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Stellingen als spiegels
Waarom zijn we kerk? Een vraag die we onszelf zelfden
stelden. Deze tijd dwingt die vraag af. Er is zoveel onvanzelfsprekend geworden. Ook kan zomaar je omgang met God
verstoord raken en je band met de gemeente verminderen.
Het kan ook andersom werken: de nood wordt nijpender voor
veel mensen. Alle reden om in Christus’ naam goed te doen
en om te zien. Daarom zijn we immers kerk!
In de afgelopen weken heeft een team van GZB-ers, HGJB-ers
en IZB-ers onder de hashtag #Daaromzijnwekerk (www.
daaromzijnwerkerk.nl) het gesprek over kerkzijn op gang
geslingerd. We willen dat het bewustzijn rondom de kerk en
de gemeente verdiept wordt. De vragen die de crisis aan ons
stelt op tafel leggen.
Als onderdeel van deze campagne zijn 95 stellingen (niet
toevallig) verzameld onder gemeenteleden. U vindt ze onder
andere achter op dit nummer van Tijding en via de site kunt ze
downloaden.
De stellingen zijn vaak positief geformuleerd, dat was ook
gevraagd, en reflecteren daarmee ook wat mensen hopen
over kerkzijn. Tegelijkertijd is de ervaren werkelijkheid vaak
anders. We horen van predikanten en kerkenraden een enorme
zorg over hoe het nu gaat. En een diepe vermoeidheid door
de crisis. Het doel van de stellingen is: ga in gesprek. Neem
een stelling en houd hem tegen je eigen ervaring aan. Welke
gebed roept bijvoorbeeld de stelling ‘In de onrust van het
leven is de kerk een oase van rust en stabiliteit, van liefde en
hoop’ in je wakker, van dank of smeking? Of bespreek samen:
wat is onze roeping wil die stelling waarheid worden?

Ds. Sjaak van den Berg
Directeur IZB

2

Zilver voor
‘Eerst Dit’
'Eerst Dit', de Bijbelpodcast die de IZB elke werkdag
samen met de EO verzorgt, won zilver in de categorie
Content van de Dutch Interactive Awards.
Vorige maand werd de 500e aflevering online gezet
van de populaire podcast. Dagelijks zijn er tienduizenden
luisteraars van Eerst Dit, die de lijst aanvoert van de
best beluisterde podcasts van de NPO. EO-medewerker
Daan Molenaar, een van de bedenkers van de podcast,
is ingenomen met de prijs. ‘We hadden graag tijdens
de dinershow in de beurs van Berlage deze prijs in
ontvangst genomen. Het werd een zolderkamer met
een videoverbinding. Desalniettemin heel blij met deze
prestigieuze erkenning.’
Eerst Dit, begonnen in december 2018, biedt dagelijks
in 7 minuten een Bijbelgedeelte en een korte
overdenking, toegespitst op de navolging van Christus
in het dagelijks leven.
Er is ook een variant voor kinderen in de basisschoolleeftijd, Eerst Dit voor kids, en in december begint Dit
dus, een podcast van een serie gesprekken van ds.
Kees van Ekris met bekende Nederlanders, gericht op
zoekers. Van Ekris: ‘Kun je in gesprek over het leven en
levenservaring in de buurt komen bij die kernwoorden
van christelijk geloof? En hoe reageert iemand daar dan
op, iemand die uit een andere traditie komt of amper
tot geen kennis van geloof heeft?’ Er staan uitzendingen
gepland met o.a. Verona van de Leur, Guy Wijnen,
Myrthe Hilkens, Sywert van Lienden en Franca Treur.

Van het Badhuis
naar Bolnes
‘Drie en zeventig! Een zeven en een drie…Ja? Een ze-ven…
en een…’
Een spelletje bingo, ter afronding van de woensdagmiddagclub in het Badhuis, een missionaire pioniersplek in
Zwijndrecht. Tien kinderen op gepaste afstand rond de
tafels. Pennen in de aanslag. Chips binnen handbereik.
Peter draait aan het molentje en roept de getallen.
‘Is 35 al geweest?’ vraagt een kind. Maar het is al te laat.
Haar buurvrouw heeft een volle kaart – ‘Bingo!’ en
gooit haar armen in de lucht. ‘Applaus voor
Chantal!’ Glunderend pakt de gelukkige
na lang aarzelen iets van de prijzentafel.
Om vier uur maken de kinderen
aanstalten om de jassen aan te
trekken. ‘Volgende week gaan
we koekjes bakken!’ ‘Yes!’ Daar
gaan ze, de regen in. Geen kind
vertrekt ongezien. ‘Dag
Jeffrey! Leuk dat je er was….!’
Mariëtte, de vrouw van Peter, is
ook gearriveerd. We zouden elkaar
spreken over hun afscheid van Het
Badhuis. Ze gaan met ingang van
december missionair pionierswerk doen in
Bolnes. Vanmorgen stond Peter al een muurtje
te sauzen, in hun nieuwe huis. ‘Het is een hectische
periode. Zaken afronden, daar alvast kennismaken,
vergaderen. Maar het Badhuis moet ook
goed verder. Deze week had ik nog
overleg over de begroting van 2021.’
Leiding
Ruim 5 jaar geleden spraken we
elkaar ook voor Tijding. Ze hadden
niet lang daarvóór hun eigen zaak
– een chocoladewinkel annex
tearoom – beëindigd en begonnen
aan een avontuur. ‘Op een wonderlijke manier is onze weg toen geleid.
En eigenlijk geldt dat nu weer voor
Bolnes.’
In de nadagen van het Chocoladehuys
tobde Mariëtte met haar gezondheid en er was
ook hommeles over ons winkelpand. In die periode
sprak God tot ons in een preek. We hoorden dat we het roer
moesten omgooien. In vertrouwen hebben we dat gedaan.
We wilden wel graag iets blijven betekenen voor de vaste-

klantenkring en zo ontstond het plan voor een koffie-ochtend,
in een ruimte bij de kerk. Juist toen ik naar de telefoon liep
om de toenmalige evangelisatie-ouderling daarover te bellen
belde hij mij. Of ik ouderling wilde worden. We begonnen met
het initiatief en kort daarna kwam het Badhuis beschikbaar.
De gemeente Zwijndrecht wilde het buurthuis in het kader
van bezuinigingen sluiten; de kerk kon het huren, voor koffieochtenden, open maaltijden, kinderwerk,, etc. Alles viel op
z’n plek.
Mariëtte: ‘In dat hele traject hebben wij zo
duidelijk de leiding van God ervaren, dat
we dankbaar…eh…’
Peter: ‘….zijn gaan volgen.’
Mariëtte: ‘Veel ervaring met
missionair werk hadden we niet.
Het was een avontuur. Maar je
ontwikkelt je door wat je meemaakt, daardoor groei je in
geloof. En het belangrijkste is wel
dat je naar mensen leert kijken
zoals God ze ziet. Allerlei soorten
mensen, ook degenen waar ik vroeger
– mag je dat zeggen? - helemaal niks
voor voelde. Daar ben ik echt in gegroeid.’
Kleerscheuren
‘Net zoals ik indertijd niet stond te trappelen om een
eigen chocoladezaak te hebben, zo moest ik ook
een drempel over om met Peter in het
Badhuis te gaan werken. En als je nu
eens wist hoe moeilijk het me valt om
al die lieve mensen hier los te laten…’
Peter: ‘Dat handgeschreven bordje
in de gang - Welkom lieve mensen
- dat is Mariëtte.’
Willem, Tonny, Imert, Patricia,
Cor… De gemeenschap rond het
Badhuis kent elkaar vooral bij de
voornaam. Bij elke naam horen wel
kleerscheuren. Het Badhuis staat in
een typische volksbuurt, vlak achter
de dijk van de Merwede, aan de overkant
zie je de skyline van Dordrecht. ‘Je vindt
hier rijp en groen, ontwikkelde en minderontwikkelde mensen. Ook buurtbewoners die te kampen
hebben met ziekte, schulden, werkloosheid. Mensen die
‘ontbijten met een biertje’. De les van de afgelopen jaren is
geweest dat missionair pionierswerk voor zover het van ons
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afhangt begint met een liefdevolle
houding waarmee je mensen tegemoet
treedt en: luisteren. Hoe zit hun
leven in elkaar? Waar zitten ze
mee? Wat hebben ze nodig?
Beweging
In 2015 kreeg het Badhuis de
officiële status van missionaire
pioniersplek. Een jaar later
begonnen we met zondagse
samenkomsten in de ‘huiskamer’ van
het Badhuis. Om de week, de andere
zondagen hielden we Alphacursus. Dat
werd een natuurlijke overgang naar wekelijkse
diensten. In 2017 deden vier buurtbewoners
belijdenis en werden gedoopt. Peter: ‘Het
missionaire werk had uiteraard effect op
de moedergemeente van het
Badhuis, de wijkgemeente rond
de Oude Kerk. Er moest
ruimte geboden worden
aan vormen die anders
waren dan we gewend
waren.’ Maar als het er
op aankwam, kregen
ze alle support in de
vorm van gebed,
vrijwilligers en
donateurs.
‘Al zou er maar één
buurtbewoner tot
geloof komen, dan is
dat alle investering
toch waard?’ had de
dominee in de aanloopfase tijdens een gemeenteavond gezegd. Terugblikkend
constateren Peter en Mariëtte
dat er veel meer in beweging is
gekomen, dan ze hadden durven
verwachten. Er kwamen mensen tot geloof, er
zijn buurtbewoners gedoopt, er is avondmaal
gevierd. Anderen zijn tenminste binnen de
lichtkring van het evangelie gekomen.
Tekst
Peter: ‘Onlangs vierden we
avondmaal. Dat doen we zittend
in een grote kring. Degenen die
niet deelnemen, mogen als de
schaal langskomt, een kaartje
pakken met een bemoedigende
bijbeltekst. Die ochtend was ook
een oudere vrouw aanwezig die
zichzelf beschouwt als ‘de grootste
atheïst van Zwijndrecht’. We kennen
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haar en haar situatie – ze heeft een
ernstig zieke zoon. Je ziet dat de
liefde van God haar raakt, maar op
één of andere manier blokkeert ze
emotioneel. Tijdens de avondmaalsviering pakt ze een kaartje
van de schaal.
’s Avonds belt ze Mariëtte.
“Zeg, die kaartjes, hebben die
allemaal dezelfde tekst?”
“Nee, verschillende teksten.
Want…?”
“Nou, deze was zó raak, echt helemaal
voor mij…”
Dan denk ik: God gaat zijn ongekende gang
met mensen. Hij heeft zelf de leiding; de ene
persoon heeft alleen meer tijd nodig dan de
ander. En een verslaafde die met goed
gevolg een Alpha-cursus afrondt,
heeft daarmee geen levenslange
garantie dat hij nooit meer
terugvalt. Terwijl we onze
teleurstelling nog
moesten wegslikken,
bleek de moeder van
de verslaafde
onverwacht zeer
belangstellend voor
het evangelie. Het
leven van een
missionair werker is
vol verrassingen.
Maar het vraagt vaak
geduld.’
Reserve
Tussen de regels door hoor
je hen zeggen: …”de Heer had
met mij ook geduld’. In de eerste
jaren van hun huwelijk speelde het
geloof voor Peter en Mariëtte niet of
nauwelijks een rol. Peter was opgegroeid in een
zeer orthodox-protestants milieu, maar hij had
de godsdienst ‘die hoofdzakelijk bestond uit
regeltjes’ geparkeerd. Mariëtte is van
rooms-katholieke komaf, en dat ze op
een kerkkoor zat, kwam meer omdat
ze van zingen hield dan dat de
teksten haar iets deden.
De keuze van een christelijke
basisschool voor de dochter werd
het begin van een nieuwe
oriëntatie op het geloof. Het zijn
die ervaringen op hun levensweg
die hen helpen bij het missionaire
werk. ‘Ik weet wat het is, als het
geloof je niets of niets meer zegt.

De reserves van buurtbewoners, die snap ik.’
Geroepen
Nu gaan ze naar Bolnes, missionair
pionierswerk, in combinatie met het voorgangerschap van de Boezemkerk (onderdeel van de
Hervormde gemeente Ridderkerk). Peter had de advertentie
van de IZB gelezen en weggelegd. Toen de procedure geen
geschikte kandidaat had opgeleverd, werd besloten tot een
nieuwe ronde. Vrijwel gelijktijdig lazen ze de profielschets.
Mariëtte zei: ‘Dat ben jij’. Kort voor de deadline gingen ze op
Hemelvaartsdag een eind fietsen en kwamen door Bolnes. ‘We
reden door de straten en zagen onszelf er al aan het werk.
Een beetje praten met die hangouderen, contact leggen,
misschien iets met een maaltijd…’ Lang verhaal kort: Nog
vóórdat er een beslissing viel in de sollicitatieprocedure,
kochten ze een huis. ‘We zijn er van doordrongen dat God ons
daarnaartoe leidt, dat we dáár geroepen worden. Dus
kochten we een huis, ‘onder voorbehoud van een baan’, dat
had de makelaar niet eerder meegemaakt.’
Koos van Noppen
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IZB presenteert app:
Zaterdag 28 november presenteert de IZB de app Connect.
Verbinding is het kernwoord van het nieuwe communicatiekanaal. De app wil helpen om elke dag in verbinding te
blijven met Jezus Christus om ook anderen met Hem in
contact te kunnen brengen.

•

De Binnenkamer
Op maandag is er een korte vlog van ds. Ron van der Spoel,
gebedspastor-pionier van de IZB. Hij deelt inspirerende
gedachten over gebed en gebedspunten die je mee kunt
nemen de week in.
Woord voor de werkweek
Geloof en werk zijn geen gescheiden werelden; het is je
ene, ongedeelde leven. Maar de verbinding tussen beide is
soms zoeken. Kun je je werk doen vanuit je geloof? Een
korte overdenking van Connect helpt je om je dagelijks
werk te doen samen met God.
#Zokanhet
Een verhaal uit het leven gegrepen, om je te bemoedigen
op de weg achter de Jezus aan. Je kunt je ook spiegelen
aan het getuigenis van iemand in wie iets zichtbaar wordt
van Gods werk. #Zokanhet deelt ook suggesties hoe je je
geloof kunt delen.

•
Als je ’s ochtends van huis gaat, vergeet nog eerder je huissleutels
dan je smartphone. Het apparaat heeft een vanzelfsprekende
plek in ons dagelijks leven. Het is de toegangspoort tot ons
netwerk, het venster op de wereld. Je betaalt ermee, je
navigeert erop, je leest er de krant op, je kijkt er films op.
Het is onze connectie met de omgeving.
•
‘Het is niet zo moeilijk om in een cultuurkritische bui af te
geven op het intensieve gebruik van smartphones’, zegt Sjaak
van den Berg, directeur van de IZB. ’Hoe gezond is het? Wat is
een online contact vergeleken met een echte ontmoeting?
Zijn al die prikkels niet de doodssteek voor je stille tijd? Dat
zijn wat mij betreft terechte vragen. Maar nu mobieltjes
zo’n prominente plek in ons leven hebben, is het
zaak om het medium benutten voor onze
missie. We willen gemeenteleden
helpen op de weg van de navolging van
Elke week
Christus en hen ook stimuleren om
inspirerende content
anderen te laten delen in de rijkdom
van het evangelie.
die je helpt in

verbinding te blijven
Jezus en je geloof
te delen

We zijn blij dat we in een uitstekende
met
samenwerking met de ontwerpers van
Donkey Mobile een professionele app
hebben kunnen ontwikkelen. Deskundigheid en betrokkenheid gaan hand in
hand bij het team onder leiding van Henrik
Wienen, dat zijn sporen heeft verdiend met de
Church App.‘
De IZB-app kent een aantal rubrieken.
•
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Adventskalender
Om met de actualiteit te beginnen: de
app wordt gelanceerd op 28 november,
de zaterdag voor Advent. In de periode
tot aan Kerst verschijnt elke dag een
korte tekst, die voortborduurt op de
bijdrage die Eerst Dit op werkdagen
uitzendt. In de weekends volgt het
rooster de teksten die bij het
Areopagus-preekproject centraal staan.

•

Firstlove
Op vrijdag, aan het eind van de week wanneer je op je
bank zit en de week de revue laat passeren, plaatsen we
een bijdrage van FirstLove. In deze vlog krijg je een korte,
vaak prikkelende column die je eraan herinnert om dichtbij
Jezus te leven. De titel FirstLove is een knipoog naar de
actualiteit; het thema raakt aan wat vrijwel iedereen
bezighoudt: liefde. Tegelijkertijd is het een verwijzing naar
de diepgewortelde Bijbelse notie dat het God te doen is
om ons hart.

Gezien?
Er verschijnt zoveel, online en oﬄine, dat het onmogelijk is
om alles bij te houden. Door de hoeveelheid kunnen sommige
pareltjes je zomaar ontgaan. Elke zaterdag geeft Connect een
korte reflectie op wat ons vanuit missionair perspectief opviel
in wat er in de voorbije week allemaal
langskwam.

Tussen de vaste rubrieken door posten we twee keer per
maand nieuws uit projecten van de IZB, ter inspiratie en
bemoediging. De term Connect verwijst ook naar de verbinding
onderling. Je kunt reageren op wat je ziet, leest en hoort. Je
kunt het natuurlijk ook delen via je eigen social media. En we
horen graag van je! Met je bijdrage bewijs je ook elkaar en ons
een dienst!
De app is gratis. Af en toe vragen we om een vrijwillige
financiële bijdrage. En natuurlijk hopen we vooral dat je ons
steunt met je gebed.
Nieuwsgierig?
IZB Connect app is vanaf 28 november
simpel en snel te downloaden via
Google Play en de App Store. Of scan
gewoon even de QR-code hiernaast.

Tijding nieuwe stijl
De introductie van de app luidt een nieuw tijdperk in
van de communicatie van de IZB. Bij het ter perse gaan
van dit nummer stonden we op het punt een nieuwe
collega voor social media te benoemen, die het team
van de afdeling communicatie komt versterken.
Connect gaat zeker ook gevolgen hebben voor Tijding.
Er zal altijd behoefte blijven aan papieren communicatie,
folders en tijdschriften. Maar de formule van het blad
zal ingrijpend wijzigen.
Het geheel van de IZB-communicatie wordt meer up to
date: flexibeler en frequenter. Alles met het oog op de
centrale doelstelling om, zowel als gemeente als
individuele gelovige, uitnodigend met het evangelie
present te zijn in onze omgeving.
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Oog hebben voor vijf
broden en twee vissen
Zondag 25 oktober werd Martijn de Jong bevestigd tot
pastor van Geloven in Spangen, de jonge geloofsgemeenschap in Rotterdam-West, waar je op minder dan een
vierkante kilometer 85 nationaliteiten vindt. Hij woont
zelf in de wijk. ‘Als pastor ben je hier 24/7 aanspreekbaar.
We spreken vandaag vaak over missionair werk als ‘het
leven delen’. Dat kan hier betekenen dat je op zaterdagavond, terwijl je nog aan je preek zit te werken, wordt
gebeld door een gemeentelid met een kapotte wasmachine. Een werkdag houdt hier niet om 17.00 uur op.’
‘Tussen Hemel & Aarde’ heet het honk waar we elkaar spreken,
pal naast het Marconiplein. Een ruimte ter grootte van een
huiskamer, met een open keuken. De kamers op de bovenverdiepingen zijn verhuurd aan studenten, die wekelijks een
aantal uren investeren in activiteiten van ‘Geloven in Spangen’.
Vijf jaar geleden woonde Martijn als toenmalig theologiestudent
via zo’n zelfde constructie in de wijk, die op de 5e plaats staat
van de lijst armste postcodegebieden in Nederland. ‘Toen Nico
van Splunter hier in 2011 begon, had Rotterdam net 124 miljoen
gestoken in een

grote opschoon-operatie. De sociale huurwoningen zagen er
aan de buitenkant prima uit. Maar achter de voordeur waren
de problemen onverminderd groot. Armoede, werkloosheid,
verslaving, gebroken gezinnen, eenzaamheid.’ Martijn herinnert
zich een voorval van een moeder van 5 kinderen die met een
kilo coke was gepakt op het vliegveld van Frans-Guyana. Drie
van haar kinderen verbleven in Spangen, met hun oma,
zonder papieren of leefgeld. Via de kinderombudsman kon
worden bemiddeld zodat het leven voor de kinderen weer
enigszins draaglijk werd. ‘Wil je in zo’n context iets kunnen
betekenen, dan moet je beschikken over een goed netwerk en
investeren in het opbouwen van vertrouwen’, zegt Martijn.
Kerngemeente
Belangrijke fasen in de opbouw van de jonge multiculturele
geloofsgemeenschap, ‘van niets naar iets’, maakte hij van
dichtbij mee: de doop en belijdenis van nieuwe leden, de
benoeming van ambtsdragers uit de kring van wijkbewoners.
Geloven in Spangen werd begin dit jaar de eerste ‘kerngemeente’ van de Protestantse Kerk in Nederland. Die status
krijgen pioniersplekken die niet kunnen voldoen aan alle
randvoorwaarden van een reguliere (wijk)gemeente, maar
wel toe zijn aan zelfstandigheid en willen doorgroeien.
Martijn: ‘Na de turbulente pioniersjaren breekt nu de consolidatiefase aan. Hoe kunnen we dat wat er is stevig verankeren,
hoe kunnen we de organisatie verduurzamen. Daarbij is
ook de vraag: hoe creëer je een geloofsgemeenschap
die flexibel en effectief kan inspelen op de behoeften
in deze multiculturele, kansrijke wijk? Het handboek
daarvoor moeten we zelf schrijven. Elke poging
om de gemeenschap een stap verder te
brengen blijft in zekere zin pionieren. Daarbij
heb ik wel geleerd dat lang niet elke investering
zich direct uitbetaalt. Soms heb je het
gevoel dat het werk je bij de handen
afbreekt. Nu ben ik zelf een geduldig
persoon, dus dat treft. Maar de mooiste
ervaringen vallen je toe, zonder dat je daar
aanwijsbaar de hand in hebt gehad.’
Kruis
Martijn is opgegroeid in Waddinxveen, als
oudste in een kerkelijk meelevend gezin
met 5 kinderen. Zijn vader had een pluimveebedrijf, net buiten de bebouwde kom. In
een hervormde (GB-) wijkgemeente doorloopt
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hij ‘het hele kerkelijk traject’, zondagsschool, catechisatie, clubs. Maar de openbare geloofsbelijdenis stelt
hij uit. Zoals hij ook voor zijn beroepskeuze langer de
tijd neemt. Na het vwo kiest hij voor een vormingsjaar op de Evangelische Hogeschool. ‘Daar ben ik
pas een beetje uit mijn schulp gekropen, daar
kreeg ik vriendschappen op gelijkwaardig niveau
en leerde ik meer reflecteren op wie ik ben en
wat ik wil.’ Na een bezoek aan een Experience
Day van de opleiding Godsdienst Pastoraal
Werk lijkt de keuze helder, maar als iemand
hem voorhoudt dat je met dat diploma geen
droog brood kunt verdienen’ aarzelt hij. Hij
verlaat de Evangelische Hogeschool met het
voornemen om een jaar te werken bij zijn
zaterdagjob, maar merkt na zes weken
zomervakantie dat hij dit ook geen jaar vol
gaat houden, omdat de uitdaging mist en
z’n ontwikkeling stil staat. Toen was de
knoop snel doorgehakt en werd het alsnog
GPW aan de Christelijke Hogeschool Ede.
De weloverwogen keuze bleek al snel de
juiste. Hij haalt zijn hart op aan de opleiding,
de stages vooral, bij de Vrije Evangelische
Gemeente aan de Turfmarkt in Gouda, later bij
Perron 61 in Zoetermeer. Hij ontdekt zowel de
waarde als de beperking van de traditie waarin
hij opgroeide. Martijn: ‘Veel kerkdiensten die ik
in mijn jeugd heb bezocht, werden gekenmerkt
door een prediking-tot-het-kruis. Het goede
daarvan, zou je kunnen zeggen, is dat het kruis
pontificaal in het hart van de verkondiging staat.
Je kunt er niet omheen; dat moet je ook niet willen.
Gaandeweg heb ik ontdekt dat er in het Nieuwe
Testament vóór en ná het kruis nog véél meer staat.
Juist als je daar meer oog voor krijgt, wordt de betekenis
van het kruis niet minder, eerder mooier. De geloofsbeleving
wordt wel veel breder.’
Leerschool
De praktijk van missionaire pioniersplekken bleek een goede
leerschool. ‘Die is heel vormend. Je kunt leren hoe je de juiste
hermeneutische insteek kiest bij een bijbelkring met jongeren.
Maar wat je daarmee moet in gesprek met een paar van die
Zoetermeerse tiener-stuiterballen die elkaar achterna zitten,
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staat niet in het
boekje. Dan is het
zaak dat je jezelf geeft,
dat je relaties opbouwt, ‘dichtbij’
en authentiek bent. Die praktische dingen
- Hoe sta je voor een groep? Hoe knoop je een gesprek aan? leer je het beste door het te (zien) doen. Ik heb veel opgestoken
van Erik Verwoerd en Henk Boerman. Henk kon tijdens
Perronmeetings een bijbeltekst zo uitleggen en toepassen
dat zowel iemand die gepokt en gemazeld is in de Oosterkerk,
als iemand die voor het eerst komt binnenlopen zich aangesproken voelt. In Rotterdam leerde ik van Nico van Splunter te
denken in mogelijkheden: welke vijf broden en paar vissen zijn
er voorhanden? Dat begint met oog hebben voor wat er
beschikbaar is. En te geloven dat het bruikbaar kan zijn voor
God. Het zijn vaak ruwe diamantjes, verborgen onder de
modder van het leven.’
Na zijn afstuderen ging Martijn aan de slag als jongerenwerker
bij twee protestantse wijkgemeenten in Alphen aan den Rijn.
‘Een goeie plek om te wennen aan de weerbarstigheid’, blikt
hij met een glimlach terug op de plek waar hij ruim drie jaar
actief was. Heel anders dan de context van Spangen en
tegelijkertijd zijn er altijd wel raakvlakken te vinden. Hij deed
zijn voordeel met de ervaringen. ‘Ik heb meer feeling gekregen
voor wat liturgie kan doen.’
Uitgedaagd
Sinds maart 2020 werkt hij als buurtpastor in Spangen.
Vanwege corona werd de bevestiging uitgesteld, maar sinds
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de zondag in
oktober staat hij
dan officieel zelf voor de
uitdaging om leiding te geven
aan een gemeente. Er zijn ambtsdragers,
her en der in de wijk wonen in totaal tien studenten die
inzetbaar zijn en natuurlijk zijn er verschillende wijkbewoners
die allemaal hun bijdrage leveren. Hoe zet je ieders kwaliteit
op de juiste plek in?
Waar zet je als voorganger op in? ‘Luisteren naar het verhaal
van God en het verhaal van mensen en proberen dat bij elkaar
te brengen: in gesprekken, diaconale hulp, preken, vergaderingen, alles eigenlijk. En dat verhaal van God heeft altijd iets
te maken met kruis, met Woord, met Jezus: je zou het kernen
van gemeentezijn kunnen noemen. We worden uitgedaagd
om ons ertoe te verhouden. In de praktijk begint het ermee
dat ik mensen probeer mee te nemen in een verhaal, dat zich
niet beperkt tot de zondagse samenkomst. Het evangelie
heeft ook te maken met je portemonnee, je kapotte relatie, je
schulden, je gevoel van eigenwaarde. De vraag is: durf je op te
lopen met de mensen die je ontmoet? Onderweg komen die
kernen en grote vragen dan vroeg of laat ter sprake. Dat is
ook een kwestie van geduld. Vier stappen vooruit, drie
achteruit, dan weer twee achteruit en twee vooruit. Uiteindelijk
ben je dan heel wat tijd, maar óók een échte stap verder.’

Nieuwe medewerker social media:
Wouter Muskee
Net voor het ter perse gaan van dit nummer van Tijding is
Wouter Muskee (25) uit Apeldoorn benoemd als medewerker
social media van de IZB. Sinds 2016 runt hij een eigen fotostudio; hij studeerde theologie in Apeldoorn en Amsterdam.
In de nieuwe functie kan ik mijn twee passies combineren,
zegt Wouter. ‘Bezigzijn met de communicatie van het
christelijk geloof en met fotografie. ‘Ik kan me nauwelijks de
tijd herinneren dat ik géén camera in handen had. Beeldende
kunst is voor mij meer dan alleen werk. Het is echt een passie.
Het is een manier om mezelf te uiten en de dingen die ik
belangrijk vind te delen. Geloof en het contact met andere
mensen staan hierin bovenaan.’

catechisatie aan jongeren in alle leeftijden. Sinds dit voorjaar
is hij actief in het communicatieteam van Perspectief, de
jongerenafdeling van de ChristenUnie. Zo verzorgde hij de
fotografie van de campagne van samenwerkende politieke
jongerenorganisaties om in Nederland aandacht te vragen
voor de onderdrukking van de Oeigoeren in China.

‘In de afgelopen jaren heb ik in twee werelden geleefd,’ vertelt
hij. ’Via mijn werk als fotograaf bouwde ik een netwerk op
met vakgenoten; in veel gevallen mensen die nauwelijks iets
wisten van het christelijk geloof. Je bent in hun leefomgeving
de enige christen die ze ontmoeten. Je deelt je leven, dus ook
wat daarin belangrijk is, het geloof. Daarnaast studeerde ik
theologie. Ik vond het boeiend om daartussen te schakelen.’
Zijn nieuwe functie bij de IZB is in zekere zin een variatie op
hetzelfde thema. ‘Ik zet me graag in om op een eigentijdse en
toegankelijke manier te vertellen over God en zijn Koninkrijk
en daarvan iets te laten zien in mijn eigen leven en werk.’
Dit jaar werkte hij aan videoprojecten voor de Theologische
Universiteit in zijn woonplaats Apeldoorn. Hij is de huisfotograaf van de opleiding. Naast zijn werk als fotograaf geeft hij

Areopagus helpt bij preekvoorbereiding
voor Advent, Kerst en Oud & Nieuw
Hoe kunnen we in de kerk zowel radicaal als inspirerend
spreken over 'verlossing'? Kunnen we in deze schrale tijd
met nog meer liefde spreken over God die mens werd? Kan
er dit jaar misschien ook iets verwoord worden van de stille
roep die je kunt horen, als je goed luistert: 'Verlos ons!'
Vanaf de eerste Adventszondag biedt IZB-Areopagus over dat
thema wekelijks een pakket aan ter ondersteuning van de
prediking. Een soortgelijk aanbod verzorgden we ook tijdens
de eerste coronagolf, in de lijdenstijd en in de weken van
Pasen tot aan de zomer. Daar namen ruim 250 predikanten
aan deel.

Een breed team van theologen overdenkt wekelijks een
Schriftpassage, doet suggesties voor de preek en de liturgie
en attendeert op preken van collega's, goede literatuur of
poëzie. Het project wordt omlijst met enkele online-interviews, met o.a. prof.dr. Beatrice de Graaf (Utrecht) over haar
nieuwe boek ‘Radicale verlossing’, met ds. Pieter Versloot
(Groningen) over het verlangen naar verlossing, en met dr.
Arjan Plaisier (Amersfoort) over het karakter van de oudejaarspreek na dit bewogen jaar.
Juist in een tijd die qua energie, flexibiliteit en geloof veel van
predikanten vraagt, proberen we op deze manier de prediking
te dienen.
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André Walhout, hoofd IZB-Focus

‘Wat leren we van
deze rare tijd?
‘Onder druk gebeuren bij mij de meeste dingen, ik word
graag uitgedaagd.’ Dat komt dan goed uit want André
Walhout heeft genoeg omhanden. Sinds november dit jaar
geeft hij leiding aan IZB-Focus, daarnaast is hij medeeigenaar van een bouwonderneming én hij gaat zijn studie
theologie afronden. Nadere kennismaking met een
veelzijdig man.
Bij de constatering dat hij dus minstens drie petten op heeft,
maakt André bescheiden een kanttekening. ‘De afronding van
mijn studie schuif ik nog even door, in goed overleg met mijn
studieadviseur.’
Hij was een jaar of 16 toen hij een timmerman uit de kerk
mocht helpen. Het bleef niet bij krullen vegen en ander
nederig werk. ‘Al snel mocht ik mee timmeren.’ Na het
vwo ging hij theologie studeren maar de wereld
van de bouw bleef trekken. Met een compagnon
die hij nog kende van zijn studententijd
begon hij een aannemersbedrijf.

werktak. In deeltijd, want het aannemersbedrijf vraagt ook
nog zijn aandacht, al gaat hij zijn rol in de onderneming wel
afbouwen. Zo komt er op termijn ook ruimte voor de hervatting
van de masterstudie gemeentepredikant.
Focus draait nu een paar jaar, tientallen gemeentes haakten
aan, de kinderziektes zijn er zo’n beetje uit. Betekent dat een
gespreid bedje voor de nieuwe man op deze post? ‘Het
concept staat, dat is absoluut waar. Maar er valt nog genoeg
te doen. Nu Focus een tijdje loopt, is het zaak om helder te
hebben waar in diverse gemeenten precies de vragen liggen.
Zodat we meer maatwerk kunnen leveren.’

Op de kaart
De coronacrisis roept uiteenlopende reacties op, heeft hij
wel gemerkt. ‘Er zijn gemeenten die zich vooral
afvragen: hoe kunnen we zoveel mogelijk
dingen draaiend houden? Daar gaat
veel energie in zitten. Tot op zekere
hoogte is dat nodig en legitiem,
maar het kan ook ten koste
‘We
willen
Knielbankje
gaan van de aandacht voor
‘We richten ons op bestaand vasteerlijke reflectie. Wat leren
meer maatwerk
goed. Dat wat de moeite waard is
we van deze rare tijd?
kunnen
om te behouden, willen we in ere
Waarom zijn we kerk? Wat is
leveren’
herstellen en toekomstbestendig
het dat ons bindt?’
maken. Ik ben geboeid door oude
Een mooi voorbeeld van een
dingen die nog steeds van waarde zijn.’
zoektocht naar die verbinding
Helemaal leuk als een gebouw ook nog een
maakte hij onlangs mee in een
religieus karakter heeft. ‘Mijn eerste klus
van de gemeenten waar hij het
betrof een Utrechts klooster. Ik heb er nog een
Focustraject begeleidt. ‘De ambtsdragersknielbankje, dat van de abt geweest was, aan overgehouden.’
vergadering werd een avond van bemoediging en
Er zit trouwens best overlap tussen de wereld van de bouw en
gebed voor de stad. Via ZOOM werd gebeden voor
het kerkenwerk. ‘In beide gevallen draait het om vertrouwen.
concrete plekken in de wijk, die op de kaart konden
Je kunt best mooie intenties hebben, maar je moet wel
worden aangewezen. Zo kun je langszij komen. Je bent
waarmaken wat je belooft. In de kerk gaat dat precies zo.’
dan even níet bezig met de vraag hoe je kerkdiensten
kunt houden met inachtneming van de anderhalve meter
Maatwerk
afstand…’
Met Focus wil de IZB gemeenten en individuele gemeenteAndré benadrukt dat het format van Focus niet al te dwingend
leden helpen bij hun missionaire roeping in het leven van
moet zijn. ‘De kern is het volgen van Jezus en de betekenis
alledag. In zijn wijkgemeente St. Janskerk in Gouda kwam
daarvan voor het leven van elke dag. Als we elkaar dat maar
André als missionair ouderling in aanraking met het Focusvoorhouden.’
traject, en hij raakte enthousiast over de aanpak. Tegelijk
ontwaakte het verlangen om weer in de kerk te gaan werken.
Voorproefje
Vorig jaar maakte hij zijn entree bij de IZB als trajectbegeleider
Hij heeft niet de ambitie om, in ondernemersjargon, een
voor Focus, sinds november dit jaar is hij dus hoofd van deze
bepaald target te halen wat betreft het aantal Focusgemeenten.
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Vanwege de coronacrisis blijven de nieuwe aanvragen behoorlijk
achter. ‘Dit is niet de tijd om grote beslissingen te nemen, dat
snappen we heel goed. Maar juist nu is het wel de tijd om
bezig te zijn met datgene waar het in de kerk écht om gaat.
We hebben daarom een nieuwe route ontwikkeld: Focus op
Jezus Christus – waar het nu op aankomt. Het voortraject
wordt daarbij aangeboden als een kennismakingsperiode van
een half jaar. Zeg maar een laagdrempelig voorproefje.’
Om nog een les uit het bedrijfsleven toe te passen: ‘Daar ben
je altijd bezig met de meerwaarde voor
de klant, en daarvoor moet
je wel eerst naar
hem luisteren.

In de kerk is die meerwaarde niet altijd precies duidelijk. De
IZB zet in op het bieden van meerwaarde die aansluit bij de
gemeenten, een beweging die ik nadrukkelijk wil maken.’
De aannemer en de Focusleider blijken moeilijk van elkaar los
te koppelen. ‘Ik hou van echt. Goed handwerk en eerlijke
materialen. Zo heb ik nog nooit een kunststof kozijn laten
plaatsen’, zegt hij met gepaste trots. ‘Iets wat je goed wilt
doen, vraagt aandacht en tijd. Dat zie je ook bij Focus.
Voldoende aandacht, gecombineerd met een kritische blik
van buiten, maakt alles mooier.’
Tekst: Anneke Verhoeven

André Walhout (39) trad in 2019 in dienst bij de IZB als
trajectbegeleider voor Focus. Sinds november dit jaar
is hij hoofd van deze werktak. In deeltijd, want hij is
ook nog mededirecteur van een bouwonderneming;
die rol zal hij geleidelijk beëindigen.
Hij is getrouwd met Lianne, intern begeleider bij
basisscholen. Ze hebben twee zonen en twee dochters,
tussen 14 en 6 jaar.
Het gezin woont in Gouda en is aangesloten bij de
wijkgemeente St. Janskerk.

13

‘Rotterdam bruist – ook in de kerk’
‘Er komt een Afrikaanse man met een priesterboordje
mijn kantoor binnen. Hij wil een stichting oprichten om
een christelijke gemeente te starten. Als ik hem vertel
dat ik ook christen ben, legt hij zijn paperassen neer en
dankt God spontaan dat Hij ons bij elkaar heeft gebracht.
Zoiets gebeurt híer, in Rotterdam!’
Sinds 2005 werkt Erik Linssen - uit het ondernemersnetwerk
van de IZB - als notaris in Rotterdam. Hij is partner van het kantoor
dat alle notariële diensten verleent, inclusief specialisaties.
Het is dat hij twee linkerhanden heeft, anders had Erik het
aannemersbedrijf van zijn vader overgenomen. Maar hij ging
notarieel recht studeren in Leiden, ‘want ook in deze beroepsgroep zijn christenen nodig’, daarmee gaf ds. H. Veldhuizen
uit Hillegersberg hem het laatste zetje.
We spreken elkaar in het statige pand aan misschien wel de
mooiste singel van de Maasstad, de Heemraadssingel. Het is
het tijdstip van de vrijdagmiddagborrel, maar een deel van de
zeventien collega’s werkt vanwege de coronacrisis
thuis. Ook de gezamenlijke lunches komen
er al maanden niet van. De werkdruk
is zeker niet verminderd door de
crisis. ‘Rotterdam is een
dynamische stad’, zegt hij
met enig chauvinisme.
‘Rotterdam is volop
in ontwikkeling en
de mensen
weten ons
kantoor goed
te vinden.’
Ook op een
ander
terrein
bespeurt hij
hoezeer de
stad bruist.
‘Er worden
stichtingen
opgericht door
kerken en
geloofsgemeenschappen uit allerlei
culturen. René van
Loon schrijft erover in
‘Lente in de kerk’; ik herken
het in mijn praktijk.’
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Erik woont in Krimpen aan den IJssel, waar hij een aantal jaren
ouderling-kerkrentmeester is geweest in de hervormde
wijkgemeente. ‘Daarna ben ik voorzitter geworden van
Stichting Goud van Noord, een diaconale organisatie die actief
is in Rotterdam-Noord. We worden gesteund door de
Diaconie van de Hervormde Gemeente Rotterdam en door
Noorderlicht. Daarnaast werven we fondsen en zijn we
present met een buurtpastor, een inloophuis, een maatjesproject
‘Helden van het Oude Noorden’, etc. Afgelopen zomer
hadden we een paar weken een Dabarteam aan het werk. Via
Goud van Noord ben ik betrokken geraakt bij het wel en wee
van een sociale laag waar ik in mijn dagelijks werk nauwelijks
mee in aanraking kom. Het houdt me scherp: de wereld is
breder dan de cliëntenkring van een notarispraktijk.’
Zelf kerkt hij regelmatig met zijn gezin in Noorderlicht. Zijn
kinderen zitten in de puberteit en hun opgroeien in deze tijd
heeft hem aan het denken gezet. ‘We geloven dat onze God
van alle tijden en generaties is. Heel mooi om te zien dat bij
Noorderlicht zoveel jonge mensen - en steeds meer
ouderen - samenkomen om God te eren en
te dienen. Ik ben er getuige geweest
van belijdenis- en doopdiensten.
Als je de getuigenissen hoort
van mensen die “uit het
niets” tot geloof
komen, indrukwekkend! God is de
Almachtige, Die
was, Die is en
Die komt!
Dát geeft
hoop voor
Rotterdam!’
Is ‘missionair
verhuizen’
geen optie,
als hij zo
verknocht is
aan Rotterdam?
‘Op dit moment
niet, maar voor de
toekomst sluit ik
niets uit.’

GAST COLUMN

Leren omgaan met verschillen
Werken met studenten is vaak een trip down memory lane. Het brengt herinneringen terug van
toen ik zelf het ouderlijk nest verliet om te gaan studeren in de grote stad. Het geeft soms
zelfs een gevoel van tijdreizen. Je wandelt weer een wereld in die al enige tijd achter je ligt.
Het leuke aan deze ervaring is dat het je helpt om scherper te zien hoe ingrijpend deze tijd is
voor veel studenten. Het is mijn indruk dat deze tijd extra ingrijpend is voor studenten van
traditionele en bevindelijke huize, zoals ikzelf. Dit heeft onder andere te maken met hoe je
gecultiveerd bent om te gaan met eenheid en verschil.
Toen het verzuilde Nederland sinds de jaren ’60 van de 20e eeuw in rap tempo zich ontwikkelde naar een pluralistische samenleving richtten reformatorische christenen letterlijk een
tegencultuur op door de reformatorische zuil in het leven te roepen; eigen scholen en een
krant. Het gevoel van eenheid werd versterkt door het hameren op de bedreigingen: de
wereld, Rome, en de lievelingsvijand: de remonstranten (lees: de evangelische wereld).
Als je vervolgens gaat studeren dan heb je denk ik drie opties: je verlengt je tijd in de zuil, je
seculariseert, of je leert om christen te zijn zonder de ‘veiligheid’ van het eigen christelijke erf.
Het is mijn stelling dat alleen in het laatste geval het mogelijk is om ontspannen Jezus te
volgen in een onrustige en verdeelde wereld.
Ik ben er altijd weer van onder de indruk dat studenten waar ik mee werk hier goed in zijn.
Christelijke studentenverenigingen zijn plekken waar eenheid en verschil op een hele mooie
manier samen opgaan.
Wat zijn hier de redenen voor? In de eerste plaats de generatie.
Generatie Z, generatie Zoom denkt veel vloeibaarder over
identiteit. Dat geldt dus ook voor hun kerkelijke of
religieuze identiteit. Daarnaast investeren studenten veel
tijd in relaties met elkaar. Bijbelstudiegroepen zijn ook
vaak vriendengroepen, waar studenten door de veiligheid die ze weten te creëren zich kwetsbaar kunnen
opstellen en veel kunnen delen.
Dit lijkt mij leerzaam voor de kerk: omgaan met verschil, waar
de ander niet meer als bedreigend wordt ervaren, gaat
alleen maar door intensieve relaties. In een tijd van
toenemend wantrouwen en polarisatie ligt hier
denk ik een belangrijke missionaire kans:
doelbewust relaties aangaan, waar het ook
maar kan. Op individueel niveau, maar ook
op institutioneel niveau. Want geloven en
wantrouwen gaan niet samen. Waar de
samenleving weer ‘verbubbelt’ en
verzuilt, lijkt het me tijd voor een
tweede tegencultuur: niet meegaan
in het wantrouwen van de ander,
maar het andere juist opzoeken.
Arjen Zijderveld,
Studentenwerker IFES, Groningen
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De kerk anno nu heeft alles voor handen om veelkleurig kerk te kunnen zijn. Het enige
‘De
dat daarvoor nodig is: denken vanuit de liefde van God voor het verlorene.’
veelkleurigheid van de gemeente van Jezus Christus kan de kerk verlossen van clubjesgeest
‘In de kerk hoor je dat ‘houd moed en houd vol’ werkelijk ergens
en hokjes denken.’
‘De Heilige
op gebaseerd zijn’.
ledematen van
de
verbindt
Geest
bubbel
veilige
geen
moet
kerk
‘De
zijn waarin we zonder consequenties Christus’ Lichaam achter de
‘In de kerk geloven wij
kunnen zweven, maar een plaats waar schermen.’
Dat kan soms
opstanding.
de
in
op
kruis
het
we toegerust worden om
betekenen dat wij afscheid moeten
ons te nemen en Jezus te volgen.’
nemen van vertrouwde vormen en
‘Kerk-zijn is nooit vrijblijvend; een eredienst zet mensen in beweging
gebruiken.’
om in het volle leven met God en
‘Geloven in de kerk en geloven thuis
anderen in verbinding te staan.’
hebben elkaar nodig. Soms draagt de
‘Iedereen kan zich thuis voelen in de
kerk het thuis geloven en nu houdt
kerk: nergens kunnen zoveel verschillende
thuis geloven vast wat er wegvalt in
ingezet.’
worden
talenten
de kerk.’
‘Kerkmuren moeten nog meer
‘De kerk is een
te komen staan.’
samenleving
de
afbreken om midden in
van de wereld
onwaarschijnlijk stel mensen door wie God laat zien dat Hij
‘In de kerk kom je thuis bij God en
houdt.’
mensen die net als jij van de overvloedige
‘In een
genade van God mogen leven.’
wereld vol van verwarring klinkt in de
kerk een Woord van de andere kant:
we zijn door God geziene en
‘In de kerk
gekende mensen!’
leven we van Gods genade die

geen haar beter bent dan wie dan ook en waar je
‘Geloven in de kerk is een daad
desondanks welkom bent om samen aan één
van verzet tegen de tijdsgeest.’
‘In een crisis is
tafel de genade te proeven.’
maar alleen hoe we dat het beste
vieren,
kunnen
het niet de vraag óf we avondmaal
‘Wij spreken vaak in de verdedigende sfeer over geloven en kerkkunnen doen.’
zijn. Laten we eerlijk naar kritische noties luisteren en op een nieuwe manier naar
‘Een kerk is veel meer dan een gebouw van bakstenen; het bestaat uit
onszelf kijken.’
levende lidmaten die ﬂexibel bij elkaar kunnen komen.’
‘Het gaat niet om het gebouw, maar om de oefening.’
een ontmoetingsplek voor
‘De kerk is
van
mensen

‘In de kerk vind je
waar iedereen naar
snakt: geborgenheid en
toekomstperspectief.’

verschillende
leeftijden
en achtergronden waar we ontdekken
wat de Bijbel ons vandaag te zeggen
‘In de kerk vieren we
heeft.’
alvast hoe het straks zal worden.’
‘De kerk is nooit gesloten,
want de kerk dat ben jij!’
‘Kerk- en gemeenschap-zijn
staat of valt met persoonlijk
‘God is overal. Maar
contact.’
de kerk is de plek waar Hij zich juist
laat vinden, omdat Zijn Woord er
‘In de kerk kom je
open gaat.’
‘De
voor God, de rest is toegift.’
kerk faciliteert krachtig éénparig gebed.’
‘De kerk is de enige plek waar mensen
vanuit alle politieke stromingen elkaar nog
‘Wie de eenheid van de
écht ontmoeten.’
#daaromzijnwekerk
kerk niet als een groots geschenk ervaart, zal haar
‘Wie zich vooral op de vele gebreken van
bederven.’
de kerk concentreert in plaats van op haar Heer, is ver heen.’
‘Onze motivatie voor kerk-zijn is de lofprijzing van Gods
‘Heiliging is geen persoonlijke opdracht, maar een
naam.’
‘Ik ga naar de kerk om gecorrigeerd te
gezamenlijke roeping.’
‘Alleen wie iedere keer opnieuw verwonderd is over God
worden.’

om
dazijnar
we kerk
95 stellingen over de kerk van vandaag

ons samen dankbaar, vreugdevol
en gevend in het leven doen
‘Waar in de kerk de
staan.’
generaties elkaar ontmoeten,
‘Als
heeft de kerk toekomst.’
de kerk zich meer op het
verlossingswerk van Jezus richt,
vallen de meeste menselijke discussies
‘Een paar keer per week
weg.’
word ik in en door de kerk stilgezet om te
‘In de kerk
zien wat nu echt belangrijk is.’
leer je anderen zien door de ogen van Jezus
www.daaromzijnwekerk.nl
‘Alleen voor de zegen zou je al naar
Christus.’
‘In de kerk worden wij genadig op
de kerk gaan…’
ons nummer gezet en
‘In 2020 raakte de kerk leren we de Nummer Eén
de vanzelfsprekendheid volgen.’
‘In de kerk gaat het
voorbij, maar de maak- niet over oplossen (van alle problemen),
baarheid nog niet.’
‘In de kerk gaan
maar over verlossen.’
‘We zijn kerk om Gods liefde te
we struikelend achter Jezus aan.’
‘In de kerk moeten we minder onze eigen zaakjes
reﬂecteren, elk uur van de dag.’
‘Als de kerk
regelen en meer leren luisteren naar wat God werkelijk van ons vraagt.’
niet de stilte zoekt, zal veel drukte en vlagvertoon verhullen dat de Geest is geweken.’
‘Kerken blijven vaak
‘Je bent geen cactus; de kerk heb je nodig voor voeding.’
steken in bepaalde thema’s, liederen
en regels. Daarmee wordt de groei ‘Zonder de aanwezigheid van kinderen,
belemmerd en is vernieuwing niet tieners en jongeren is de boodschap van
‘Statistiek wijst uit: de kerk niet meer relevant.’
mogelijk.’
kerkmensen zijn gezonder en
‘Wij kennen Christus dankzij kerkmensen uit een ver
gelukkiger dan anderen.’
‘Hoe groots is het een deeltje te zijn van de wereldwijde kerk van alle
verleden.’
‘Kerk-zijn begint
‘De kerk houdt het gebed voor de wereld gaande.’
eeuwen!’
‘De wereld heeft gemeenten nodig waar mens-zijn wordt geleerd
in je eigen buurt.’
‘De kerk voegt vertrouwen toe aan onze
door naar Gods karakter te kijken.’
‘Het hart van
kenniseconomie: vertrouwen op God die ons door dit leven leidt.’
centraal
naastenliefde
de
daad
en
woord
in
daar
als
krachtigst
het
spreekt
de kerk
‘Omdat de kerk
‘Alleen een kerk die dient, beërft het Koninkrijk van God.’
staat.’
met Jezus als Hoofd in de hemel verbonden is, kan ze met handen en voeten in de

bagger van onze aardse gebrokenheid
‘De missie van de kerk is niet het
staan.’
goed hebben als gelijkgestemden, maar het
‘De
uitgezonden zijn in deze wereld.’
tijd waarin wij momenteel leven, heeft het
meeste aan een kerk die bestaat uit kleine gemeenschappen. Het massale is passé.’
‘Kom uit je kerkelijke bubbel, ga naar ‘buiten’, zoek je naaste, wees dienstbaar.’
‘We moeten het Evangelie niet consumeren maar communiceren; de kracht van het
‘De kerk is daar waar leden van het Lichaam van
geloofsgesprek in kleine groepen.’
en elkaar aanmoedigen in het uitreiken naar
groei
geestelijke
hun
in
helpen
elkaar
Christus
‘Een gemeenschap behoedt je voor
hen die nog geen deel van het Lichaam zijn.’

‘In een kerk die aandacht heeft
voor de wereldkerk wordt God
groter en de mens kleiner.’

‘Kerkelijke trouw
‘Levenslang geloven houd je alleen samen vol.’
afhaken.’
‘We belijden het als schuld dat we praten over Gods
weerspiegelt Gods trouw.’
medearbeiders zijn, maar ondertussen de kerk willen vormen naar onze eigen inzichten.’
‘De coronacrisis brengt ons wel in verlegenheid, maar versterkt ook onze identiteit:
we zijn geroepen om elkaar lief te hebben en om te zien
‘Als de nood het hoogst naar ieder ander.’
‘Juist omdat onze identiteit in
is, is de kerk nabij.’
Christus ligt, kunnen we open staan voor nieuwe mensen en
‘Wij zijn kerk omdat God ons roept en bij elkaar brengt tot eer
nieuwe inzichten.’
‘Eén ding mogen we niet vergeten: de kerk gaat nooit verloren omdat
van Hem.’
‘De kerk is de plek waar je heel concreet kan ervaren dat je zelf
God over haar waakt.’

‘De kerk moet voortdurend
liefde, is in staat de juiste prioriteiten te stellen.’
de terugkomst van de Heere Jezus verwachten!
‘De kerk is een verzamel- Doet zij dat niet, dan slaapt zij – met alle gevolgen
‘Als de kerk echt gelooft dat de
plaats van hypocrieten, maar van dien!’
Heere Jezus voor de deur staat,
de
van
terugkomst
er is nog plek voor méér.’
‘De kerk is het
veranderen haar prioriteiten.’
dat ze in de
denken
die
‘Leiders
gestalte.’
kwetsbare
en
nederige
een
in
sterkst
‘De kerk
kerk alle problemen moeten oplossen, vormen zelf een groot probleem.’
‘De kerkdeur staat open voor
is een goede plaats voor koﬃe en vergeving schenken.’
‘Ik ga naar de kerk om op
gloeiende kooltjes die samen een krachtig vuur maken.’
adem te komen en adem te halen, omdat de adem mij in de wereld altijd weer wordt
‘Als de samenleving wankelt, blijkt des te meer de rust en de geborgenheid
afgesneden.’
‘Wie niet meer naar de kerk gaat (of anno 2020: niet meer
die Gods kerk biedt.’
online aanhaakt), staat op een smakeloos dieet en
‘Elke kerkdienst is ‘De kerk pompt wereldwijd
mist het zout in het leven.’
een poging om ons te verleiden tot een nieuw leven in de haarvaten van
‘In de kerk zitten we te luisteren naar het de maatschappij.’
begin.’
bevrijdingsnieuws, zoals mensen in de oorlog stilletjes
samenschoolden om de radio: ze zágen nog niets, maar ze hóórden van de kómst van de
‘In de kerk zoeken we naar antwoorden op vragen van deze tijd.’
bevrijding.’
‘In de onrust van het leven is de kerk een oase van rust en stabiliteit, van liefde en
‘De ware
‘In de kerk streven we niet naar perfectie, maar naar passie.’
hoop.’
schat van de kerk is het heilig Evangelie van de heerlijkheid en de genade van God.’
‘Zwicht niet voor cynisme, zelfbeklag of angst dat het helemaal niet goed gaat met

de kerk. De kerk is niet van ons, maar van
‘In de kerk ontvang ik echte
Christus.’
vreugde: waar anders kan je dat vandaag de
‘Je hoeft bij de kerk
dag nog vinden?’
niet te presteren, maar je mag er uit
genade bij horen.’

#daaromzijnwekerk is een initiatief van GZB, HGJB en IZB

daaromzijnwekerk.nl

