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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?  
 

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

 Is de GKv Spakenburg-Zuid/Bunschoten-West volgens jou een kerk die    
prikkelt? 
Geef, als dat kan, een of meerdere korte argumenten bij je antwoord.  

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

 
  

Wissel je opmerkingen eens 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  
42 Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een 
gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed. 43 De vele tekenen en 
wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. 44 Allen die het geloof 
hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. 45 Ze verkochten al hun 
bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. 46 Elke dag 
kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en 
gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. 47 Ze loofden God en 
stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen 
die gered wilden worden.  
 

 
Bespreek met elkaar waar je vraagtekens, uitroeptekens en pijltjes 
hebt gezet. Vertel elkaar waarom je ze daar hebt neergezet. 
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 Ook u/jij bent ooit voor het eerst in aanraking gekomen met Christus. 
 Wat trok je het eerst aan in het christendom? 
 

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

 
 
 Wat stimuleert je nú het meest om christen te zijn? 
 

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

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

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

 
Wissel je opmerkingen op de vorige 3 vragen eens heel kort uit met je 

 buurman of buurvrouw. 
  

 
 

 
 Bespreek met elkaar de opmerkingen die je gemaakt op de 3 vragen. 
 Bespreek ook met elkaar of je het lastig vindt deze vragen te 
 beantwoorden/bespreken. Als dat zo is, hoe komt dat dan?   
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 Lees rustig onderstaand gedeelte over ‘het leven van de eerste 
 gemeente’ uit Efeziërs 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. 

 
Eén in Christus 

Efeziërs 3  
14 Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, 15 die de vader is van elke gemeenschap in de 
hemelsferen en op aarde. 16 Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en 
sterkte schenken door zijn Geest, 17 zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw 
hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. 18 Dan zult u met alle heiligen de 
lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, 19 ja de liefde van Christus 
kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. 20 
Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij 
vragen of denken, 21 aan hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle 
generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen.  
 
    
 

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

 
 
 
 

Wat vind je van de visie 
die Paulus hier neerlegt 
op het doel van de  
‘bekering’ (= je  
omdraaien van het leven  
zonder God naar een 
leven met God in Christus) als ‘volstromen met Gods volkomenheid’?  
Dan houdt ‘bekering’ toch nooit meer op!? 

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

Denk na over de volgende opmerking en formuleer wat je daarvan vindt:  
   “Het is de missie van elke gemeente om steeds meer vol te stromen  

met Gods volkomenheid. Niet alleen elk lid afzonderlijk, maar juist samen  
    met alle heiligen.”   

 
 

Bespreek met elkaar de volgende stelling: 
“Elke gemeente (ook de GKv Spakenburg-Zuid en Bunschoten-West) is  
daarom een missionaire gemeente.” 

 

Paulus bidt voor de gemeente in Efeze. Dit gedeelte 
wordt wel het “Onze Vader” van Paulus genoemd.  
Paulus stelt 5 gebedspunten aan de orde. In de 
Statenvertaling kan je dit mooi zien doordat daar 5x het 
woord ‘opdat’ gebruikt wordt. Paulus bidt om: 

1. kracht door de Geest (vers 16) 
2. Jezus Christus die woont in je hart (vers 17a) 
3. steeds vaster staan in de liefde (vers 17b) 
4. dieper inzicht in Christus’ werk en Gods liefde 

met alle andere kinderen van God (vers 18) 
5. volstromen met de volheid van God (vers 19) 
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 Bij ‘missionaire gemeente’ of ‘een kerk die prikkelt’ denken we al snel  
aan ‘evangelisatie’ en speciale acties om mensen te bereiken met het  
evangelie. 

 Het Nieuwe Testament noemt het begrip ‘evangelisatie’ heel weinig. 
  
Bespreek met je buurman of buurvrouw welke verklaring je daar voor kunt geven? 
Lees hierbij ook nog eens het gedeelte uit Handelingen 2 en Efeziërs 3?  
 
 
 

 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  
8 Tot slot vraag ik u: Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders 
en zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn. 9 Vergeld geen kwaad met kwaad, 
en als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug; zegen juist, opdat u ook zelf zegen 
ontvangt, want daartoe bent u geroepen. 10 Immers: ‘Wie het leven liefheeft en gelukkig wil 
zijn, moet geen laster of leugens over zijn lippen laten komen, 11 hij moet het kwaad uit de 
weg gaan en het goede doen, en voortdurend vrede nastreven. 12 Want de Heer verliest de 
rechtvaardigen niet uit het oog en luistert naar hun gebeden, maar hij keert zich tegen wie 
kwaad doen.’ 13 Overigens, wie zou u kwaad doen als u zich volledig inzet voor het goede? 
14 Maar zelfs als u zou lijden omwille van de gerechtigheid, dan bent u toch gelukkig te 
prijzen. Wees daarom niet bang voor de mensen en laat u door niets in verwarring brengen; 
15 erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die 
in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. 16 Doe dat dan vooral 
zachtmoedig en met respect, houd uw geweten zuiver; dan zullen de mensen die zich honend 
over uw goede, christelijke levensstijl uitlaten, zich schamen over hun laster. 17 Het is beter 
te lijden, indien God dat wil, omdat men goed doet dan omdat men kwaad doet. 
13 Ook Christus immers heeft, terwijl hij zelf rechtvaardig was, geleden voor de zonden van 
onrechtvaardigen, voor eens en altijd, om u zo bij God te brengen. Naar het lichaam werd hij 
gedood, maar naar de geest tot leven gewekt. 
 

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

 
 

 
Welke verschillen en  
overeenkomsten zie je  
tussen Handelingen 2 / 

Efeziërs 3 en 1 Petrus 3? Bespreek dit kort met 
je buurman of buurvrouw. 
  
 
 
 
 
 

Mensen als Paulus, Petrus en Johannes preken, 
evangeliseren en stichten overal gemeentes. Maar 
wanneer ze de ‘gewone christenen’ schrijven, lijken ze 
niet te doen wat je zou verwachten: kerkleden oproepen 
om actieve en persoonlijke evangelisten te zijn. Er staat 
veel over de christelijke leer, over de persoon en het 
werk van Christus, het kruis en de opstanding. Er staat 
ook behoorlijk wat over de eenheid van de kerk, 
persoonlijk en collectief gedrag, relaties in families, 
huishoudens, maatschappij en verder, maar teleurstellend 
weinig over evangelisatie an sich.   
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De eerste stap tot evangelisatie is ‘de vraag uitlokken.’ 
Bespreek met elkaar wat dit betekent? 
Betrek hierbij Handelingen 2 / Efeziërs 3 en 1 Petrus 3. 
 

 
 

Bespreek met elkaar wat je van deze poster vind? 
Bespreek ook met behulp van Handelingen 2 /  
Efeziërs 3 en 1 Petrus 3 wat er juist is aan deze 
poster is en wat niet? 

 
 
 
 
   
 
 

  

  
 Herkenbaar?  I 
 

 
 
II   

      III 
 
Wat vind je van deze drie cartoons in het licht van 
Handelingen 2, Efeziërs 3 en 1 Petrus 3?  
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Bespreek met elkaar de volgende 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 haar leden, 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 



 8 

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 3 cartoons? 
 Vergelijk de cartoons ook eens met de lijstjes uit de vorige vragen.  
 Welke verschillen vallen je op? 
    

 
I       II 

 
 
III 
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 Lees rustig onderstaand gedeelte uit “De ziel van Spakenburg”  
 (verslag van een onderzoek en bouwstenen voor een visie op gemeente-zijn anno 
 2016 in Spakenburg). 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. 

 
“‘Je bent slechter dan je ooit gevreesd had en tegelijk geliefder dan je ooit had durven 
hopen,’ aldus karakteriseert Tim Keller het evangelie van Jezus Christus. Het evangelie geeft 
mensen een nieuwe identiteit. God accepteert een mens volledig in Christus en in die weg 
bevrijdt Hij hem van zonde, afgoderij en beknellende banden. Deze identiteit is de kern van 
het nieuwe leven, waarin een mens God de eer geeft in alles.  
Dit geldt niet alleen individueel maar zeker ook collectief.  
Met Jezus Christus kwam het Koninkrijk in deze wereld, via de gemeente bouwt God hieraan 
verder. De gemeente van Christus toont de nieuwe menselijke gemeenschap, als een 
tegencultuur in deze wereld, maar tegelijk als blijk van Gods barmhartigheid richting alle 
mensen. 
 
Vier theologische uitgangspunten 
De volgende elementen zijn theologische uitgangspunten, die op termijn uitgewerkt zouden 
kunnen worden in een vernieuwde visie, missie en kernwaarden van kerk-zijn in Bunschoten-
Spakenburg. 
 

1. Het evangelie is bevrijdend 
van zonde en schuld, maar ook van vormen van onderdrukking, ook de 
onderdrukking die een mens zichzelf aan kan doen. Het is onze overtuiging dat 
het evangelie erop gericht is om een mens te herstellen, te genezen in een 
gezond mens-zijn. Juist in de Spakenburgse context, waar vrijheid zo diep 
verankerd is in het zelfbeeld, moet het christelijk geloof zich in termen van 
vrijheid en bevrijding kunnen uitdrukken. 

 
2. Het evangelie is veranderend 

o die verandering doortrekt je hele leven en al je levensverbanden (holistisch). 
De ziel van de mens dient niet gered uit dit kwade bestaan. Dit bestaan moet 
komen onder de helende kracht van God, in spiritueel, psychisch, sociaal en 
economisch opzicht. Sommige spreken hier van het aspect van het Koninkrijk 
(zie onder) 

o die verandering is een proces. Het is niet zo dat niet-christenen door het 
evangelie plotsklaps veranderen in christenen.  
Het evangelie verandert alle mensen steeds meer, waar ze ook in hun weg met 
God staan. Het breekt af wat een mens aan afgoden creëert, of het nu 
religieuze (of zelfs christelijke) of seculiere afgoden zijn. 
 

3. Het evangelie is samenbindend 
en creëert een nieuwe gemeenschap, waarin acceptatie en bemoediging het 
alternatief bieden tegen een wereld waar mensen elkaar de maat nemen en 
zelfrechtvaardiging leidt tot uitsluiting en onderdrukking, openlijk en 
verborgen. 

 
4. Het evangelie is uitdagend 

het evangelie is geen slappe hap of ongevaarlijk. Het evangelie is ‘de andere 
weg’ en botst daarin met andere overtuigingen en levenswijzen. Ook met 
volkskerkelijkheid. Dit daagt uit tot discussie en gesprek, maar ook tot een 
geestelijke groei, die van God komt. Een mens die in gaat zien dat het er erger 
met hem voorstaat dan hij ooit had durven denken, maar zich tegelijk geliefd 
weet in een mate die hij nooit had durven dromen, vindt de acceptatie én de 
uitdaging om onverwachte dingen te doen, tot eer van God. 
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Het Koninkrijk 
In de bovenstaande vier theologische uitgangspunten noemen wij de term ‘Koninkrijk’. Dit is 
een beladen term. Kerken zijn – heel grof gezegd – lang verdeeld geweest in een meer 
liberaal en een meer behoudend kamp. Liberale kerken hebben sinds de jaren zestig veel 
werk gemaakt van het sociale gezicht van de kerk vanuit de gedachten van het ‘Koninkrijk’. 
Behoudende christenen vonden dat met dit ‘Koninkrijksdenken’ de core-business van de kerk 
in het gedrang kwam: de verkondiging van het evangelie.  
Er is vaak op gewezen dat de twee kerkelijke kampen op deze wijze gesplitst hebben wat 
volgens het evangelie bij elkaar hoort. Het is onmiskenbaar dat de kerk een opdracht heeft 
om te werken aan recht en gerechtigheid in de samenleving, maar het is tegelijk duidelijk dat 
deze activiteit haar kracht, inspiratie en zeggingskracht verliest wanneer het bevrijdend 
handelen van God in Jezus Christus van dit alles niet meer de basis is. 
 
We denken dat het belangrijk is dat in een vernieuwde visie van de Maranathakerk en de 
Immanuelkerk zowel het element ‘Koninkrijk’ als het element ‘verkondiging’ hun volle plaats 
krijgen.  
Vanuit bovenstaande theologische uitgangspunten zouden de volgende kernwaarden dan ook 
een kunnen helpen: 

1. Gemeenschap: het evangelie moet geleefd worden binnen een groep mensen. 
Mensen kunnen hier concreet zien wat christen-zijn betekent en hoe God mensen wil 
veranderen. Dat vraagt om een levende spiritualiteit die met elkaar beleefd wordt. 

2. Koninkrijk: het evangelie dringt tot praktische hulp in het concrete leven van 
mensen, binnen en buiten de kerk. 

3. Verkondiging: het goede nieuws van God is niet iets wat mensen zelf kunnen 
bedenken, maar het is iets wat verteld moet worden, met kracht en gezag. 

GKV Spakenburg-Zuid en GKV Bunschoten-West dus. 
(Uit: ‘De Ziel van Spakenburg’ - verslag van een onderzoek en bouwstenen voor een visie op gemeente-zijn anno 
2016 in Spakenburg) 
 

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

 
 
  
 Wat betekent nu het begrip ‘Koninkrijk’ en waarom is dit van belang 
 voor de kerk? 
 

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

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

  
 

 
 

Bespreek met elkaar wat je vindt van de visie op kerk-zijn, die je leest  
in het verslag van ‘de Ziel van Spakenburg.’ 
Bespreek ook of dit je wel/niet prikkelt.  
 



 12 

 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  
11 Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei 
kwaad betichten. 12 Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel; zo 
immers vervolgden ze vóór jullie de profeten.  
13 Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan 
weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt. 
14 Jullie zijn het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen 
blijven. 15 Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te 
zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. 
16 Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer 
bewijzen aan jullie Vader in de hemel.  

 
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. 
(…) Als gevolg hiervan is de eerste boodschap die christenen van vandaag misschien moeten 
doorgeven, misschien niet die van rechtvaardiging, maar die van het koningschap of 
koninkrijk van God. 
(…) Loyaliteit aan en geloof in Jezus Christus als Heer betekent leven in het licht van zijn 
overwinning van zonde en dood en kwaad, leven in de stijl die Jezus verkondigde, de weg van 
de waarden van het koninkrijk, zoals uitgedrukt in teksten als die van de Bergrede, en als 
vormgegeven in zijn eigen persoon en gedrag. Dit is hoe een mensenleven geleefd moet 
worden, en hiertoe moeten alle mensen worden uitgenodigd. 
(…) 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. 
(…) Verkondiging van het koninkrijk houdt in dat we mensen uitnodigen om daar deel van te 
worden. 
(…) 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, 69, 71, 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.  

 
 

 
  
 Welke dingen zijn nú, na al heel wat studie en leeswerk in deze schets, 
 voor je gaan leven als eigenschappen van een kerk die jou prikkelt (en 
 wellicht ook anderen prikkelt) om je leven ‘onder Gods bewind te 
 brengen’? 

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

 
 
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 
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 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. 
 
 

 HULPMIDDEL 
 Graham Tomlin noemt in zijn boek 5 
 aandachtsvelden voor een gemeente die prikkelt: 
1. Een nieuwe relatie met God – aanbidding. 
2. Een nieuwe relatie met anderen – betrokkenheid. 
3. Een nieuwe relatie met de schepping – compassie. 
4. Een nieuwe relatie met onszelf – discipelschap. 
5. Een nieuwe relatie met woorden – evangelisatie. 
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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. 
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 
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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? 

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

 
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. 
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 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. 
    
 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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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 op bovenstaande visie en missie van de GKv  
   Spakenburg-Zuid? Wat valt je op? Wat is ‘nieuw’ voor je? 
 
 
  
 “De liefde van God in woord en daad uitdragen naar de mensen  

 buiten de gemeente”  
 Welke mensen? En hoe? 

 
 

Kijk nog eens naar de eerste 2 vragen 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? 

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

 
 
   Evalueer de bespreking van dit thema met elkaar. 
 

 
Verdere studie? 
-“Jezus uitstralen;” Jos Douma 
-“The shaping of things to come;” Michael Frost & Alan Hirsch 
-“Kerk in de 21e eeuw;” en “De klok van nieuw leven;” C.J. Haak 
-“Zo word je een aanstekelijk christen;” Bill Hybels 
-“Ministries of mercy;” en “Centrum-Kerk;” Tim Keller 
-“Jezus als Heer in een plat land;”, “De werkers van het laatste uur;” en “Vreemdelingen en priesters;” Stefan Paas 
-“Visserslatijn;” Peter Scheele 
-“Christus en cultuur;” K. Schilder 
-“Een kerk die prikkelt;” Graham Tomlin 
-“Gemeenteopbouw (4 delen);” M. te Velde 
-“Verrast door hoop;” en “Hoe God koning werd;” Tom Wright      © reinierkramer2016 


