
 

 

Terug naar de basis 

IZB-Focus brengt aan het licht dat we terug moeten naar de basis van het christelijk geloof, zegt ds. 

Gert-Jan Codee uit Maarssen. ‘Te vaak hebben we gemakshalve aangenomen, dat ”we het allemaal 

geloven”. Zolang je er niet over doorpraat, kan dat beeld in de gemeente prima intact blijven. Maar 

toen ik een tijdje geleden aan de slag ging met het thema ‘Lees je Bijbel, bid elke dag’, bleek me 

hoeveel gemeenteleden dat best lastig vinden.’ Focus brengt verdieping en verbreding en laat 

mensen in de spiegel kijken. Als je het evangelie wilt delen met de ander, moet je zelf weten wat je 

gelooft. Wie is Jezus voor jou? Spreek je daar weleens over, om te beginnen dichtbij huis, met je man 

of vrouw, je kinderen?’ 

Zo bezien heeft IZB-Focus iets van een verfrissende douche. ‘In het gesprek dat Focus losmaakt, 

ontdekken gemeenteleden: ‘Hé, blijkbaar ben ik niet de enige die hiermee worstelt…’ 

Vrucht 

Codee is in april 2015 bevestigd als predikant van de Ichthusgemeente in Maarssen. ‘Kort na mijn 

intrede heb ik een mannenkring opgericht, mijn vrouw Annemieke nam het initiatief tot een 

vrouwenkring. Zo zijn er meer levendige kernen in de gemeente. Het aantrekkelijke van IZB-Focus 

vind ik dat het een accolade slaat om de hele gemeente, niet alleen om een paar enthousiaste 

groepjes. Al moet je ook vaststellen dat er altijd gemeenteleden blijven die trouw naar de kerk 

komen, maar die geen belangstelling hebben  

Als je de lat te hoog legt, werkt dat alleen maar frustrerend, constateren beide predikanten. Van 

Walsum: ‘Is Focus alleen geslaagd als de hele gemeente er mee bezig is? Dat is voor mij een 

onbereikbaar ideaal. Ik tel de zegeningen: er is nu al veel meer gaande in de gemeente, dan in de 

periode vóór Focus. Het heeft ook tijd nodig om vrucht te dragen.’ 

Beweging 

Het materiaal van Focus is in beide gemeenten enthousiast ontvangen. Codee: ‘Van sommigen kreeg 

ik wel te horen dat er wat huiver was bij de persoonlijke vragen bij de bijbelstudies. Het is nu 

eenmaal veiliger om buiten schot te blijven in een discussie over ‘wat er nu precies staat’, dan om te 

zeggen hoe een bijbeltekst je in beweging zet. Die aanzetten tot vrijmoedigheid in de boekjes van 

IZB-Focus waardeer ik. Degenen die het meest enthousiast aan de slag gaan met de 

praktijkopdrachten, zijn de Alpha-cursisten. Blijkbaar zit daar al meer beweging in.’ 

Vormen 

Na afloop van een ochtenddienst in mei dronken de kerkgangers een kop koffie en gingen in 

tweetallen op pad, om aan de hand van een paar vragen met elkaar te spreken over de preek. Over 

de Emmaüsgangers. Eerder hadden ze op een zondag een preekbespreking en maaltijd, waarbij 

kerkgangers uit verschillende generaties elkaar ontmoetten. Codee: ‘Eigenlijk zijn het simpele 

werkvormen, die bijdragen aan het onderlinge geloofsgesprek. Zelf had ik een ontmoeting met 

iemand die zich afvroeg: ‘wat is het doel in mijn leven? Zit ik wel op de goede weg?’ Kort daarna 

hadden we een predikantendag van IZB-Focus met Neil Hudson (LICC), die liet zien dat in de Bijbel 

heel veel mensen het gevoel hadden dat ze op een verkeerde plek zaten. In Egypte, in de woestijn, in 

Babel, in het Romeinse Rijk. Het was een eyeopener die hielp om het gesprek voort te zetten.’ 
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