht: hulp-
goederen aanslepen, spelen met de kinderen, zingen, luisteren en 
niet te vergeten spreken. 

Spreken voor een aandachtig, hongerig en dorstig publiek van 
enkele volwassen, maar vooral veel jeugdige Birmese vluchtelin-
gen, hoe doe je dat? Om mensen te bereiken, moet je hun referen-
tiekader en hun taal kennen. Deze mensen komen regelrecht uit 
de jungle, een mijnenveld verstoken van elektriciteit, smartphones, 
nu.nl en Facebook. Koken doen ze op houtskool, badderen provi-
sorisch met wat bakjes ijskoud vervuild rivierwater. 

Een Amerikaanse teamgenoot reikt me gekscherend een onder-
werp aan: een stevige preek over eschatologie. Nou, dat lijkt me 
helemaal het einde voor dat kerkje achter het bamboegordijn. 
Een preek over de aloude kwestie wanneer die opname van de 
gemeente nu eindelijk plaatsvindt: voor, tijdens of na de grote 
verdrukking. 

Toch een ietwat heikel thema in een Birmees vluchtelingenkamp. 
Een grotere verdrukking dan verdrijving van huis, haard en land 
en getuige zijn van de brute moord op je (groot)ouders en andere 
geloofsgenoten is nauwelijks denkbaar. Ik vrees toch dat deze 
mensen nog maar twee smaken over hebben: tijdens of na… en 
dat ze de Heer dagelijks smeken dat het toch maar ‘tijdens’ mag 
zijn, omdat ze niet weten of ze dat ‘na’ wel zullen halen.

Voorgangers in Nederland, jullie wacht een schone taak. Spreken 
voor een soms ingedut, kritisch of verwend publiek van enkele 
jeugdige, maar vooral veel vergrijsde Nederlandse kerkgangers, 
hoe doe je dat? Om mensen te bereiken, moet je hun referentie-
kader en hun taal kennen. Uw mensen komen regelrecht uit de 
digitale jungle, een mijnenveld vergeven van elektriciteit, smart-
phones, nu.nl en Facebook. Koken doen ze op inductie, badderen 
comfortabel met een waterbesparende warme douche van het 
zuiverste water. 

Spreken? Bezint eer ge begint! Bezinning brengt je terug bij Jezus, 
de bron waar alle dorstigen mogen drenken. En eenmaal gedrenkt 
ontdek je dat de Geest inderdaad alle talen spreekt. Ook de 
Birmese en de digitale.  

Tirza Keesmaat-Ritmeester 
 Medewerker bij Stichting Ora, www.stichtingora.nl
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Corjan Matsinger en Marian Timmermans 

Eigenaren van Young & Holy, een jonge organisatie met ruim 25 jaar ervaring in jongerenwerk. Timmermans en Matsinger geven trainingen voor ouders, jeugdwerkers, docenten en predikanten. Verder geven ze op www.youngholy.nl elke dag een nieuwe #relitrend met gespreksvragen, tips en verwerk-ingsopdrachten voor klas, ouders en tienerclub. 

3
aanbod op ‘maat’
Waarom zelf doen wat een ander al doet? We kennen een 
dominee die ervoor gekozen heeft om in overleg met de 
ouders en jongeren te kijken welke jeugdgroep uit een 
andere kerk in de stad een thuisbasis zou kunnen zijn. De 

drie jongeren uit zijn gemeente gaan nu elk naar een jeugdgroep van 
een andere kerk. Er werd gezocht naar aanbod op maat. De tieners 
hebben heel bewust gekozen voor een jeugdgroep die past bij hun 
(geloofs)beleving, vriendengroep of interessegebied. 

4
eén-op-één-contact
In de vroege kerk was het gewoon dat 
een mentor met zijn pupil ging wande-
len om de geloofsgroei te bespreken. 
De catecheet trok in een één-op-één-

relatie op met zijn jongere. In het jeugdwerk is het 
belangrijk dat een jongere zich gezien en gehoord 
weet. Jeugdwerk XS dwingt ons om de focus van 
de activiteit weer terug te brengen naar de relatie. 

5
Zoeken naar gezamenlijke passies
Evert is geluidsman in de kerk. Hij heeft niet zo 
veel met jongeren zegt hij zelf. Als ik hem zon-
dag in de kerk zie, lopen er twee jonge gastjes 
bij hem die helpen met de beamer, het licht en 

het finetunen van de monitorboxjes van de muzikanten. 
Tijdens de preek lopen de jongens naar buiten om een 
sigaretje te roken. Na afloop van de dienst spreek ik Evert 
nog even. Ik vraag hem wie die jongens zijn. “O dat zijn 
Joost en Carlos, ze komen eigenlijk nooit meer in de kerk, 
maar ze helpen me regelmatig met het geluid. Ze komen 
ook vaak bij mij thuis, op verjaardagen of zomaar  
’s avonds een biertje doen.” Op de vraag of hij dan niet 
toch een jongerenwerker is, moet hij grinniken om  
vervolgens weer door te gaan met zijn werk. 

Gespreksvragen
• Durft u over of buiten de muren van de eigen kerk te kijken als u 

denkt aan uw tieners en jongeren? 
• Denkt u bij jeugdwerk aan de jongeren in uw kerk of de jongeren 

in uw hele buurt?
• Bedenk minimaal drie passies die de tieners en jongeren uit uw 

kerk met elkaar delen en die zich lenen om in ‘touch’ te blijven.
• Breng in kaart waar uw aanbod onderscheidend is van het jeugd-

werkaanbod van andere gemeenten? Welke kansen geeft dit?

Een moeder uit een gemeente vertelde me eens wanhopig: “Ik ben 
de tienerleider, mijn dochter van zestien en mijn zoon van twaalf 
zijn de jeugdgroep!” Waar veel kerken tien jaar geleden nog jeugd-
werk hadden met een maatje ‘M’, lijkt het jeugdwerk van veel ker-
ken nu naadloos te passen in een XS model. Hoe geef je jongeren 
in een kleine kerk toch een volwaardige plaats in de gemeente? 

er is hoop. Sterker nog, jeugdwerk XS dwingt ons om buiten de box van 
jeugdgroepen en jeugdleiders te denken. We geven hieronder vijf inzichten 
die klein jeugdwerk juist kansrijk maken. 

Klein is het nieuwe groot

5 X JeugDWerK XS
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1
De blik naar buiten! 
Jeugdwerk XS brengt ons terug naar de essentie van het kerk-
zijn. De kerk is toch primair een club die bestaat voor haar niet-
leden? XS daagt ons uit om geen genoegen te nemen met de 
huidige situatie. Een jeugdleider: “In plaats van te blijven turen 

naar de paar tieners die we zelf hebben en de eindeloze autoritten naar 
de andere gemeente uit ons kerkgenootschap zijn we gaan kijken waar er 
jongeren zijn in onze eigen omgeving. Als de tieners niet bij ons komen, 
dan gaan wij toch gewoon naar hen? Het gevolg? Er is nu een voetbalpro-
ject met kinderen en tieners uit de wijk!” 

2
over kerkmuren heen kijken
Voor jonge tieners is een jeugdgroep met een maatje ‘M’ een belangrijke plaats. 
Het is de plaats waar je kunt experimenteren met verschillende ‘rollen’ in de zoek-
tocht naar je eigen identiteit en een plek waar je wat anoniemer je topics kunt 
bespreken dan thuis. Een jeugdwerker vertelt hoe hij door jeugdwerk XS heeft 

geleerd om ‘slimmer’ te denken: “We hadden met onze drie tieners niet de illusie dat we een 
eigen jeugdwerk konden opbouwen. Daarom hebben we met meerdere kerken de handen 
ineengeslagen en draaien we nu samen toch een club met negen tieners. We zijn daardoor 
trouwens als kerken ook op meer gebieden gaan samenwerken. We hebben bijvoorbeeld 
inloopochtenden voor moeders uit de buurt, maar denken momenteel ook na over een 
gezamenlijke diaconale actie zoals ‘Nacht zonder Dak’.”
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Waar zijn de profeten 
van vandaag?

Zij zijn echter geen partij voor de 
machthebbers in de regio. Als er nog 
heersers zijn met een geweten, zoals 
Achab, dan worden ze door anderen 
aangespoord zich daardoor niet te 
laten hinderen. “Jij ben toch de koning 
van Israël?” zegt Izebel spottend tot 
haar man (7). “Je laat je toch niets 
gelegen liggen aan een eenvoudig 
wijnboertje?”

Wettelijk vernis
‘Brieven, verzegeld met het koninklijke 
zegel’ (8) worden gefabriceerd om 
de misdaad van een wettelijk ver-
nis te voorzien. Zo gebeurde het in 
de tijd van de Armeense genocide. 
Zo gebeurde het in de holocaust. Zo 
gebeurde het met Palestijnse bezit-
tingen in Israël en op de Westelijke 
Jordaanoever. Zo zal het vandaag 
ook weer gaan, als de huizen, winkels, 
boerderijen en akkers een tijdlang in 
bezig zijn van de nieuwe eigenaars. 
Om de onteigening volledig te legiti-
meren, moet de voormalige eigenaar 
een zondebok worden. Hij is geen 
volwaardig mens: daarom staan wij 
in ons recht. “Twee mannen namen 
tegenover hem plaats en beschul-
digden hem ten overstaan van het 
volk van godslastering en majesteits-
schennis.” (13) Hij is een ongelovige, 
een kefir. Hij is een kruisvaarder, een 
terrorist. “Daarop werd hij buiten 
de stad gebracht en gestenigd.” (13) 
De beelden van executies – soms 
door onthoofding of steniging van 
onschuldigen – staan in onze geheu-
gens gegrift. 

Als het vuile werk is opgeknapt, is de 
kust veilig voor de roof. “Hij ging naar 

Jizreël om de wijngaard van Nabot in 
bezit te nemen.” (16) Christenen die 
uit hun dorpen en steden verjaagd 
werden, staan verbijsterd als zij horen 
dat voormalige buren, in het kielzog 
van de jihadisten, hun huizen in bezit 
nemen. Dat is de banaliteit van het 
kwaad, die in ieder van ons huist. 

Geen tegenoffensief
God, in wiens naam het onrecht 
geschiedt, komt niet met een tegen-
offensief, maar spreekt tot ons gewe-
ten. Hij draagt zijn profeet op om zijn 
boodschap van oordeel, recht en 
verzoening te verkondigen. “Kom, 
ga Achab, de koning van Israël, tege-
moet.” (18) Te midden van alle leu-
gens houdt de profeet misdadigers 
en medeplichtigen de onversneden 
waarheid voor. “Dit zegt de HEER: Je 
hebt een moord gepleegd en je het 
bezit van een ander toegeëigend.” 
(19) Waar zijn de profeten die van-
daag tot de machtige misdadigers in 
het Midden-Oosten durven spreken? 
Zijn die er ook binnen het huis van 
de islam?

Al te vaak negeren de machthebbers 
Gods stem in die van de profeet. Zo de 
waard is, vertrouwt hij zijn gasten. Ze 
voelen zich bedreigd en denken dat de 
profeet gezonden is door hun politieke 
tegenspelers. “Mijn vijand heeft mij dus 
weer weten te vinden.” (20)
De profeet laat zich echter niet mis-
bruiken voor politieke machtsspel-
letjes. Hij wil het hart van de koning 
raken. “U hebt uzelf verkocht om te 
doen wat slecht is in de ogen van de 
HEERE.” (20, HSV) Die boodschap moet 
klinken in de oren van wie anderen 
verjaagt om hun goederen in te pikken. 
U denkt dat u iets wint, maar in feite 
verkwanselt u uw eigen ziel.

Onbegrijpelijk genadig
Het goede nieuws is dat de bood-
schap van de profeet doel treft en 

leidt tot boete. Achabs geweten blijkt 
niet helemaal uitgeschakeld. “Heb je 
gezien hoe Achab zich voor mij ver-
nedert?” (29) Het is laat: Nabot is al 
dood. Toch stelt God op basis van 
Achabs berouw het oordeel uit. Dat 
is onbegrijpelijk genadig.  

De vraag die deze tekst aan de hui-
dige situatie in het Midden-Oosten 
stelt: waar zijn de profeten, die 
durven spreken van vrede in Gods 
naam? Niet alleen met het oog op 
het heden – een crisis van ongekende 
weerga – maar ook met het oog op 
de toekomst, waarin we de moord-
partijen van vandaag niet herhaald 
willen zien. “Grijp in, HEER! Zwakken 
en armen zuchten onder het geweld. 
Behoed hen, HEER, bescherm hen 
steeds tegen dat volk.” (Psalm 12:1, 
6 en 8)

Ds. Wilbert van Saane
Studentenpastor aan de Haigazian Uni-
versiteit in Beiroet en betrokken bij de Na-
tional Evangelical Church of Beirut en de 
Middle East Council of Churches.

Gespreksvragen
   
1.  Christenen van het Midden-Oosten 

lezen in het verhaal van de 

wijngaard van Nabot hun eigen 

verhaal. Kunt u andere situaties 

bedenken waarop dit verhaal toe-

pasbaar is? 

2.  Overweeg de rol van de profeet Elia 

in deze geschiedenis. Wie kan deze 

profetische rol vandaag vervullen? 

3.  ‘Wie zwijgt, is medeplichtig.’ Wat 

vindt u van die uitspraak in het 

kader van wat zich vandaag in het 

Midden-Oosten afspeelt?

In deze maanden herdenken wij de 
deportaties, moordparti jen en 
landonteigeningen die bekend staan 

als de Armeense Genocide. Nog steeds 
wachten de Armeniërs, en de andere 
volken die slachtoffer werden, op erken-
ning. Niet alleen willen zij recht gedaan 
worden. Zij weten ook dat de ontkenning 
van het gruwelijke verleden, het heden 
onveilig maakt. 
Het geweld waarvan wij vandaag getuige 
zijn is een herhaling van de onverwerkte 
geschiedenis. Weer ontvluchten Syrische, 
Armeense, Assyrische en Chaldeeuwse 
christenen hun dorpen en steden, samen 
met moslimburen die evenveel te vrezen 
hebben van de terreurgroepen.  

Eerbied
Veel christenen in het Midden-Oosten 
herkennen zich in Nabot, voor wie geen 
plaats was in de wereld. Als koning Achab 
een bod uitbrengt op zijn wijngaard, ant-
woordt Nabot: “De HEER verhoede dat 
ik de grond die ik van mijn voorouders 
heb geërfd aan u zou afstaan.” (3) Net 
als Nabot, hebben oosterse christenen 
eerbied voor de lange traditie waarin zij 
staan. Die willen zij niet verkwanselen. 

onlangs hoorde ik een 

armeense man uit de 

Iraakse stad mosul 

zeggen: “er is niets ver-

anderd. Honderd jaar 

geleden werden mijn 

grootouders van hun ge-

boortegrond verdreven. 

Vorig jaar gebeurde het-

zelfde met mij en mijn 

gezin in mosul.” 

Beelden van  
executies staan in onze 

geheugens gegrift

INtERCUltURElE bIjbElstUDIE

1 Koningen 21

“Christenen in het midden-oosten 
herkennen zich in Nabot”
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Broodtekst

Ik vERtREk

Wie zijn jullie?
“Wij zijn Erik en Evelyn Stalman en wonen in Alblasserdam. 
We hebben vier kinderen in de leeftijd van zes tot twaalf 
jaar oud en hopen in juni naar Redcliffe College in Engeland 
te gaan ter voorbereiding op ons werk in Zuidoost-Azië 
voor Wycliffe Bijbelvertalers. Op dit moment werk ik (Erik) 
nog als communicatieadviseur bij De Hoop en Evelyn werkt 
als zorgassistent in het ziekenhuis. Ik heb tijdens mijn stu-
die stage gelopen bij Wycliffe in Kenia en Oeganda. Evelyn 
kwam mij opzoeken en we werden er beiden aangeraakt 
en stilgezet bij waar het in het leven werkelijk om gaat. 
Onze ogen gingen daar open voor wat God met ons leven 
voor heeft. Sinds die tijd heeft het werken voor Wycliffe 
ons niet losgelaten. Door familieomstandigheden heeft het 
echter meer dan tien jaar geduurd, voordat we aan de roep 
gehoor konden geven. We ervaren dat het nu Gods tijd 
voor ons is om de stap te maken.” 

Wat gaan jullie doen?
“Na onze voorbereidingstijd in Engeland vertrekken we 
naar Maleisië of Thailand. In één van deze twee landen 
zullen we gaan wonen, maar het werk strekt zich uit tot 
de landen in heel Zuidoost-Azië. Ik (Erik) zal aan het werk 
gaan als ‘Language Program Manager’. Dit houdt in dat ik 
verschillende vertaalprogramma’s zal aansturen, nieuwe 

programma’s opstart, contacten met overheidsinstanties 
onderhoudt en zorg voor afstemming en samenwerking 
tussen de verschillende programma’s. Veel van deze pro-
jecten zijn in landen waar we niet over kunnen spreken, 
omdat de vertaalprojecten dan in gevaar komen. We erva-
ren heel sterk dat we de afgelopen tien jaar zijn klaarge-
stoomd om deze rol op ons te nemen. Ik, Evelyn, heb nog 
geen vast omschreven taak en zal mij in eerste instantie 
richten op de zorg voor het gezin. Maar ik ben ervan over-
tuigd, dat God ook voor mij een taak heeft weggelegd in het 
land waar we gaan wonen.” 

Wat zouden jullie tegen de kerk in Nederland 
willen zeggen?
“Hoewel er veel meer openheid is tussen kerken, zijn veel 
kerken nog steeds erg op zichzelf gericht. Bij zendingsorga-
nisaties komen alle kerkelijke gezindten bij elkaar. Zij kun-
nen een grote rol spelen om kerken bij elkaar te brengen. 
Hetzelfde zie je op het zendingsveld gebeuren, daar vallen 
de kerkmuren helemaal weg. ‘Gereformeerd’ of ‘evange-
lisch’ is daar niet meer belangrijk. Als je het goede nieuws 
van het Evangelie wil verkondigen moet je dat samendoen.”

Arjan Schoemaker
Voor meer informatie zie ook: www.familiestalman.nl | wycliffe.nl

Ik vertrek naar… 
  ZuidooSt-AZië 

In deze rubriek portretteren 
we mensen die op het punt 
staan om Nederland te verla-
ten om ergens op de wereld 
missionair actief te zijn.

Jezus navolgen is overzichtelijk: 
heb God lief en je naaste als 
jezelf. Ook als die naaste 
zesduizend kilometer verderop 
in materiële armoede leeft.
Tear verbindt kerken wereldwijd. 
Waardoor we met elkaar onze 
rijkdom kunnen gaan delen: 
ons talent, ons geloof én onze 
bezittingen. Dit verandert het 
leven van Pastor Joel én dat 
van anderen. Het verandert de 
samenleving. Het verandert jou. 

Deel jij je rijkdom al?

www.tear.nl“ Deel je rijkdom”“ Deel je rijkdom”“ Deel je rijkdom”“ Deel je rijkdom”“ Deel je rijkdom”
- pastor Joel uit Nairobi, Kenia. Investeert zijn tijd en 
middelen in de mensen uit de sloppenwijken van Nairobi. 
Lees hoe hij zijn rijkdom deelt op www.tear.nl/joel

824.029-02 Adv. Joel 190x133_wtk.indd   1 17-07-14   11:26

Bid mee!

www.opendoors.nl/bid

Schrijf u in en ontvang  
het wekelijks gebedspunt

M_ADV-Bid (90x135).indd   1 16-2-2015   14:20:32

Bewogen
met mensen

vanuit het hart
van God

“

”
Cursus
psychopastoraat

in Goes, Gouda, Lelystad en Veenendaal

In september 2015 start opnieuw
de cursus psychopastoraat. Negen
cursusdagen (1 dag per maand) 
met praktijkgericht onderwijs en 
training door deskundige docenten 
en trainers. 

De cursus is bestemd voor mensen 
die toegerust willen worden voor 
psychopastoraal werk in de kerk, 
gemeente of een hulpverlenende 
organisatie. 

Meer informatie
en aanmelding:

Stichting 
Psycho Pastorale 
Toerusting

www.stichtingppt.nl 
info@stichtingppt.nl
Tel. 0318 540 503
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Bijna-elke-dagboek voor leidinggevenden m/v 
Hettie Boer-Nitrauw

Tien maanden, vier weken per maand, vijf dagen per week. Inderdaad, niet elke dag dus. En per dag 
slechts één bladzijde met een korte overdenking bij een bijbeltekst. Dat moet in te plannen zijn, ook 
voor mensen met een leidinggevende taak. Het maakt dit deel in de serie ‘Bijna-elke-dagboeken’ tot 
een aantrekkelijk begin van de werkdag. Of een tussendoortje, maar dan wel één die je meteen con-
fronteert met – achtereenvolgens – God, je collega’s, jezelf en leiders in de Bijbel.

Boekencentrum, € 
14,90

Klassikaal geloven - Verhalen uit de wondere wereld van het 
godsdienstonderwijs  MJan Marten Praamsma (red.)
 
In Klassikaal geloven komen ruim twintig mannen en vrouwen aan het woord, die werkzaam zijn in 
(of rond) het vak godsdienst/levensbeschouwing (voortgezet onderwijs). De verhalende en beschou-
wende bijdragen geven een gevarieerd beeld van het godsdienstonderwijs in een tijd waarin tal van 
vormen van spiritualiteit niet langer ‘vreemd’ en ‘ver weg’ zijn, maar ‘bij ons in de klas zitten’. De erva-
ringen en (creatieve) ideeën die naar voren komen, kunnen ook voor kerken leerzaam zijn. 

Ik ga voor je uit - Korte verhalen   
Uitgave van Trans World Radio

Trans World Radio (TWR) Nederland stelde dit boekje samen ter gelegenheid van hun vijftigjarig 
bestaan. Het is een kleine, maar afwisselende bundeling verhalen van en over mensen die Gods 
hand ervaren hebben in hun leven, als medewerker van het internationale TWR of als luisteraar 
van één van de vele radioprogramma’s die de organisatie over de hele wereld uitzendt. Of allebei: 
als luisteraar die later – op opnieuw wonderlijke wijze – medewerker geworden is.

Kok, 

€ 15,00

Gratis 

te bestellen via 
ikgavoorjeuit.nl

• Nederland Zoekt
 www.nederlandzoekt.nl

• Natuurlijke gemeente Ontwikkeling (NCD)
 www.ncd-nederland.org

• International Church plants Network
 www.icpnetwork.nl

De Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer 
werd aan het eind van de oorlog opge-
hangen door de nazi’s vanwege zijn steun 
aan het verzet tegen Hitler. Zijn dood op 
39-jarige leeftijd verhinderde de voltooi-
ing van zijn theologisch werk, maar niet-
temin wordt hij in brede kringen als een 
profetisch denker beschouwd.

Als weinig anderen heeft Bonhoeffer, vóór 
de oorlog en in de gevangenis, nagedacht 
over de betekenis van het christelijk 
geloof in een diep geseculariseerde cul-
tuur. Theologisch zat hij in de buurt van 
Karl Barth: het evangelie komt niet op uit 
ons religieuze gevoel, maar het komt van 
buiten. Wim Dekker laat in dit boek echter 
zien dat Bonhoeffer meer dan Barth oog 
had voor de manier waarop deze waar-
heid ‘landt’ in mensenlevens, wat het 
losmaakt bij mensen die zich ontworteld 
en verward voelen nu de eeuwenoude 
christelijke cultuur van Europa razendsnel 
in elkaar stort.

Dekker, werkzaam bij de IZB, vereniging 
voor zending in Nederland, heeft een toe-
gankelijk, pastoraal en soms prikkelend 
boek geschreven. Elk hoofdstuk begint 
met een paar citaten uit het werk van 
Bonhoeffer, waarna Dekker verder mijmert 
over de vragen waar christenen in onze 
tijd tegenaan lopen. De betekenis van 
de gemeenschap, hoe spiritualiteit vorm 
te geven, over een ‘stap in gehoorzaam-
heid’ en het belang van leren wachten 
op God – deze en andere thema’s komen 
aan bod. Het boek is geschreven met het 
oog op reformatorische lezers, maar bevat 
veel dat ook voor evangelische christenen 
belangrijk is.

Wim Dekker
Boekencentrum
€ 18,90

Gelezen door: Stefan Paas, bijzonder hoogleraar 
kerkplanting en -vernieuwing (VU Amsterdam)

Tegendraads 
en bij de tijd
Verder in het spoor van Bonhoeffer

Ik heb dit verrassende boek met groei-
ende verwondering gelezen, omdat het 
zo aansluit bij wat Jezus ons wilde leren. 
Namelijk dat Liefde een scheppings-
kracht is, die maakt dat wij kunnen leven 
als kinderen van Gods nieuwe wereld.

Op grond van de hechtingstheorie van 
Bowlby (1907-1990) toont de auteur aan 
hoezeer wij op onze plek komen, wan-
neer wij leven in een veilige en liefde-
volle relatie. Onwillekeurig kwamen de 
woorden van Jezus bij mij naar boven, 
die het enkele malen heeft over de nood-
zaak van het ‘jullie in Mij, en Ik in jullie’. En 
denk daarbij ook aan de herhaaldelijke 
nadruk op het gebod van de liefde. Je 
zou kunnen zeggen dat Johnson tot in 
detail uitwerkt wat die liefde inhoudt, en 
waartoe die liefde in staat is. Het vergt, 
ook bij Johnson, dat wij ons leven van 
zelfbescherming loslaten en ons over-
geven aan een nieuwe weg, waarin we 
elkaar in alle kwetsbaarheid van hart tot 
hart durven te ontmoeten.

Houd me vast richt zich vooral op partner-
relaties, maar heeft zeker ook implicaties 
voor de manier waarop wij samenleven. 
Het ondergaan van de principes die de 
auteur aanreikt, kan ons ertoe brengen 
dat we in onze relaties – maar ook in onze 
kerkelijke gemeenschappen –een krach-
tige verkondiging zijn van het Goede 
Nieuws dat Gods Koninkrijk komende is 
in de wereld.

Sue Johnson
Kosmos, € 15,00

Gelezen door:David van Beveren
predikant (Kerk v.d. Nazarener, Nijmegen)

EFT-therapeut (www.wijzaak.nl)

Houd me vast
Zeven gesprekken voor een hechte(re) en 
veilige relatie

tips:

www.kerklab.nl
Kerklab is het online platform 
van een netwerk dat zich inzet 
voor missionaire gemeenschaps-
vorming. Op de site staan allerlei 
onderzoeken waaronder Gods-
huizen, een onderzoek naar huis-
kerken en celkerken in Nederland. 

www.eo.nl zoek op huiskerken
Een informatief artikel over de 
geschiedenis van de kleine kerk 
(helaas ontbreekt de naam van de 
auteur)

www.housechurch.org
Website rondom het gedachten-
goed van Wolfgang Simson met 
allerlei artikelen en fora, ietwat 
gedateerd. 

www.simplechurch.eu
Website van Simple Church Eu-
rope. Links naar allerlei boeken, 
artikelen en websites rondom 
kleine kerken. 

boeken:

• Celebrating the Small Church, 
Martin Robinson en Dan 
Yarnell (Monarch)

• A toolbox for Small Churches, 
Hilary Taylor (Thankful Books)

• Small Church, Big Vision, Lynn 
Green en Chris Forster 
(Zondervan)

• Being Church, Doing Life: 
Creating Gospel Communities 
Where Life Happens, Michael 
Moynagh (Monarch)

• Ik zie een leger: kerk-zijn op een 
andere manier, Floyd McClung, 
(Highway)

• Huizen die de wereld veranderen, 
Wolfgang Simpson (Gideon)

• Welcom to the Nexus, Rad Zdero 
(red) (William Carey Library)

Maak gebruik van de kennis in het MissieNederland netwerk!
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Samen met mijn vrouw was ik 
een aantal jaren kerkplanter in 
Waeng Yai. Van binnenuit weet 

ik hoe kwetsbaar deze kleine kerk is. 
Binnen een jaar of vijf verhuisden zo’n 
tien mensen naar een ander gebied. 
Dat is gebruikelijk in Thailand, dus 
een kerk moet alleen al groeien om 
‘gewoon’ op niveau te blijven. De kerk 
telde drie gezinnen. Van de andere 
leden waren de meeste de enige 
christen binnen hun familie. Doordat 
de moeder herhaaldelijk overspel 

pleegde, viel op een dag een van die 
gezinnen uit elkaar. Je kunt je voor-
stellen wat een impact dat heeft in 
zo’n kleine gemeenschap. Bovendien 
verhuisde de ouderling naar een 
andere plaats. Als hij niet actief was 
gebleven binnen de gemeente, weet 
ik niet of het kerkje had kunnen over-
leven. De afgelopen twee jaar is er 
maar één nieuwe gelovige gedoopt. 
Dat is een teken dat de kerk te weinig 
evangeliseert. Kortom, ik maak mij 
zorgen om de kerk.

Geen mislukking
Toch ben ik er steeds meer achter 
gekomen dat de kracht van de kerk 
in Thailand juist in zulk soort kleine 
kerken ligt. Elke zondag gaan er vijf 
nieuwe kerken open. Ze beginnen 
soms in een huis, vaak in een klein 
gehuurd winkelpand. De helft van 
hen zal nooit verder groeien dan 
45 leden en daarom nooit een be-
taalde predikant hebben. Maar dat 
is geen mislukking; het is de manier 
waarop de Here God Zijn kerk in 
Thailand bouwt. 

Er zijn verschillende redenen te 
noemen waarom kleine gemeentes 
belangrijk zijn voor Thailand, en 
waarom ze veel sterker zijn dan op 
het eerste gezicht lijkt. Als er geen 
kerk in een dorp of stad is, is de 
kans dat mensen christen wor-
den vele tientallen malen kleiner 
dan wanneer er een kerk in hun 
eigen gemeenschap is. Kerken 
die mensen uit de wijde omtrek 
herbergen worden steeds populair-
der in Nederland. Maar in Thailand 
zijn mensen minder mobiel en het 
gemeenschapsgevoel is groot. Er 
zullen overal kerken moeten komen 
om iedereen de gelegenheid te 
geven in zijn eigen omgeving het 
evangelie te horen. 

Iedereen moet meewerken
Kleine kerken zijn duidelijker zout en 
licht in hun omgeving dan een grote 
kerk die mensen uit de hele omge-
ving trekt. De leden hebben meer en 
sterkere relaties met niet-christenen 
en zijn geen onderdeel van een 
christelijke subcultuur die in al hun 
sociale behoeften voorziet. Dat is 
moeilijker en vermoeiender, maar 
het is wel hoe de kerk groeit. 

Een andere reden voor de kracht 
van kleine kerken is dat een hoog 
percentage van de leden een taak 
binnen de gemeente heeft. Iedereen 
moet meewerken om de gemeente 
te laten functioneren. Dus als je tien 
kerken van dertig leden vergelijkt 
met een kerk met driehonderd 
leden, tref je - over het algemeen -  
in de eerste situatie veel meer men-
sen aan die verantwoordelijkheid 
dragen, getraind zijn, en gegroeid 
zijn in hun geloof. De kerkgroei 
door bekering ligt in de kleine, jonge 
kerken procentueel gezien dan ook 
een stuk hoger dan in de grotere, 
oudere kerken. Ook de pastorale 
zorg is meestal intensiever, zelfs 
als er geen betaalde predikant is. 
Het is onmogelijk om onopgemerkt 
randkerkelijk te worden. De tweede 
zondag dat je niet in de kerk komt, 
bidden de broeders en zusters voor 
je, en hoogstwaarschijnlijk komt 
er minimaal één kerklid bij je langs 
om je direct of met een omweg te 
vragen wat er aan de hand is.

Trots
Het is moeilijk om de kracht van 
kleine kerken te zien. Dat is moeilijk 
vanuit een grote kerk, waar men 
trots is op wat er allemaal gebeurt, 
en waar men zich niet voor kan stel-
len dat je een goede kerk kunt zijn 
zonder een groot aanbod. Het is ook 
moeilijk vanuit een kleine kerk, waar 
men zich zo bewust is van alle pro-
blemen die er zijn. Ik denk dat we, 
zowel in Thailand als in Nederland, 
onbewust een vergelijking maken 
tussen de toplaag van meest betrok-
ken leden in een grote kerk en het 
geheel van een kleine kerk. Maar als 
we de moeite doen de vergelijking te 
maken tussen gemiddeld kerkleden 

in beide kerken, wordt de kracht van 
kleine kerken duidelijker zichtbaar. 
Voor de toekomst van de Thaise én 
Nederlandse kerk is het belangrijk 
dat de kracht van kleine gemeenten 
onderkend, bevestigd, gevierd en 
gebruikt wordt.

Marten Visser, 

Zendingswerker in Thailand, uitgezonden 
door OMF en GZB

‘‘Het is onmogelijk 
om onopgemerkt 
randkerkelijk te 
worden’’

‘Kleine kerken zijn
duidelijker zout en licht’

eén ouderling, één diaken, 
twintig belijdende/ge-
doopte leden en een ruime 
handvol kinderen. Dat is de 
enige kerk in Waeng Yai, 
een district in noordoost-
thailand waar dertigdui-
zend mensen wonen.
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De studententijd is een heel cruciale fase waarin jongeren belangrijke 

keuzes maken, maar tegelijk lijkt dit het moment waarop we ze als 

kerk uit het oog verliezen. Studenten zijn een ongrijpbare doelgroep 

en vaak raken ze ‘kwijt’. Dorina de groot, beleidsmedewerker Jeugd bij 

missienederland, vertelt wat we hieraan kunnen doen. 

Studenten, 
raak ze niet ‘kwijt’

er verandert veel als je gaat studeren. Het begint met 
het kiezen van een studierichting. Hopelijk is het de 
juiste keuze geweest, want anders kost het ontzettend 

veel geld. Je verhuist naar een nieuwe stad waar je niemand 
kent met een kleine boedelbak vol gekregen spulletjes. Het 
thuisfront heeft je geholpen en laat je nu alleen. Daar zit je 
dan: op je nieuwe studentenkamertje. Het schooljaar begint 
en je rolt van het een in het ander. 

De wereld ligt open en je bepaalt zelf wat je wel en niet 
doet. Er worden vragen gesteld bij je geloof. En je begint 
te twijfelen aan wat je altijd geleerd is. Het zoeken naar je 
eigen weg is begonnen. Wie ben ik? Waar ben ik goed in? 
Waar droom ik van? Met wie wil ik mijn leven delen? Wat 
geloof ik eigenlijk nog? 

Er ligt voor de kerk een pastorale taak in deze turbulente 
fase. Dat is niet altijd gemakkelijk, omdat de student de 
thuisgemeente misschien nog maar weinig bezoekt. 

Een aantal tips

1.  Inventariseer welke studenten in de gemeente vertrok-
ken zijn naar een andere stad om te studeren. 
Weet u hoe ze heten, wat ze studeren en waar ze 
wonen? Bezoeken ze de gemeente of gaan ze naar 
een andere kerk? Zijn ze lid van een (christelijke) 
studentenvereniging?

2.  Een gemakkelijke manier om contact te onderhouden zijn 
de sociale media. Onderzoek hoe u die kunt inzetten. 

3.  Nodig een student uit om gezellig aan te schuiven aan 
tafel. Eten is voor studenten een gemakkelijke manier 
van contact. Het scheelt geld en moeite om te koken en is 
voor beide partijen leuk!

4.  Wees een mentor voor een student die u kent. Trek 
samen op en hoor wat er speelt. Dit kan op een hele laag-
drempelige manier door een gezamenlijke interesse te 
delen. U kunt bijvoorbeeld denken aan wandelen, spor-
ten, bezoeken van een evenement, muziek luisteren et 
cetera. 

30 augustus: Bidden voor studenten
In samenwerking met IFES, Navigators, Agape 
en VPE-studentenwerk roept Missie-
Nederland kerken op om op zondag 30  
augustus 2015 te bidden voor studenten. Meer 
informatie om een dienst te organiseren of te 
bidden voor studenten is te vinden op
missienederland.nl/biddenvoorstudenten 

jEUgD
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Naam: Villa Klarendal, Arnhem
Ontstaan in: 1995 als wijkproject van Youth for Christ, in 2000 
als christelijke wijkgemeenschap
Kerkelijke kleur: Geen. Ontstaan vanuit initiatiefnemers uit 
baptistengemeente, pinkstergemeente, Nederlands 
Gereformeerde Kerk, aangevuld met mensen uit 
Gereformeerde Kerken vrijgemaakt
aantal bezoekers: vieringen 15-30; brunch: 30-50
reden om klein te blijven: De interactiviteit van de vieringen. 
Het past ook beter bij de wens en doelstelling aan te sluiten bij 
de wijk Klarendal. Klein is drempelverlagend.
www.villaklarendal.nl/

Naam: Huizen van Vrede, 
Vlissingen
Kerkelijke kleur: Evangelisch
aantal bezoekers: twaalf
reden om klein te blijven: 
Klein blijven heeft als voordeel 
dat iedereen even belangrijk is 
en de aandacht of hulp krijgt 
die hij of zij verdient. Het voor-
deel is ook dat je op verschil-
lende plaatsen (huizen) kunt 
samenkomen waardoor je ook 
weer andere mensen bereikt.
www.huizenvanvrede.nl/

Naam: Families op missie, Maastricht
Ontstaan in: 2014
Kerkelijke kleur: moederkerk is Gereformeerde Kerken vrij-
gemaakt, maar dat zul je niet herkennen in hoe we kerk zijn, 
aangezien we vooral aansluiting zoeken bij de katholieke 
doelgroep
reden om klein te blijven: We willen niet klein zijn. Wij rich-
ten ons op 20-50 man, de middelgrote groep. We werken in 
verbondenheid met de moederkerk. De missional community 
is een plek om je discipelschap uit te leven in de context van 
een uitgebreide familie die een specifieke missie heeft. 
www.kerkmaastricht.nl/eenvoudige-kerken/
http://missionalcommunitiesblog.com/hat-are-missional-com-
munities/

Naam: Huisgemeentes Kockengen 

Ontstaan in: 2005

Kerkelijke kleur: Evangelisch

aantal bezoekers: Vijf huisgemeentes 

van ieder 12-20 personen (van volwasse-

nen tot baby’s).
reden om klein te blijven: Terugkeren 

naar de manier van gemeente-zijn zoals in 

het boek Handelingen. Dit proberen we te 

bereiken door minimale (organisatie)struc-

turen en het uitgangspunt dat je (jong en 

oud) de huisgemeente bezoekt om iets te 

brengen wat de ander verrijkt/zegent in 

plaats van te halen/aan te horen. Kern is: 

“Ze bleven trouw aan het onderricht van 

de apostelen, vormden met elkaar een 

gemeenschap, braken het brood en wijd-

den zich aan het gebed.” Handelingen 2:42

www.geloofhoopenliefde.nl

Naam: Evangelische huisgemeente Elim, 
Doorn
Ontstaan in: 1984
Kerkelijke kleur: evangelisch
aantal bezoekers: 45
reden om klein te blijven: Voor ons is 
het belangrijkste kenmerk dat de 
gemeente het huisgezin van God is met 
broers en zussen. Om dit werkelijk te 
beleven als gemeente, mag deze niet 
groter zijn dan 40-50 personen. Met dat 
aantal is een gezinsbeleving nog mogelijk. 
Daarboven gaat de methodiek van een 
organisatie werken met leiders, functies 
en alle aspecten die eigen zijn aan een 
organisatie. www.elim.nl
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Tekst Arjan Schoemaker

 Ondertussen in... 

Tsjoekotka - Eind 1993 komt in Moskou een inwoner uit Tsjoekotka, 
de meest afgelegen provincie van Rusland, tot bekering. De man 
werkt in de mijnen van Pevek, de meest noordelijke stad boven 

de poolcirkel. Zijn oproep is: ‘In Tsjoekotka zijn nergens kerken. Er zijn 
geen mannen die het evangelie verkondigen. Mijn volk gaat ten onder aan 
afgoderij en alcohol. Kom naar ons toe. Kom ons alstublieft het evangelie 
brengen.’ Maar visa voor dit gebied worden zonder opgaaf van redenen 
geweigerd voor buitenlandse zendelingen. Desondanks zijn meer dan twin-
tig jaar later in elk dorp van Tsjoekotka gelovigen te vinden en in zeven dor-
pen zijn kleine maar levendige huiskerken ontstaan. ‘Het zijn glinsterende 
kinderen van God, in vrieskou van min 30 tot min 50 graden.’
Bron: Friedensstimme Contact april 2015

Mozambique - De Mwani’s leven langs de kust in het noorden van 
Mozambique. Hun leven is onlosmakelijk verbonden met  
de visserij. Hoewel ze in naam moslim zijn, is hun wereldbeeld  

veelmeer animistisch, waarin voorouders, mediums en toverdokters een  
belangrijke rol spelen. Door onder andere polygamie is er veel wantrouwen 
tussen echtgenoten en de cultuur stimuleert geen trouw en open communi- 
catie. Weinig mensen komen tot geloof.  
Bron: Africa Inland Mission Connect april-juni 2015 

India -  “Ik dacht dat mijn leven voorbij was,” verteld Kondamma. “Wat was ik 

bang om jogini (tempelprostituee) gemeengoed te worden, zodat mijn familie 

zou kunnen overleven. Maar dankzij de inspanningen van House of Hope ben 

ik nu vrij en gelukkig.” Kondamma is nog maar negentien jaar oud. Haar familie is 

straatarm. De enige oplossing om aan deze moeilijke omstandigheden te ontko-

men leek de familie het toewijden van Kondamma als jogini. Kondamma zou een 

‘huwelijksceremonie’ krijgen en daarmee als prostituee eigendom worden van de 

mannen in het dorp. Het geld dat zij daarmee zou verdienen moest haar leden 

uit hun barre levensomstandigheden halen. Daar tempelprostitutie verboden 

is, waarschuwden medewerkers van House of Hope (OM) de lokale politie op de 

dag van de ceremonie, die de ceremonie stopzette. Door House of Hope werd 

Kondamma gered.  

Bron: OM nieuws maart 2015
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‘toeval is het 
  nieuwe geluk’ 

Tekst Karel Smouter 

Journalist Karel Smouter (De Correspondent) zet de ‘credo’s van 2015’ 
op een rij en vraagt zich af welke kansen ze voor kerken meebrengen.

Wat hebben Amerika, het theezakje, champagne 
en vloeipapier met elkaar gemeen? Ze werden 
stuk voor stuk ontdekt toevallig ontdekt. Een 

woord dat wel wordt gebruikt om dit fenomeen mee te 
beschrijven is ‘serendipiteit’.

Serendipi-wat?
Juist. Het begrip zelf is niet zo bekend. Toch is het een van 
de sleutelbegrippen van de netwerksamenleving. Denk aan 
de zogenoemde ‘flexwerkplekken’ die de afgelopen jaren 
overal als paddenstoelen uit de grond zijn geschoten. Je 
betaalt er niet met euro’s, maar met je aanwezigheid. Het 
idee: door ‘toevallige ontmoetingen’ ontmoet je altijd wel 
iemand waardoor je verblijf ‘de moeite waard’ is. En als 
mensen iets de moeite waard vinden, gaan ze vanzelf een 
keer betalen.

Google probeert toeval zelfs af te dwingen: het bedrijf ver-
plicht haar medewerkers zich twintig procent van hun 
werktijd te ontspannen. Het verhaal gaat dat de meeste 
grote Google-innovaties zo ontstonden, als toevallig bijpro-
duct van deze verplichte vrije dagen.

Ik denk dat het geen toeval is dat in onze samenleving, vol 
protocollen, juist toeval de heilige graal is geworden. Als 
je gelooft dat alles maakbaar en beheersbaar is, dan is 
juist dat wat zich niet laat besturen van grote waarde. 
En wie het onverklaarbare niet door God verklaart, grijpt 
terug op het lot.

Nu is een kerk natuurlijk bij uitstek een vindplaats voor het 
onverwachte. Een woord dat je raakt in een lied, de juiste 
preek op het juiste moment, een ontmoeting bij de koffie 
met iemand die precies het goede tegen je zegt. Een goede 
kerkdienst is een dienst waarin je ontvangt wat je nodig 
had, zonder dat je wist dat je het zocht.
Kerken weten dus wat hun te doen staat: minder organise-
ren, minder vergaderen en meer ontspannen vrijheid voor 
leden en bezoekers. Want wat deze wereld zoekt, is het 
toeval dat loont. Juist een kerk kan een plek zijn waar je 
iemand tegen kunt komen, die je anders nooit ontmoet 
zou hebben. Maar ook iemand waar je niet op zat te wach-
ten. Die je niet meteen iets oplevert, en misschien wel 
vooral iets kost.
Waar het onverwachte ook echt het ongezochte is, kortom.

tRENDs
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“Als lokale mensen 
in moeilijkheden komen, 

helpt de kerk mee”

gemeente om het goede nieuws, dat zij gevonden hadden, 
te delen met de mensen in de wijdere omgeving van de 
stad. Iedere zondag kwamen er nieuwe mensen bij in de 
gehuurde ruimte. Ze kregen een hartelijk welkom. Toen ze 
naar hun naam en woonplaats gevraagd werden, bleken 
ze uit de hele Kathmandu-vallei afkomstig te zijn. Zo snel 
mogelijk werden er in al die plaatsen bijbelstudiegroepen 
gestart en toen we in 2007 opnieuw in Nepal waren bleken 
er meer dan tachtig kerken in Lalitpur te zijn ontstaan. Eén 
daarvan was de Philadelphia kerk in Bhoisepati, waar onze 
vriend Min Raj Dulal een gemeente had laten ontstaan 
door zelf het Evangelie te verkondigen. Hij was als jonge-
man tot geloof gekomen in de laatste jaren (1989/1990) 
van onze bediening in Nepal.

Eigen mensen
De kracht van deze kleine kerken in Nepal heeft naast de 
kracht van de Heilige Geest met veel andere aspecten van 
doen. Allereerst worden de eigen mensen leiders. Zij spre-
ken de taal van de mensen en kennen de verschillende 
culturen. De godsdiensten waar ze uitkomen worden als 
krachteloos ervaren, zeker in vergelijking met de wonde-
ren van genezing en bevrijding die in de Naam van Jezus 
gepaard gaan met de verkondiging van Zijn Evangelie. 
Daarnaast kennen de mensen in de dorpen elkaar goed 
omdat het om kleine aantallen inwoners gaat. Als er een 
bijbelstudiegroep in een huis begint, weten de mensen 
dat en horen ze ook dat God wonderen doet. Dat is een 
heel krachtig getuigenis en zo opmerkelijk dat het andere 

mensen aantrekt. Vaak groeit zo’n huiskring in de loop van 
een jaar uit tot een lokale kerk, waar zelfs niet-christenen 
naartoe komen om voor hun zieken te laten bidden. 
 
Levensstijl
Door het kerk-zijn in eigen buurt vallen ook de veranderin-
gen in levensstijl van nieuwe christenen op. Ineens is er 
meer voedsel omdat het geld niet meer gebruikt wordt 
om sterke drank te stoken. Als lokale mensen in moeilijk-
heden komen, helpt de kerk mee om naar oplossingen te 
zoeken. Ook helpen de kerken bij de ontwikkeling van de 
dorpelingen. Ze helpen bijvoorbeeld met lees- en schrijf-
onderwijs aan volwassenen die als kind niet naar school 
konden. De lokale overheid nodigt de kerk uit om mee te 
praten en te beslissen over wat er moet gebeuren in de 
omgeving. Hoewel niet officieel, maakt de kerk deel uit van 
de burgerlijke gemeenteraad.
Als mensen al deze goede ontwikkelingen zien waar de kerk 
een positieve rol in speelt is het aantrekkelijk om meer van 
dit geloof te weten te komen en zo komen ze in contact met 
de Redder van de wereld. De lokale kerk helpt mensen vrij te 
komen van de machten van de duisternis in de dorpsgemeen-
schappen. De angsten die daarmee gepaard gingen raken op 
de achtergrond en mensen ervaren wat echt leven is. 
Door een kerkstichtingsproject in de heuvels van Zuid-Lalitpur 
zijn er vanaf 2008 in alle zestien onbereikte ontwikkelingsge-
bieden één of meer kerken ontstaan. Twee gebieden hebben 
al wel een bijbelstudiekring, maar nog geen kerk. We hopen 
dat daar dit jaar een kerk ontstaat. Afgelopen jaar zijn er ruim 
driehonderd gelovigen bij gekomen, met dank aan God voor 
de groei van Zijn Koninkrijk in Nepal.

Henk IJmker

Missionair werker Stichting UMA,  
Kanaleneiland - Utrecht

Officieel was Nepal het enige 
hindoekoninkrijk op aarde 
met een groot aantal 

(Tibetaanse) boeddhisten. Die twee 
godsdiensten hadden hun plaats en 
veranderen van godsdienst was bij 
wet verboden. Christelijke zendings-
organisaties moesten een overeen-
komst tekenen met de regering. Ze 
mochten het evangelie niet openlijk 
delen en buitenlandse christenen 
mochten niet preken. Het christelijk 
geloof was een heel vreemd feno-
meen. Toch werd de liefde van God 
in Jezus met de bevolking gedeeld. 
Dat gebeurde informeel in gewone 
werksituaties van projecten van de 
samenwerkende zendingsorgani-
saties. Het gevolg was dat er vanaf 
1951 kleine, inheemse kerken ont-
stonden in de plaatsen waar deze 
projecten zich afspeelden.

Naam en woonplaats
Toen wij in 1983 naar Nepal ver-
trokken en in het zuiden van het 
district Lalitpur in een dorpsont-

wikkelingsproject aan het werk 
gingen, waren er in de stad Patan 
al wat grotere kerken ontstaan. 
Wij bezochten de dichtbij zijnde 
Aradhana-gemeente met een 
heel enthousiaste voorganger, 
die in India had gewoond. Hij 
stimuleerde de leden van de 

tot halverwege de twintigste 

eeuw waren er nagenoeg geen 

christenen in nepal. Buitenlandse 

christenen en nepalezen, die tot 

geloof waren gekomen, bevon-

den zich in de steden langs de 

zuid- en oostgrens van het land. 

toen in 1951 de deur voor chris-

tenen openging gingen ze samen 

aan het werk op het gebied van 

gezondheidszorg, onderwijs en 

technische ontwikkeling. 

De groei van de kerk 
in Nepal
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“Het christelijk 
geloof was een 

heel vreemd 
fenomeen”

Na de eerste aardbeving van eind april stuurde gemeentestichter Min 
Raj het volgende bericht:

“We are spending nights under open sky and people have not enough 
food and safe drinking water. As a church family our team is raising 

funds to support needy people. If it is possible please try to raise 
funds to support needy Nepali brothers and sisters.”

Vanuit nederland kunt u de slachtoffers in nepal steunen met een 
gift via o.a. eo-metterdaad, het christelijk noodhulpcluster (o.a. 
Dorcas, tear en red een Kind) of een van de vele andere organisaties 
die in nepal werkzaam zijn.
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Er is ook moed nodig om 
niet avontuurlijk 

kerkplanter te worden

er is zoiets als een heilige onbezorgdheid, waarbij je 
mag blijven zaaien zonder veel van de oogst te zien. En 
ja, trouw zijn aan taken, plaatsen en mensen waaraan 
je je gecommitteerd hebt is cruciaal. Ik spreek wel eens 
mensen die tijdens een reis van enkele weken zoveel 
mogelijk verre landen aandoen om overal het Evangelie 
te verkondigen. Ze spreken de taal niet, kennen de cul-
tuur niet, weten nauwelijks iets van het sociaal-politieke 
leven ter plaatse, maar vertellen er wel even wie Jezus 
is om vervolgens snel naar het volgende land te gaan. 
Volgens mij werkt dat niet, en is dat ook niet de bedoe-
ling van de zendingsopdracht. Mensen tot discipelen 
maken vergt tijd en geduld. 

 
Maar moet het dan zoals de zendeling die veertig jaar 
zonder enig ‘succes’ op zijn post bleef? Dat geloof ik ook 
weer niet. In Gods Koninkrijk mogen, ja moeten we ook 
ons verstand gebruiken. Er is immers zoiets als God 
liefhebben met het verstand. Als bestaande vormen en 
structuren niet goed (meer) werken, kan het nodig zijn 
om het over een andere boeg te gooien. Die uitdruk-
king – het over een andere boeg gooien – heeft haar  
achtergrond zelfs in de Bijbel, en dat is vast niet toeval-
lig. Ze is ontleend aan een opdracht van de opgestane 
Christus zelf (Johannes 21:6). Zo is er vandaag aanlei-
ding om nieuwe, laagdrempeliger vormen van kerk-zijn 
te ontwikkelen dan de traditionele. Dat is precies wat 
kerkplanters en gemeentestichters doen. Daarin verdie-
nen ze onze steun. Het gaat niet aan hen schuin aan te 
zien op de toch maar kleine aantallen mensen – althans, 
afgemeten aan biblebelt begrippen – die ze weten te 
bereiken. 

Gewone dominees
Dat betekent intussen niet dat ‘traditionele vormen 
van kerk-zijn hun tijd hebben gehad’, zoals je vaak kunt 
horen. Voor veel mensen werken die vormen namelijk 
nog prima. Vaak gaan kerkplanters op den duur zelfs 

steeds meer op gevestigde gemeentes lijken. Daar zit 
kennelijk iets onvermijdelijks in. En dat geeft ook niet. 
Maar laten kerkplanters daarom ook niet neerkijken 
op ‘gewone’ dominees. Er is vandaag evenzeer moed 
voor nodig om niet avontuurlijk kerkplanter te worden, 
maar ‘gewoon’ dominee in een vergrijzende gemeente 
ergens in een leeglopend dorp (of, vaker tegenwoor-
dig, reeks dorpen) in Friesland. Met het verlangen om 
daar, hoe smal de bedding van de traditie ook wordt, 
het licht van het Evangelie brandend te houden voor 
ieder die het wil zien. 

Zoekend en tastend
Voor het antwoord op de vraag hoe je nu vaststelt of je 
in een bepaalde situatie trouw moet zijn of juist flexibel 
en wendbaar, is het boek Handelingen inzichtgevend. 
Je ziet daar in de tweede helft van het boek met name 
Paulus voortdurend al zoekend en tastend zijn weg 
gaan. Lucas heeft veel oog voor de manier waarop dat 
gaat. Telkens let Paulus blijkbaar goed op de situatie, 
kijkt hij naar wat hij daarin kan betekenen, gebruikt hij 
zijn verstand. Groei is belangrijk, zeker – maar groei in 
de diepte niet minder dan groei in de breedte! Daarom 
blijft hij soms jaren op een plek. Tegelijk zoekt Paulus 
steeds de leiding van de Geest. Soms aarzelt hij, laat hij 
zich corrigeren, stelt zijn koers bij. Soms mislukken zijn 
plannen en kan hij niet waarmaken wat hij zich voor-
genomen had. En in nog weer andere situaties toont 
hij zich onverzettelijk en laat hij zich zelfs door een pro-
feet (Agabus) niet tegenhouden. Het mag duidelijk zijn 
dat we dit soort beslissingen niet voor elkaar kunnen 
nemen. Het komt immers op geheiligde intuïtie aan. In 
afhankelijkheid van de Geest leren we onderscheiden 
waarop het aankomt. Soms zullen getallen daarbij een 
rol spelen. En soms ook niet. 

Prof. dr. Gijsbert van den Brink

Bijzonder hoogleraar Theologie van het Gereformeerd Protes-
tantisme aan de Protestantse Theologische Universiteit. 

Als het gaat om de betekenis van getalsmatige 
groei voor het werk van zendelingen en kerk-
planters zie je twee extremen. In het hierboven 

geschetste voorbeeld is die betekenis nihil. Het gaat 
er slechts om dat je trouw blijft aan wat je eenmaal in 
geloof bent begonnen. Het andere extreem is te vinden 
in de Amerikaanse Church Growth Movement. Daar 
spant men zich in om aan de hand van sociologisch 
veldonderzoek methoden van groeimaximalisatie te 
ontwikkelen en die ook toe te passen. Zoals een bedrijf 
haar marketingstrategieën optimaliseert ten einde 
zoveel mogelijk winst te maken, zo moet de kerk dat 
ook doen. Het gaat immers om de redding van zielen.

Heilige onbezorgdheid
In hoeverre moeten mensen met een missionaire 
bediening zich druk maken over de vraag of hun werk 
tot getalsmatige groei leidt? Ik zou denken dat de waar-
heid ergens tussen bovenstaande extremen in ligt. Ja, 

er gaat een verhaal over een zendeling die meer dan veertig jaar 
werkzaam was in een afgelegen gebied. al die tijd maakte hij geen 
enkele bekeerling. niemand werd door zijn inspanningen volgeling 
van christus. na zijn dood werd de man door zijn thuisgemeente 
zeer geprezen: wat was hij een lichtend voorbeeld geweest van 
trouw aan zijn roeping! 

gemeenteopbouw 
en de ban van het getal 

Ze vertellen even wie Jezus is 
en gaan vervolgens snel naar 

het volgende land

OpINIE
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MIgRANtENkERkENZORg vOOR ZENDINgswERkERs

Wees wie je zegt 
dat je bent
mensen die als zendingswerker in 
het midden-oosten werken, merk-
en dat de kosten stijgen, de druk en 
controle toenemen en dat het lasti-
ger wordt om aan visa te komen. 
mike parker, directeur van middle 
east christian outreach (mecco), 
denkt dat deze veranderingen 
uiteindelijk goed van pas komen.                                                                                                                        

de Russisch-orthodoxe kerk van de Heilige Nikolaas van Myra Het Licht te amsterdam

Hoe functioneren migrantenkerken in Nederland? 
Zijn hun leiders hoopvol, hebben ze tips?

Kunt u eerst iets over uzelf en de kerk vertellen?
“Mijn naam is Sergei Ovsiannikov en ik ben de aartspriester van 
de Heilige Nikolaas van Myra kerk in Amsterdam. Ik ben geboren 
in St. Petersburg. Daar heb ik de theologische academie afgerond 
in 1986 en in 1990 ben ik in Engeland tot priester gewijd. Hierna 
ben ik priester geworden in Amsterdam. De historie van de Rus-
sisch Orthodoxe kerk in Nederland gaat terug tot de tijd van Tsaar 
Peter de Grote. De huidige parochie in Amsterdam bestaat echter 
pas sinds 1974. De gemeente bestaat uit ongeveer driehonderd 
leden met twintig nationaliteiten. Van de leden is grofweg een 
derde Russischsprekend, een derde Nederlandssprekend en een 
derde spreekt Servisch, Georgisch of Roemeens. De opbouw van 
de liturgie is in elke orthodoxe kerk hetzelfde, dus ook mensen uit 
bijvoorbeeld Servië kunnen de dienst volgen.”

Kunt u een overeenkomst en een verschil noemen tussen de  
protestantse kerken en de orthodoxe kerk? 
“De voor de hand liggende overeenkomst vinden we in onze belijdenis dat Jezus de Messias is. Echter, 
het grote verschil is de weg die we gaan naar het Koninkrijk van God ofwel het paradijs. Het is volgens 
de orthodoxe traditie niet genoeg om alleen met Jezus te gaan. Wij zijn, zoals Genesis zegt, geschapen 
naar het beeld, icoon, van God. In de mens is het beeld van God, het licht, aanwezig. Tevens is er duis-
ternis in de mens, omdat zij corrupt geworden is. Als mens moeten we op zoek gaan naar dit licht in 
ons en dit licht moeten we groter maken en feller laten schijnen. Het is niet het koninkrijk verdienen 
maar veeleer vinden. Het vinden van je plek in het lichaam van Christus. Met al je talenten die je hebt 
gekregen is het je taak om het licht in je te laten schijnen en aan andere mensen door te geven.” 

Bent u missionair betrokken? 
“We zijn niet missionair actief als u bedoelt dat we de straat op gaan om daar luidkeels het evangelie 
te prediken. Maar mensen komen wel uit nieuwsgierigheid naar onze kerk en sommigen blijven ook. 
Mensen komen bij ons voor de traditie, de schoonheid van het zingen, de iconen en de symboliek. In 
de liturgie is de hele mens betrokken, alle zintuigen worden aangesproken in de aanbidding van God.” 

Wat zou u tegen de Nederlandse Kerk willen zeggen? 
‘De kerk is één, dus niet Russisch, Nederlands et cetera. We moeten geen vergaderingen beleggen om 
eenheid te creëren. Maar als we op zoek gaan naar het Licht, de icoon van God, in onszelf en het aan 
anderen doorgeven, komt de eenheid vanzelf.”

Arjan Schoemaker
www.orthodox.nl

Een cultuur eren is één ding, maar als buitenlander 
gekleed gaan als Arabier is verdacht. Ik denk dat de 
dagen van vermomming achter ons liggen. Het is 
hoog tijd is dat we zijn die we zeggen dat we zijn. 
Waarom?

Allereerst zijn we geroepen om bekend te staan om 
onze integriteit. In het Verenigd Koninkrijk ontstaat 
een nieuwe beweging die de scheiding tussen het 
seculiere en het gewijde ter discussie stelt en ons 
aanmoedigt om ons ‘normale’ werk net zo goed als 
bediening te zien.1

Ten tweede zijn we geroepen om kansen te omar-
men. Als je leerkracht bent of voor een 
oliemaatschappij of NGO werkt, ontmoet je hoogst-
waarschijnlijk veel meer lokale mensen. Het is dan 
vanzelfsprekend en gepast om op visite te gaan en 
met collega’s en hun families om te gaan. 

Ten derde, als je bent die je zegt dat je bent, hoef je 
misschien niet zoveel fondsen meer te werven. 
Iedereen weet dat ‘for you, special price’ in het 
Midden Oosten betekent dat je veel meer betaalt 
dan de lokale bevolking. Als je betaald wordt voor 
dat wat je doet, kun je een ‘getuige-van Christus-met-
baan’ zijn en kost je je kerk ook niet zoveel. 

Een en ander betekent dat we eerlijk kunnen zijn in  
het visumbureau. Ik ben geen toerist, ik ben hier 
om te werken. Ik ben hier om te investeren in jullie 
economie en om jullie mensen te zegenen. 

Onze motivatie komt uit Jeremia 29. Hier zijn Gods  
mensen, op een plek waar ze niet willen zijn, tussen 
mensen die ze verachten, ontzet door hun verban-
ning. Sommige zeggen dat het niet lang zal duren. 
Wat God dan zegt is een grote verrassing. “Omarm 
deze situatie, investeer in deze plek, werk ten gunste 
van de economie en het leven. En daarboven bid 
voor deze mensen en hun land.”

Met andere woorden: wees wie je zegt dat je bent. 

Mike Parker
Internationaal directeur van Middle East Christian Out-
reach (MECCO)

1. Fruitfulness on the Frontline is een initiatief van London Insti-
tute for Contemporary Christianity, LICC, www.liccc.org.uk

Member Care Nederland (MCNL) bevordert en stimuleert de 
ondersteuning van en zorg voor missionaire werkers  
in alle fasen van de uitzending. Kijk voor meer informatie op: 
www.membercare.nl

op zoek naar het icoon 
in jezelf
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We willen een 
normale kerk zijn 

voor normale mensen

Lessons learned

•	 Onderschat	nooit	je	afhankelijkheid	van	God	

•	 Het	wordt	rommeliger	dan	je	denkt,	en	dat	is	niet	

per	se	verkeerd	

•	 Zoek	naar	manieren	om	normale	relaties	aan	te	

gaan	in	het	normale	dagelijkse	leven		

•	 Leer	om	naar	mensen	te	luisteren.		

Stop	en	luister!	

•	 Vraag	mensen	hoe	het	met	ze	gaat	en	stop	en	

luister.	Veel	mensen	missen	iemand	die	oprechte	

aandacht	voor	ze	heeft.	Tijd	voor	iemand	nemen	

en	naar	hem	of	haar	luisteren,	kan	tot	meer		

leiden	dan	je	je	voor	kunt	stellen.	
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Een van de kerkplanters is Zach Harrod, die inmid-
dels tien jaar in de mooie stad Praag woont. 
Zijn hart ging voor het eerst sneller voor de stad 

kloppen toen hij er als trainer American Football voor 
Atheletes in Action (AIA) ging werken. Een aantal jaar was 
hij coach van de Praag Lions. “In die jaren heb ik God 
aan het werk gezien door de contacten die we met jonge 
mensen kregen. Vooral het feit dat we langdurige relaties 
met hen aangingen heeft effect gehad.”

TaCesta
Zijn werk voor AIA bracht hem in contact met TaCesta, een 
pas gestarte lokale gemeente. “Door een serie van bijzon-
dere gebeurtenissen kreeg ik de mogelijkheid om deel te 
worden van het kerkplantingsteam van TaCesta. TaCesta 
betekent ‘de reis’ of ‘de weg’. We willen met mensen optrek-
ken op hun levensweg en een normale kerk zijn voor nor-
male mensen. Dat klinkt misschien gek, maar mensen in 
Tsjechië hebben heel slechte ervaringen met de kerk in het 
algemeen.” 

Geïsoleerde christenen
Harrod werkt in een omgeving waar de mensen zeer scep-
tisch zijn en een totaal verwrongen beeld hebben van het 
evangelie. Daarbovenop heeft de kerk in Tsjechië zich de 
afgelopen decennia niet van haar beste kant laten zien. “De 
kerken zijn zeer naar binnen gericht, dat was hun strategie 
om te overleven in een tijd waarin het communisme hoogtij 
vierde. Dit heeft geleid tot geïsoleerde christenen die bang 
zijn om hun geloof met anderen te delen. Te midden hiervan 
zien we in onze eigen nieuwe gemeente dat God geweldige 
dingen doet. We spreken de taal van de mensen, we delen 
onze passie voor het evangelie met hen, waarbij we zeer 
gevoelig zijn voor de cultuur waarin we werken. Ons motto 
is: mensen liefhebben, omdat God hen lief heeft, ongeacht 
of ze een keus maken voor het evangelie.”

Holistisch 
Discipelschap staat hoog in het vaandel bij TaCesta. “In de 
beginjaren van de gemeente waren we meer een huisge-
meente waarbij discipelschap een natuurlijk proces was. 
Toen we begonnen te groeien, ging al onze aandacht uit naar 
de zondagse erediensten en de organisatie. Gevolg daarvan 
was dat we geen geloofsgroei meer zagen in de levens van 
mensen. We hebben daarom besloten om te gaan werken 
met Missional Communities (groepen met een specifieke 
missie, red.) en te werken aan holistisch discipelschap. Wat 
je vaak ziet is dat kleine groepen vrij snel intern gericht wor-
den en niet langer hun hele leven er bij betrekken. Gevolg is 
dat je wel geloofsgroei ziet, maar geen aanwas van nieuwe 
gelovigen. Op dit moment is dit een van de grootste uitdagin-
gen: de kerkelijke gemeenschappen openhouden waardoor 
mensen gemakkelijk kunnen toetreden en zo impact hebben 
in Praag en in de wereld.” 

TaCesta bestaat nu een aantal jaar en heeft diverse mensen 
tot geloof zien komen. “Onze inzet blijft om met mensen 
een traject van discipelschap in te gaan zodat we groeien in 
liefde naar elkaar en naar de mensen om ons heen. Onze 
hoop is dat God ons blijft zegenen en we overal in Praag 
gemeenschappen mogen laten ontstaan van mensen die 
met elkaar optrekken en hun levens met elkaar willen delen. 
De zondagse bijeenkomsten zijn dan samenkomsten waar 
de ‘communities’ elkaar ontmoeten. Communities die disci-
pelen voortbrengen. Ik denk dat alleen zo een diepe veran-
dering teweeg gebracht kan worden in Tsjechië. Met Gods 
zegen kunnen we over vele jaren dan misschien constateren 
dat het atheïsme sterk op zijn retour is.” 

Martin de Jong
Beleidsmedewerker MissieNederland Missionaire Gemeen-
schapsvorming

ontmoet de gemeentestichters van europa

Zach Harrod – Praag
tsjechië staat bekend als een van de meest atheïstische landen 

ter wereld. Sinds een aantal jaar zijn er in de hoofdstad diverse 

nieuwe kerkelijke initiatieven gestart. Doel is om mensen weer 

in contact te brengen met het evangelie. 
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“Ook in een eredienst is 
een tekst uit deze vertaling 

toegankelijker”

Paulus waren voor veel leerlingen niet of nauwelijks te 
begrijpen. Nu heeft elke leerling een Bijbel op zijn tafel 
liggen en leest mee als we een stuk uit de Bijbel lezen 
en ze begrijpen het. Ik hoef niet meer uit te leggen wat 
er staat en kan direct overschakelen naar wat de tekst 
voor ons vandaag betekent. Ik merk dat kinderen heel 
enthousiast zijn. Onlangs bestelden we het boekje van 
het Johannes-evangelie in de BGT. De kinderen moch-
ten er vrijwillig eentje meenemen. En wat schetste onze 
verbazing: iedereen wilde er eentje hebben! Sommigen 
gaven aan dat ze de hele BGT voor hun verjaardag willen 
vragen. Kinderen kunnen echt direct met de BGT aan de 
slag. Natuurlijk heb je dan altijd nog de bollebozen, die 
meer weten dan ik, die zeggen dat het in de oude verta-
lingen toch beter verwoord wordt.”

Bushokje
“De kracht van de BGT ligt in het eenvoudige, dagelijkse 
taalgebruik dat aanslaat bij de mensen in de straat. 
Het uitgangspunt moet zijn dat als je het voorleest in 
een bushokje in Rotterdam, de mensen om je heen het 
direct kunnen begrijpen. Maar ook voor mezelf levert 
het lezen van de BGT nieuwe en verfrissende inzichten 
op. Het lijkt soms of je de Bijbel nog nooit gelezen hebt. 
Je komt tot heel verfrissende ontdekkingen: ‘Heeft dat 
er altijd al zo gestaan?’ ‘Staat dit echt in de Bijbel?’ ‘Daar 
heb ik altijd overheen gelezen of niet zo begrepen.’ Als 
godsdienstleraar heb ik ook veel aan het extra mate-
riaal dat op de site van het NBG te vinden is, dit helpt 
enorm in het voorbereiden van de lessen.” 

Goedkope versie
Zijn er dan helemaal geen aandachtspunten? “Wat ik 
mis in de vertaling is een korte introductie op de ver-
schillende bijbelboeken. Door een korte introductie 
neem je de lezer mee naar de context en omstandighe-
den waarin het bijbelboek geschreven is. Dit zou echt 
toegevoegd moeten worden. Verder mis ik de verwijzin-
gen, waardoor je niet even snel kunt kijken naar welke 
profetieën Jezus bijvoorbeeld verwijst. Maar dat is wel-
licht iets voor de toekomst. Ik zou ook graag een goed-
kope versie van het Nieuwe Testament hebben, die 
je makkelijk cadeau kunt doen. Mensen zonder enige 

achtergrond kunnen het Oude Testament tegenwoor-
dig niet meer begrijpen zonder eerst de context van het 
Nieuwe Testament begrepen te hebben. Deze vertaling 
is een uitkomst voor catechisatie, onderwijs en mensen 
zonder enige achtergrond in de Bijbel. Ik zie trouwens 
nog niet dat de vertaling in kerkdiensten een centrale 
plek heeft gekregen, wat wel moet kunnen. Voor veel 
mensen is lezen in de BGT makkelijker, dus ook in een 
eredienst is een tekst uit deze vertaling toegankelijker. 
Of gebruik ze eens naast elkaar: de gebruikelijke  
vertaling en de BGT.”

Arjan Schoemaker

Beleidsmedewerker MissieNederland

Ik ontmoet Delien Havinga in haar woning in Hattem. 
Ze werkt al lange tijd in het onderwijs en doceert 
naast godsdienst ook Nederlands en biologie aan 

zorgklassen. Gedurende de week heeft ze  kinderen van 
allerlei niveaus voor zich, van kinderen met een lees-
probleem tot hoogbegaafde kinderen en dat maakt dat 
ze op verschillende manieren haar lessen insteekt. “De 
basiskinderen willen graag interactief werken, met film-
pjes en korte opdrachten. Met de hogere niveaus kun je 
meer de diepte in naar aanleiding van de Bijbel. Beide 
groepen stellen geregeld heel existentiële vragen.” Haar 
enthousiasme voor het werken met kinderen is aanste-
kelijk. Zelf heeft ze vijf dochters, die allemaal al het huis 
uit zijn. Daarnaast heeft ze verschillende pleegkinderen 
opgevoed, waarvan er een nog bij haar thuis woont. 

Niet te begrijpen
Op de vraag wat ze van de BGT vindt, begint ze enthou-
siast te vertellen: “Ik wou dat deze Bijbel er geweest was 

toen mijn kinderen nog klein waren. Een gemiddeld 
kind kan op achtjarige leeftijd goed begrijpen wat er in 

deze vertaling staat. Als Greijdanus College hebben we 
bij het verschijnen van de BGT direct voor de hele school 
Bijbels besteld. Voorheen las ik als docent een perikoop 
uit de Bijbel en moest ik eerst uitleggen wat er nu eigen-
lijk stond. De zinnen, zelfs in de Nieuwe Bijbel Vertaling, 
waren te lang en de niet dagelijks gebruikte woorden, 
maakten dat leerlingen afhaakten. Vooral de brieven van 

De kracht van de Bijbel in  
gewone taal in het onderwijs

“Ik wou dat deze Bijbel  
er geweest was toen mijn 
kinderen nog klein waren”

onlangs verscheen bij het nederlands Bijbelgenootschap 

de Bijbel in gewone taal (Bgt). een Bijbel die gebruik 

maakt van niet meer dan vierduizend woorden uit het 

dagelijks leven. Delien Havinga, (godsdienst)lerares op 

het greijdanus college in Zwolle, gebruikt de vertaling 

dagelijks in haar klassen.

“Ik hoef niet meer uit 
te leggen wat er staat”
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?
Waarom zou je in deze tijd 

nog een professionele jeugdwerker 
in dienst nemen?

Gezien de grote en vele uitdagingen in het  
jongerenwerk, gun ik elke gemeente een  
professionele jongerenwerker. Een rondgang 

langs mijn leergroep van jongerenwerkers leverde een 
berg aan argumenten op. Laat ik er zeven noemen:

Professionele jongerenwerkers kunnen het vuur voor het 
jeugdwerk in een gemeente aanwakkeren. Juist omdat zij 
dit vak heel bewust vanuit hun hart, met toewijding en 
focus hebben gekozen.

Professionele jongerenwerkers kunnen door gebed en hun 
deskundigheid jongeren en jongerenwerkers leren om een 
persoonlijk en gezamenlijk geloofsleven vorm te geven en 
relevant te maken voor het dagelijks leven.

Professionele jongerenwerkers kunnen met hun kennis 
van de jongerencultuur en groepsprocessen de generaties 
in de kerk met elkaar verbinden. 

Professionele jongerenwerkers kunnen jongeren aanspre-
ken in hun taal en hen verbinden met de rijke geestelijke 
erfenis van de christelijke traditie. 

Professionele jongerenwerkers zijn vertrouwd met pastoraat 
en onderwijsmethodiek en kunnen zo andere jeugdwerkers 
de ‘tools’ geven om hun werk met vertrouwen te doen. 

Professionele jongerenwerkers kunnen toekomstige jonge-
renwerkers herkennen in de gemeente en hen laten zien 
dat ze meer met jongeren hebben dan ze in eerste instan-
tie misschien denken. 

Professionele jeugdwerkers zijn in staat om met praktisch-
theologisch inzichten de missionaire gerichtheid bij jon-
geren en jongerenwerkers te stimuleren zodat ze zicht 
krijgen op praktische missionaire kansen die God geeft. 

Als we een aanstelling van een professionele voorgan-
ger noodzakelijk vinden, is het vrij logisch dat we een 
professionele jongerenwerker minstens zo essentieel 
vinden. Zeker in deze tijd, waarin er meer dan ooit op 
onze jongeren afkomt. 

Ronald van den Oever
Coach Jongerenwerk
Unie van Baptistengemeenten

Laatste vraag:

COlUMN

Lekker 
aanlengen

“Wanneer komt 
een preek echt 
binnen?”

Ooit organiseerde ik op een feestje een christelijke 
drinkwedstrijd. Dat moest dan zonder alcohol, dus 
gingen we met borrelglaasjes siroop in de weer. De 

finale bleef onbeslist: twee mensen lieten zich niet kennen, 
sloegen het ene na het andere glaasje achterover en op 
gelijkspel was de siroopfles leeg. Zij moesten allebei over-
geven, en kregen uiteindelijk verkering met elkaar. Siroop is 
misselijkmakend zoet.
Als ik in een filmpje moest laten zien wat kunst en preek-
schrijven met elkaar gemeen hebben, zou ik siroop laten 
zien. Maar dan op een epische, filmische wijze natuurlijk, 
dus: een Braziliaanse sinaasappelboomgaard, gras onder 
je blote voeten, de flare van de zon die tussen de bladeren 
opduikt, klaterend vers, zoet sap… In Nederland krijg je 
zulk sap nooit te drinken. Kan niet, omdat het verrot zou 
zijn voor het hier is aangekomen. Dat Braziliaanse sap 
wordt daarom ingekookt, geconcentreerd, en gaat als 
dikke, heftige siroop een containerschip in. Al het water 
eruit om de transportkosten laag te houden, alleen het 
essentiële blijft over, maar let op: het is niet te zuipen.
Vrijwel elke kunstvorm ontstaat door zulke concentratie. 
Een beeld houdt je over als je alle andere steen weghakt. 
Een gedicht houdt je over als je elk onnodig woord weg-
laat - poëzie is de sterke drank van taal. Een goede foto is 
een geconcentreerd kader om een veel grotere werkelijk-
heid. En een grondige bijbelstudie concentreert zich soms 
maar op een paar woorden.
Wanneer raakt kunst me? Wanneer komt een preek echt 
binnen? Als ik dat concentraat kan aanlengen met mijn 
eigen verhaal, m’n eigen ervaringen. Als een woord of een 
beeld de kern raakt van waar ik zelf tegen aanloop, en 
dáár een nieuwe smaak aangeeft, dan is het geen moei-
lijke, misselijkmakende siroop meer, maar dan ervaar ik 
een moment het klaterende sap zoals de Braziliaanse zon 
‘m bedoeld had.
Mocht u dit nou ook een heel vaag verhaal vinden, bedenk 
dan: ik vertel het nu nogal geconcentreerd. U zou het 
eigenlijk moeten aanlengen met uw eigen ervaringen en 
verhalen.

Kees-Jan Mulder 
theoloog en filmmaker
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