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Wat ik wil delen

•Wat er leeft in de gemeente (reacties op 4 vragen)

•Wat essentieel is in elk veranderproces

• Hoe het boek ‘Herkerken’ ons een spiegel voorhoudt

• Enkele bijbelse principes voor gemeenteopbouw

• Biddend op weg: waarvoor we kunnen bidden



De gemeente aan het woord

• Het belangrijkste van het geloof is voor mij….

• Het belangrijkste van de gemeente van Christus is voor mij….

• Verwachtingen rond het maken van een beleidsplan…

• En problemen die daarbij kunnen optreden



De kern van het geloof

Veel mooie geloofsgetuigenissen, soms ook twijfelend geloven:
• “De kern van het evangelie is dat Jezus Christus naar de aarde is gekomen om ons te verzoenen met 

God, Zijn Vader door te sterven aan het kruis. Dat is pure genade voor zondaren als wij zijn.”

• “Geloof is alles voor mij. Gods aanwezigheid bij alles wat ik doe en waar ik ga. Mijn vaste kracht voor nu 
en mijn hoop voor de toekomst.”

• “Dat God zo ontzettend veel van ons houdt, dat hij ons nooit los zal laten.”

• “Het geloof geeft zin, richting en hoop aan mijn leven.”

• “Een weg te vinden in het dagelijkse leven als navolger van Christus.”



Welke verlangens leven er in de harten?

• naar God, het doen van zijn wil, de komst van zijn Rijk

• naar (h)echte gemeenschap en verbondenheid met elkaar

• naar liefdevolle acceptatie ondanks verschillen

• naar geloofsopbouw en onderlinge bemoediging

• naar meer ruimte voor ‘doelgroepen’

• naar meer van betekenis zijn in de eigen omgeving / de wereld



Beleid maken = maak angsten bespreekbaar

• Angst om het (oude) vertrouwde los te laten > Echt luisteren en doorvragen

• Angst voor onderlinge spanning > Ontspan: ‘Ik zal mijn gemeente 
bouwen’

• Angst voor vervlakking (mensgericht) > Blijf in alles God centraal stellen

• Angst voor verzakelijking > Zakelijk ≠ Ongeestelijk

• Angst voor vage compromissen > Stel concrete doelen

• Angst dat er niets verandert > Formuleer haalbare tussenstappen



Wat is een goed beleidsplan (volgens jullie)?

• Gebaseerd op evaluatie huidige beleid

• Beperken tot de essentie: visie, missie, doelen
• geef kaders en ruimte om al doende doelen stapsgewijs uit te werken

• Vanuit heldere toekomstvisie op de kerk > gericht op opbouw geloof, gemeenschap & 
getuigenis

• Geijkte paden durven loslaten, ruimte voor nieuwe ideeën en vormen

•Maar: Bijbel leidend, niet ‘onze wensen’ of de koers van de samenleving

• Randvoorwaarden: financieel gezond – efficiënte organisatie – gavengericht werken



Vijf aandachtspunten bij elke verandering model Knoster



Hoe het boek ‘Herkerken’ een spiegel voorhoudt

‘De kerk is een oefenplaats van de liefde. 
Een periode van crisis en verandering biedt uiteindelijk kansen 
om als de kerk de toekomst hoopvol tegemoet te treden.’



Kerken op een kantelpunt 

• Coronacrisis versterkt processen die al langer gaande zijn, ook in de kerk

• Vooral individualisme en gebrek aan verbondenheid > mensen gaan hun eigen weg.

• In de kerken: afwachtende houding i.p.v. besef van urgentie

• Advies: 
• Ga een zoektocht aan van herkerken (laat lastige vragen toe)

• Kies een route waarbij je niet weet waar je gaat komen (Abram)

• Zoektocht: wat maakt een groep mensen echt tot kerk? Hoe geven we dat opnieuw vorm?



Kerkgebouw: Ruimte voor het evangelie?

• Kernvraag = hoe en waar kom je thuis rondom het evangelie?

• Hoe kom je zelf en als gemeente thuis bij God?

• Helpt het gebouw om bij elkaar thuis te komen?

• Kunnen mensen uit de buurt thuiskomen in ons gebouw? 
• Is het gebouw een middel voor onze missie?



Krakende kerkdiensten
‘De kerkdienst kraakt onder het gewicht van een enorme diversiteit aan 
wensen, stijlen, smaken en belangen die allemaal in die ene kerkdienst 
samenkomen.’
• Kernvraag = hoe gaat het evangelie weer stromen tussen God en mensen?
• Is de kerkdienst voor jou nog steeds een plek om thuis te komen?
• Advies: geef de kerkdienst terug aan de deelnemers (eigenaarschap)
• Tijd voor eenvoud, kleinschaligheid, meervormigheid
• Nieuwe balans zoeken tussen centrale en decentrale samenkomsten



Kansen voor herkerken

Kernvraag = creëert onze kerk ruimte voor het evangelie?

• Kies - en doe dat goed (en stop wat je niet meer doet)

• Kom vooruit door te experimenteren (schenk vertrouwen)

• Focus op toerusting, coaching en eigenaarschap (predikant en KR minder centraal)

• Maak de kerk een oefenplek van liefde (verbinding binnen én buiten)

• Organiseer ‘organisch’: netwerk van kleine groepen met liefdevolle relaties 



Gemeenteopbouw gericht op Gods koninkrijk

• William Carey: “Verwacht grote dingen van God. Onderneem grote dingen voor God.”

• Grote dingen beginnen met kleine stapjes, zaadjes planten, die ene bidder, een stap naar voren

• Het gaat niet om ‘onze kerk’, maar om Zijn werk in en door ons!

• Op weg met elkaar en allen die met ons Gods Koninkrijk willen zoeken



Biddend op weg – Een gebed voor elke dag
• Bidden om wijsheid (juiste prioriteiten stellen) Jacobus 1:5

• Bidden om eenheid (opdat de wereld gelooft) Johannes 17:29

• Bidden om liefde (fijngevoeligheid) Fil. 1:9

• Bidden om geestelijk inzicht (om God te kennen) Efeze 1:17

• Bidden om vertrouwen (dat God zal voorzien) Fil. 4:6

• Bidden om medewerkers (God werkt al!) Matt. 9: 38

• Bidden om Gods Geest (nieuw leven, verwachting) Luc. 11:13



Tijd voor persoonlijke bezinning

•Waar ben jij vanmiddag door Gods Geest bij stilgezet?

•Welke rol kun jij spelen in de komende jaren?

•Waar ga jij voor bidden?



samenzang

•Wat hou ik van uw huis – Hemelhoog 23


