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 Een kerk die prikkelt is het jaarthema. 
 Wat versta je onder een kerk die prikkelt? 
 Wat zou zo’n kerk doen en/of hoe zou zo’n kerk zijn?  
 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

 
  

Wissel je opmerkingen eens heel kort uit met je buurman of buurvrouw. 
  

 
 
 

 Lees rustig onderstaand gedeelte over ‘het leven van de eerste 
 gemeente’ uit Handelingen 2. 

Zet met een pen of potlood een ? wanneer je een zin/opmerking/vers 
niet begrijpt, een ! als bij dat gedeelte een lichtje gaat branden (nu 
begrijp ik het!) en een → als dat gedeelte je raakt. 

 
      
Het leven van de eerste gemeente  

Handelingen 2 (Bijbel in Gewone Taal) 
42 Alle gelovigen gingen met elkaar om als mensen van één familie. Ze kregen van de 
apostelen uitleg over Jezus. En ze kwamen steeds bij elkaar om te bidden en om met elkaar 
het brood te delen. 43 De apostelen deden veel wonderen, en iedereen was diep onder de 
indruk. 44 Alle gelovigen kwamen steeds bij elkaar. Ze deelden alles wat ze hadden. 45 Ze 
verkochten hun bezittingen, en het geld gaven ze aan iedereen die het nodig had. 46 Elke dag 
kwamen ze naar de tempel om samen te zijn. Bij elkaar thuis deelden ze het brood. Vol 
vreugde aten ze samen, en iedereen was even belangrijk. 47 Ze eerden God, en het hele volk 
had veel waardering voor hen. Elke dag kwamen er meer mensen bij die door God gered 
waren. 
 

 
Bespreek met elkaar waar je vraagtekens, uitroeptekens en pijltjes 
hebt gezet. Vertel elkaar waarom je ze daar hebt neergezet. 
 
 

 
 

 Ook jij bent ooit voor het eerst in aanraking gekomen met Christus. 
 Wat trekt je aan in het christendom? 
 

 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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 Als iemand je zou vragen waarom je naar de kerk gaat, wat zou je dan 
 antwoorden? 
 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
 
 

 
Wissel je opmerkingen op de vorige 2 vragen eens heel kort uit met je 

 buurman of buurvrouw. 
  

 
 

 
 Bespreek met elkaar de opmerkingen die je gemaakt op de 2 vragen. 
 Bespreek ook met elkaar of je het lastig vindt deze vragen te 
 beantwoorden/bespreken. Als dat zo is, hoe komt dat dan?    

 
 
 
 
 

 Lees rustig onderstaand gedeelte uit 1 Petrus 3. 
Zet met een pen of potlood een ? wanneer je een zin/opmerking/vers 
niet begrijpt, een ! als bij dat gedeelte een lichtje gaat branden (nu 
begrijp ik het!) en een → als dat gedeelte je raakt. 

      

1 Petrus 3 (Bijbel in Gewone Taal) 
8 Ten slotte zeg ik tegen jullie allemaal: Maak geen ruzie met elkaar. Leef met elkaar mee, en 
houd van elkaar als broers en zussen. Wees vriendelijk en bescheiden. 9 Als iemand je kwaad 
doet, doe hem dan geen kwaad terug. Als je wordt uitgescholden, scheld dan niet terug. Jullie 
zijn uitgekozen om goed te doen. Wens mensen dus het goede toe. Dan zal God ook goed 
voor jullie zijn. 10 Want in de heilige boeken staat: ‘Houd je van het leven en wil je gelukkig 
zijn? Vertel dan geen leugens over anderen. Zeg geen dingen die niet waar zijn. 11 Doe geen 
kwaad, maar wees goed. Probeer om met anderen in vrede te leven, elke dag weer. 12 De 
Heer helpt mensen die trouw zijn aan hem, hij hoort hen als ze om hulp roepen. Maar hij 
vernietigt mensen die kwaad doen.’ 13 Als je je best doet om goed te leven, zal God je 
beschermen. En dan kan niemand je kwaad doen. 14 Wees dus niet bang, ook niet voor de 
beschuldigingen van ongelovigen. Als je lijdt omdat je Gods wil doet, ben je juist gelukkig. 
15 Eer Christus met heel je hart. Vertel iedereen dat hij je Heer is, en dat je op hem 
vertrouwt. Geef altijd antwoord als iemand je daar iets over vraagt. 16 Maar antwoord wel 
vriendelijk en met respect. Dan weet je zeker dat je doet wat God wil. Misschien zullen 
ongelovigen slecht over je spreken, omdat je als een goede christen leeft. Maar God zal 
ervoor zorgen dat ze daar spijt van krijgen. 17 Bedenk ook: je kunt beter lijden omdat je 
goede dingen doet, dan omdat je slechte dingen doet. 18 Ook Christus heeft geleden. Hij werd 
gedood als een mens op aarde. Maar God maakte hem weer levend, en gaf hem de macht van 
de heilige Geest. Christus was onschuldig, maar hij is gestorven om jullie te bevrijden van 
jullie zonden. Zijn dood heeft jullie voor altijd bij God gebracht.  

 
Bespreek met elkaar waar je vraagtekens, uitroeptekens en pijltjes 
hebt gezet. Vertel elkaar waarom je ze daar hebt neergezet. 
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    Bij een prikkelende kerk, denken we al snel aan evangelisatie. 
    De eerste stap tot evangelisatie is ‘de vraag uitlokken.’ 

Bespreek met elkaar wat dit betekent? 
Betrek hierbij Handelingen 2 en 1 Petrus 3. 

 
 

 
Bespreek met elkaar wat je van deze poster  
vind? 
Lees daarbij nog eens Handelingen 2 en   
1 Petrus 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 Herkenbaar?   I 
 
 

II   

      III 
 

Wat vind je van deze drie cartoons?  
Vergelijk ze eens met Handelingen 2 en 1 Petrus 3?  
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Stelling: Een kerk die prikkelt, zit vol met mensen die prikkelen!  
 
 
 

 
 

 
 Ben jij een christen die prikkelt, vragen uitlokt, verlangen naar God 
 oproept? 
 

 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
 

     
 
Stelling: De kerk moet zich richten op de kerkleden, want als de 
kerkleden prikkelen, is evangelisatie niet meer nodig!  
 

 
 

  
 Lees rustig onderstaand gedeelte uit “Een kerk die prikkelt” van Graham 
 Tomlin. Zet met een pen of potlood een ? wanneer je een 
 zin/opmerking/vers niet begrijpt, een ! als bij dat gedeelte een lichtje 
 gaat branden (nu begrijp ik het!) en een → als dat gedeelte je raakt. 

 
 “Met andere woorden: een gemeenschap van mensen die leven volgens Gods wegen, die 
heeft geleerd om liefde, nederigheid, meeleven, vergevingsgezindheid en eerlijkheid in het 
centrum te zetten, zal mensen laten nadenken. Weer anders gezegd: een kerk die haar leven 
leeft onder het koningschap van God kan niet anders dan vragen opwekken. En wanneer dat 
gebeurt is het tijd voor evangelisatie. Dat is het moment voor de eenvoudige uitleg van het 
goede nieuws van Jezus Christus. 
(…) Er zit een wereld van verschil tussen een gesprek met iemand die dolgraag wil horen wat 
jij hebt te zeggen, en met iemand die uit beleefdheid luistert, of zelfs helemaal niet. En de 
eerste brief van Petrus herinnert ons eraan dat het creëren van verlangen een essentieel 
element is voor de taak van evangelisatie. 
Het stuk van 1 Petrus 3:15 dat meestal niet wordt meegenomen is de eerste zin, dat voor dat 
stuk over de bereidheid om te verantwoorden komt. Het is de eenvoudige zin: ‘erken Christus 
als Heer en eer hem met heel uw hart.’ Dit is ook het belangrijkste deel van het vers. Als een 
christen leert zijn leven onder de regering van Jezus Christus te leiden, als hij leert zijn 
perspectief van geld, seks, macht, tijd en eeuwigheid te verleggen, dan zal hij een persoon 
worden die vragen oproept bij zijn 21e-eeuwse niet-christelijke buren. 
En dat geldt niet alleen voor individuen. De werkwoorden in dit stuk van de brief zijn allemaal 
in het meervoud. Ze zijn aan een christelijke gemeenschap gericht, en dus zijn deze 
instructies er meer voor de kerk als geheel dan voor individuen. 
(…) Het punt waar de plaatselijke kerk moet beginnen, is dus niet: ‘ga en vertel het je 
vrienden.’ Dit soort vage, onduidelijke aansporingen aan het einde van de preek doen meestal 
meer kwaad dan goed. Ze zeggen niets over hoe dit te doen, wekken onrealistische 
verwachtingen en genereren zo schuld. In plaats daarvan moet de kerk in haar wezen 
Christus als Heer erkennen. Ze moet zoeken naar een manier van leven onder Gods bestuur. 
Dit betekent dat ze haar interne en externe relaties, haar structuren en bronnen moet laten 
beheersen door het verlangen om een Christus-gelijkend leven te leiden, om haar leven onder 
Gods bewind te leven. Niet omdat evangelisatie van minder belang is, maar juist omdat ze zo 
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belangrijk en primair is, en omdat dit de manier is waarop evangelisatie binnen de kerk en 
Gods koninkrijk past. 
Helaas voor vele evangelisten door de jaren heen, bevatten de brieven van het Nieuwe 
Testament vrijwel geen oproepen tot christenen om naar buiten te treden en hun vrienden 
over Jezus te vertellen. Niet omdat de schrijvers van het Nieuwe Testament niet bezorgd 
waren dat mensen tot geloof in Christus moesten komen. Ze wisten alleen dat dit niet de 
manier was waarop dat gebeurt. De focus van de brieven ligt erop de kleine christelijke 
gemeenschappen zover te krijgen dat ze hun leven onder Gods bestuur brengen, zeker te 
krijgen dat ze niet door kleine jaloezieën, ruzies en competitiedrang worden gekenmerkt, 
maar door liefde, meeleven en heiligheid. Vandaar de voortdurende nadruk op de uiting van 
het christelijk geloof, niet primair in evangelische activiteiten, maar in onderscheidende, 
prikkelende levens. ” 
(Uit: ‘Een kerk die prikkelt’, Graham Tomlin, blz. 24, 84 en 88/89). 

 
 

Bespreek met elkaar waar je vraagtekens, uitroeptekens en pijltjes 
hebt gezet. Vertel elkaar waarom je ze daar hebt neergezet. 
 

 
 
 

 
 Stel een kort lijstje samen met eigenschappen van een kerk die 
 prikkelt. 
 Maak net zo’n lijstje met eigenschappen van een christen die prikkelt 
 en op die manier vragen uitlokt. 

 
Prikkelende kerk Prikkelend christen 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 
Wissel je opmerkingen op de vorige vraag eens heel kort uit met je 

 buurman of buurvrouw. Voeg eventueel wat aan je lijstjes toe! 
 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 Bespreek met elkaar de opmerkingen die gemaakt zijn. 
 Bespreek met elkaar ook overeenkomsten en verschillen tussen de 
 beide lijstjes. 
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 Een kerk die prikkelt? Wat vindt je van onderstaande 2 cartoons? 
 Vergelijk de cartoons ook eens met de lijstjes uit de vorige vragen.  
 Welke verschillen vallen je op?  
 Is dit de manier om als kerk prikkelend te zijn? 

    
 
I        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 II 
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 Bekijk onderstaande cartoon goed. 
 Wat gebeurt er precies in deze cartoon? 
 En: waarom lopen de mensen met winkelwagentjes over straat? Wat 
 betekent dat? 

 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

 
 Bespreek met elkaar de opmerkingen die je gemaakt hebt op de vorige 
 vraag. 
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 Lees rustig onderstaand gedeelte uit Matteüs 5. 

Zet met een pen of potlood een ? wanneer je een zin/opmerking/vers 
niet begrijpt, een ! als bij dat gedeelte een lichtje gaat branden (nu 
begrijp ik het!) en een → als dat gedeelte je raakt. 

     

Matteüs 5 (Bijbel in Gewone Taal) 
11 ‘Het echte geluk is voor jullie. Jullie zullen het moeilijk hebben omdat je bij mij hoort. 
Misschien schelden de mensen je uit, of willen ze je gevangennemen. Misschien vertellen ze 
allerlei leugens over je. 12 Als dat gebeurt, moet je blij zijn en vrolijk. Want jullie krijgen een 
grote beloning in de hemel. De profeten van vroeger werden net zo slecht behandeld als jullie 
nu.’ 13 Jezus zei tegen zijn leerlingen: ‘Jullie zijn het zout in deze wereld. Zout heeft een 
sterke smaak. Maar als het zijn smaak verliest, kun je het niet opnieuw zout maken. Dan is 
het waardeloos en wordt het weggegooid. 14 Jullie zijn het licht in deze wereld. Een stad op 
een berg is voor iedereen zichtbaar. 15 Niemand zet een brandende lamp onder een emmer. 
Je zet een lamp juist hoog. Dan schijnt het licht voor alle mensen in huis. 16 Zo moeten ook 
jullie een licht zijn en schijnen voor alle mensen. Dan zien ze de goede dingen die jullie doen. 
En dan zullen ze jullie hemelse Vader eren.’  

 
Bespreek met elkaar waar je vraagtekens, uitroeptekens en pijltjes 
hebt gezet. Vertel elkaar waarom je ze daar hebt neergezet. 
 

 
  
 Lees rustig onderstaand gedeelte uit “Een kerk die prikkelt” van Graham 
 Tomlin. Zet met een pen of potlood een ? wanneer je een 
 zin/opmerking/vers niet begrijpt, een ! als bij dat gedeelte een lichtje 
 gaat branden (nu begrijp ik het!) en een → als dat gedeelte je raakt. 

 
“Jezus is Gods koning over de wereld, Hij heeft de machten die tegenover God en de mensen 
stonden, verslagen. Hij is degene die het laatste woord heeft. Hij heeft de uiteindelijke macht, 
niet de presidenten of premiers, schuld of smart, ziekte of dood. 
(…) Kerken zijn bedoeld als plaatsen waar mensen kunnen gaan begrijpen en voelen en 
ervaren hoe het is om te leven onder Gods bewind, hoe een gemeenschap die werkelijk in 
Jezus’ koninkrijk leeft, eruitziet. 
(…) Evangelisatie, de verbale uitnodiging om je persoonlijk leven onder Gods bewind te 
brengen, moet het hart van het bestaan van de kerk vormen. Als het goede nieuws –dat God, 
ondanks de schijn, echt de leiding over deze wereld heeft en zijn koninkrijk in Jezus heeft 
gevestigd- moet worden gepreekt en geleefd tot het eind van de tijden, dan mag de kwestie 
van de uitnodiging om dat bewind te erkennen, nooit naar de achterkamer worden verwezen, 
of overgelaten aan een subcomité van het kerkbestuur of de diakenen. Dit is waarvoor de 
kerk staat.”   
(Uit: ‘Een kerk die prikkelt’, Graham Tomlin, blz. 67, 76, 77). 
 

 
Bespreek met elkaar waar je vraagtekens, uitroeptekens en pijltjes 
hebt gezet. Vertel elkaar waarom je ze daar hebt neergezet. 
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Herkenbaar? 
 
Vergelijk de cartoon  
hiernaast met Matteüs 5 en het 

gedeelte uit “Een kerk die prikkelt” van Graham 
Tomlin. Hoe belangrijk is evangelisatie? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 Welke dingen heb je nú, na het bespreken van deze schets, geleerd? 
 Wat hoort bij een kerk die prikkelt? 
 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
 
 

 
 
Wissel je opmerkingen bij de vorige vraag eens heel kort uit met je 

 buurman of buurvrouw. 
  

 
 

 
 Bespreek met elkaar de opmerkingen die je gemaakt hebt op de vorige 
 vraag. 
 

 
 

Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze 
jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie 
Vader in de hemel.  
Matteüs 5:16 
 
Evangelisatie, de verbale uitnodiging om je persoonlijk 
leven onder Gods bewind te brengen, moet het hart 
van het bestaan van de kerk vormen. 
Graham Tomlin 



 11 

 Heb je een goed idee (of meerdere goede ideeën) om te prikkelen als 
 kerk? 
 --Je mag  een algemeen idee hebben, maar ook een heel concrete activiteit 
 bedenken. Alles mag en alle antwoorden zijn goed-- 

 
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
 

 
Wissel je opmerkingen bij de vorige vraag eens heel kort uit met je 

 buurman of buurvrouw. 
  

 
 
 Bespreek met elkaar welke ideeën er naar boven gekomen zijn.  
 Als je dat wilt kun je ze noteren en ermee aan de slag gaan of het 
 idee/de ideeën inbrengen bij de verantwoordelijke commissies of de 

   kerkenraad. 
 

 
Bekijk onderstaand schema. 

 Wat zegt dit over evangelisatie en over alle ideeën om prikkelend kerk 
 te zijn? 
   

 
 

Wat God doet Wat wij doen  Respons 

 
Openbaring     Bewust zijn van hoger macht 
Overtuigen  Verkondigen  Bewust zijn van het Christendom 

          Begin van kennis evangelie 
          Begrijpen wat het evangelie inhoudt 
        Positieve houding 
         Erkenning van eigen nood 
      Aanmoedigen      Open staan voor Gods werk door Jezus Christus 

         Bekering en geloof in Jezus Christus 
Wedergeboorte        Nieuwe schepping 
Heiliging  Nazorg  Evaluatie beslissing 
   Opbouw  Opname in gemeente 
            Geestelijke groei 
            Rentmeesterschap 
           Gebed 
             Vrucht dragen 

 Volheid van de gemeenschap met Christus 
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 Lees rustig onderstaand artikel uit het Nederlands Dagblad van 8 
 augustus 2009 door Peter Scheele.  
 Zet met een pen of potlood een ? wanneer je een zin/opmerking/vers  

niet begrijpt, een ! als bij dat gedeelte een lichtje 
  gaat branden (nu begrijp ik het!) en een → als dat gedeelte je raakt. 

 
 
Alles uit de kast halen voor het evangelie 
“Vooropgesteld: we hebben de tijd niet mee. We zijn in de afgelopen decennia van 95 procent 
kerkgang naar zo'n 20 procent gegaan, meen ik. Het is hard roeien tegen de stroom in.  
Maar, het is ook nooit eenvoudig geweest! 
Zelfs Jezus zat met zijn handen in het haar hoe Hij 'Jeruzalem dat de profeten doodt' kon 
bereiken en Hij 'kon er zelfs om janken' om het eens in onze taal te zeggen. We moeten dus 
niet denken dat het voor ons anders zal zijn. 
In onze tijd is het onmogelijk geworden grote groepen mensen of 'de massa' te bereiken. Dat 
komt omdat onze samenleving uiterst divers is, er is weinig uniformiteit meer, iedereen stopt 
zijn of haar eigen dingen in het religieuze winkelwagentje. Dat maakt dat je eigenlijk alleen 
nog maar op een persoonlijke manier individuen goed kunt bereiken. Mensen met wie je een 
band hebt of krijgt. Dat betekent ook dat wat de een aanspreekt, de ander niet zal 
aanspreken. 
Er zijn twee ankerpunten in het bereiken van de ander. Ten eerste is dat die ander zelf. Het 
sleutelwoord daarbij is 'aansluiten'. Als er geen aansluiting is bij die ander dan doet het er 
niet toe wat we zeggen, hoe we het zeggen of wat we doen; het mist doel. 
Het tweede is dat we het authentieke, oorspronkelijke evangelie niet uit het oog mogen 
verliezen. 
Als we alleen maar oog hebben voor 'de boodschap' (zoals wij die begrepen hebben en 
uitgedrukt in de formuleringen die wij bevochten hebben), dan communiceren we niet, want 
die ander snapt er niets (meer) van. Bovendien hebben we dan de neiging om 'de boodschap' 
belangrijker te vinden dan die ander die we bereiken willen. Wat raar is, want die ander was 
juist zó enorm belangrijk voor God dat Hij er (in de persoon van zijn Zoon Jezus Christus) 
voor sterven wilde. Hoe kunnen wij dan 'de boodschap brengen' en ondertussen die ander 
veronachtzamen? 
Dat betekent dat we dus die ander 
als uitgangspunt moeten nemen. Die 
ander is het begin. Interesse (en 
zelfs liefde) voor die ander is het 
startpunt. En dus moet je je 
aanpassen.  
Hoe ver mag je daarin gaan? Nou, je 
mag in alles met die ander meedoen. 
Alleen niet met diens zonden. Zo 
simpel is het. 

EXTRA! 
(voor 16 jaar en ouder) 
 
Jongeren die nog geen 16 jaar zijn, mogen deze vragen wel doen, 
maar mogen deze vragen ook overslaan en verder gaan naar de 
vragen op de laatste pagina! 
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Wij kunnen overigens heel wat hebben van christenen die gekke dingen doen om anderen te 
bereiken. Als we zien dat dat lukt. Anne van de Bijl mag van ons 'bijbels smokkelen', Floyd 
McClung mocht van ons 'tussen de hoeren wonen', de motorclub 'Psalm 23' mocht van ons op 
Harleys met leren jacks met noppen en emblemen door het land toeren en ikzelf heb 
bijvoorbeeld het genot mogen ervaren om als Noach II op het strand van Scheveningen een 
'ark' te bouwen of als 'aanstaande koning' op het Binnenhof de voeten van ambtenaren en 
voorbijgangers te mogen wassen. 
We moeten enorm ver gaan om de ander te bereiken. We moeten alles uit de kast trekken 
wat we maar verzinnen kunnen. Natuurlijk moeten we dan ook experimenteren en moeten we 
soms bakzeil halen. Dat hoort erbij. 
Er zijn twee criteria die uiteindelijk bepalen of het goed is wat we doen. Het eerste criterium 
is: kom je over? Bereik je die ander daadwerkelijk? Communiceer je? Heb je aansluiting? Zo 
ja, dan moet je je helemaal niets van de rest van de christenen aantrekken die staan te 
mopperen, want je doet het werk van God en daar moet je je niet van af laten brengen door 
medegelovigen! 
Het tweede criterium is dit: ben je het oorspronkelijke, authentieke evangelie niet uit het oog 
verloren? 
Er bestaat nogal eens de neiging onder christenen om water bij de evangelische wijn te doen 
in een poging zo aanvaardbaarder te zijn voor de buitenwereld. Dat heeft gewoon geen zin. Je 
kunt nog beter voor de leeuwen geworpen worden dan dat je de inhoud (wat iets anders is 
dan onze formuleringen) van het evangelie verandert. 
Het is uiteindelijk geloofwaardiger dat je sterft voor 'je dwaze geloof' dan dat je je geloof 
aanpast aan wat de buitenwereld ervan vindt. 
We zijn eigenlijk niets anders dan ambassadeurs. Dat wil zeggen dat we leven in een vreemd 
land, dat het nadrukkelijk de bedoeling is dat we ons vereenzelvigen met die cultuur, maar 
dat we als representanten van ons andere koninkrijk niet onze identiteit mogen verliezen. 
Omdat onze cultuur constant verandert en niet uit uniforme mensen bestaat, is er een 
voortdurend spanningsveld tussen 'aansluiten' en 'identiteit behouden'. Iedereen die pogingen 
doet om aan te sluiten zonder de eigen identiteit te verliezen, verdient onze steun. 
Iedereen die aan de eigen identiteit vasthoudt zonder dat er aansluiting met de buitenwereld 
is, moet een schop onder zijn achterste krijgen. Iedereen die zijn identiteit in Jezus Christus 
neigt te verloochenen, mag niet langer als woordvoerder optreden.” 
(Uit: ‘Nederlands Dagblad, 8 augustus 2009’, Peter Scheele)  
--Peter Scheele is oud-programmamaker van de Evangelische Omroep en maakte in de jaren negentig 125 
programma's voor de Evangelische Omroep. Zijn onconventionele aanpak zorgde onder christenen voor 
afkeurende blikken. Ook is hij auteur van het boek 'Waarom? Vraaggestuurde coaching... Mensen bij Jezus 
brengen in de 21ste eeuw' --. 
 

 
Bespreek met elkaar waar je vraagtekens, uitroeptekens en pijltjes 
hebt gezet. Vertel elkaar waarom je ze daar hebt neergezet. 
 
 

 

  
 Wat vind je van dit artikel van Peter Scheele? 
 Vind je verder de 2 criteria (Kom je over? Ben je het evangelie niet uit 
 het oog verloren?) die hij noemt bruikbaar of niet?  
 Geeft dat voldoende vertrouwen of mist er iets? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
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Wissel je opmerkingen bij de vorige vraag eens heel kort uit met je 

 buurman of buurvrouw. Vraag je buurman/buurvrouw ook of hij/zij 
 een grens heeft in het aanpassen om over te komen? 

  
 
 

 
 Bespreek met elkaar de opmerkingen die je gemaakt op de vorige 
 vraag. 
 

 
 

 Om aan te sluiten, relevant te zijn, is het belangrijk te weten wat er  
 leeft.  
 Lukt het je te bedenken wat ‘typisch Spakenburg’ is? 
 En: kun je iets verzinnen om daar bij aan te sluiten als kerk(lid) zonder  

   de identiteit van Gods koninkrijk te verliezen? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
 Wissel je opmerkingen bij de vorige vraag eens heel kort uit met je 
 buurman of buurvrouw.  
 

  
   
 

 
 Bespreek met elkaar welke ideeën er naar boven gekomen zijn.  
 Als je dat wilt kun je ze noteren en ermee aan de slag gaan of het 
 idee/de ideeën inbrengen bij de verantwoordelijke commissies of de 

   kerkenraad. 
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Uitgangspunt en roeping: 
De gemeente bestaat uit gelovigen die door God geroepen zijn, door de Geest 
verbonden met Christus en met elkaar, om God te eren, de naaste binnen de 
gemeente en daarbuiten in liefde te dienen en van betekenis te zijn voor de wereld. 
 
Opdracht en streven: 
Wij willen, gedreven door de Heilige Geest en biddend: 
1. God eren door Hem te loven en te dienen.   

Daarvoor is nodig dat wij Hem steeds beter leren kennen door: de verkondiging van 
het Woord en gebruik van de sacramenten; de geloofsopvoeding van de jonge leden 
van de gemeente; en Bijbelstudie van jong en oud.  

2. Elkaar liefhebben en dienen.   
Daarvoor is nodig: onderling pastoraat en dienstbetoon; en ambtelijk pastoraat en 
diaconaat om de gelovigen toe te rusten tot dit liefdevolle dienstbetoon.  

3. Van betekenis zijn voor de wereld.   
Daarvoor is nodig dat wij: de liefde van God in woord en daad uitdragen naar de 
mensen buiten de gemeente in onze directe omgeving en ver weg; en 
verantwoordelijkheid dragen als rentmeesters voor de schepping.  
 

(Uit: Folder Gemeenteopbouw ‘Samen Bouwen Maranathakerk’ blz. 4 Themagroep 1 Visie en Missie, 2010) 
 

 
   Reageer eens met elkaar op bovenstaande missie van de GKv te 
   Spakenburg-Zuid. Past dit bij wat er in jullie bespreking naar  
   voren is gekomen? 
 

 
 

Kijk nog eens naar de eerste vraag uit deze schets en naar de 
opmerkingen die je daar opgeschreven hebt. 
Is je mening veranderd ten opzichte van het begin? 

                                 Zo ja, wat is er veranderd en/of heb je geleerd?  
         Zo nee, waarom is er niets veranderd? 

…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

 
   Bespreek eens kort na wat je van dit onderwerp vond. 
 
 

 
Opmerkingen: 

 
 
 
 
 
Meer lezen? 
-“Zo word je een aanstekelijk christen;” Bill Hybels 
-“Visserslatijn;” Peter Scheele 
-“Een kerk die prikkelt;” Graham Tomlin 
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