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‘Moet ik het een probleem vinden 
dat ik perfectionistisch ben?’

Gerdien Rots
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‘Achter dans, muziek 
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intenties schuil’
Madelon Grant

‘Ik zie aan alle kanten nieuwe, 
bloeiende gemeenten’ 

René van Loon
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Jarenlange noeste arbeid tekent het gezicht van 
mijn buurvrouw.
Een struise dame, grijze knot, op zondag gaat ze 
in het zwart.
Ooit had ze een boerderij, ze voelt zich soms 
wat opgesloten in haar moderne rijtjeshuis. 

Ik sta bij haar op de stoep, met een bak rode 
bessen uit mijn eigen enorme tuin. 
Haar hondje is net gestorven. Ze mist haar 
dagelijkse wandelingetje, vertelt ze.
‘Kom anders voortaan de bessen bij mij halen,’ 
zeg ik. ‘Ik heb meer dan genoeg.’
En dat doet ze. Week na week staat ze in mijn 
tuin bessen te plukken.
 
Tot ze zegt: ‘Ik vind het te gek. Wil je er echt 
niets voor hebben?’ ‘Absoluut niet, mevrouw,’ 
lach ik. ‘Zie het maar als genade.  
Dit is wat God u zomaar geeft.’ 
Ze lacht verlegen terug. Ik kijk haar aan en zou 
het wel naar binnen willen gieten, die genade. 
Als dat toch eens kon, hier op de Biblebelt. 

Een week later staat ze weer bij de achterdeur. 
Met een cadeautje.
‘Alsjeblieft buurvrouw. En bedankt voor de 
genade.’ 
 

JACOMINE OOSTERHOFF IS TEKSTSCHRIJVER EN 
EINDREDACTEUR VAN ONDERWEG 

Cadeautje
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orry’, excuseert zich de schrijfster van de 
Jeugdwerkrubriek die aanhaakt bij het thema 
‘migrantenkerken’. ‘Ik woon op de Veluwe, midden op de 

Biblebelt. Migrantenkerken ken ik hier eigenlijk niet.’ Het doet me 
denken aan een kennis die met haar Nigeriaanse echtgenoot op 
diezelfde Veluwe woont. Ze gaan er naar de dorpskerk maar hij 
voelt zich er niet gezien en begrepen. Als het even kan, gaat ‘ie 
op zondag naar een Nigeriaanse gemeente in Amsterdam.

Zelf woon ik al jaren in een stedelijke omgeving, maar hoe 
gekleurd is mijn christenbubbel eigenlijk? Ik ken in de stad 
een kerk waar Chinezen samenkomen en ergens anders een 
grote groep Somaliërs. Enkele jaren geleden was ik zijdelings 
betrokken bij de International Christian Fellowship (ICF) 
Utrecht waar veel Farsi-sprekende christenen komen. Maar 
kijk ik zondags in mijn eigen kerk om me heen, dan zie ik een 
witte schare hogeropgeleiden van wie onlangs een aanzienlijk 
deel weer terugkwam van de wintersport: de ‘bubbel van 
gelijkgestemden’, waar Madelon Grant op pagina 16 over schrijft.

 Je vindt er volop geest  
en leven! 

Nederland telt ruwweg een miljoen christenmigranten. 
Waarom, vroeg ik me af, zie ik te weinig wie er - massaal zelfs 
- aanwezig zijn? Waarom zijn mijn interculturele broers en 
zussen te vaak ongezien, zoals ook René van Loon in zijn net 
gepresenteerde boek Lente in de kerk signaleert? Het hoofdstuk 
over migrantenkerken heeft de veelzeggende titel ‘Onzichtbare 
lente’. Toen ik het las, besefte ik des te meer hoe oprecht zonde 
het is dat migrantenkerken vaak buiten ons blikveld vallen. In alle 
thema-artikelen kun je lezen waarom dat zo spijtig is: je vindt 
er namelijk volop geest en leven! Zoals Grant schrijft: ‘Waar 
tegenslag onder autochtone christenen soms geloofstwijfel 
veroorzaakt, helpt een sterk geloof christenmigranten juist 
door moeilijke periodes heen. Het leert ons over gebrokenheid, 
genade en hoop in vertrouwen op en afhankelijkheid van God.’

‘Leven en kleur’ staat er op de cover. Want al hebben 
migrantenkerken qua zichtbaarheid geen podiumplek, ze zitten - 
zoals de lente waarnaar we reikhalzend uitzien - vol leven.

Leven en kleur 

S

ESTHER DE HEK IS HOOFDREDACTEUR 
VAN ONDERWEG

 INTRODUCTIE THEMA

‘
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DE ROTTERDAMSE PREDIKANT RENÉ VAN LOON 
ZIET NIEUWE GROEI VOOR DE KERK, OOK DANK-
ZIJ DE VELE MIGRANTENKERKEN IN NEDERLAND. 

ZIJ BRENGEN OP EEN LENTEACHTIGE MANIER 
EEN NIEUWE VITALITEIT DIE BIJ NEDERLANDSE 

CHRISTENEN IETS KAN LOSMAKEN.’

OnderWeg is een inspirerend magazine voor christenen 
die God en de kerk liefhebben en midden in het leven 
staan. OnderWeg schrijft over relevante en actuele thema's 
voor christenen en bevat rubrieken over jeugdwerk, missionair 
kerk-zijn en Bijbelstudie. OnderWeg ontstond in 2015 uit een 
samenvoeging van Opbouw en De Reformatie.
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22 EYEOPENER 
  GOD BEGINT, JAKOB WINT 

Het is een van de meest mysterieuze verhalen in de 
Bijbel. Jakob vecht op de oever van de Jabbok met een 
vreemdeling die later God blijkt te zijn. En Jakob wint 
ook nog. Maurits Oldenhuis legt uit: God laat je winnen, 
als je je verlies erkent.

26 ONTMOETING
  ‘IK ERVAAR MIJN LEVEN NIET ALS 

SUCCESVOL’ 
Haar politieke carrière lijkt een groot succesverhaal, 
maar dat het leven niet maakbaar is, weet Gerdien Rots 
maar al te goed. ‘Ik had wethouder kunnen zijn, of in de 
Tweede Kamer kunnen zitten. Dat doe ik allemaal niet, 
omdat ik thuis wil zijn voor Juan David.’ 
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10 ZOEKEN NAAR WAT JE BINDT
OEGSTGEEST EN AMSTERDAM-ZUIDOOST. DEZE 
TWEE WERELDEN KOMEN BIJ ELKAAR DANKZIJ 
EEN WARME KLIK TUSSEN VOORGANGERS PIETER 
KLEINGELD EN MOSES ALAGBE. ZE VERTELLEN 
HOE INTERCULTURELE UITWISSELING HET 
GEMEENTELEVEN HEEFT VERRIJKT.

 INHOUD

14 DE KRACHT VAN DE VEELKLEURIGE KERK
AUTOCHTONE KERKEN WILLEN VERKLEUREN EN 
MIGRANTENKERKEN WILLEN MEER HOLLANDERS 
AANTREKKEN. HET LIGT VOOR DE HAND OM DE 
KRACHTEN TE BUNDELEN IN HET BEREIKEN VAN DE 
NEDERLANDSE SAMENLEVING MET HET EVANGELIE. 
MADELON GRANT VAN SKIN VERTELT HOE WE DAT 
KUNNEN DOEN.

Stockbeelden: Autumn Goodman/Unsplash (cover); Sanny 11/iStock 
(pagina 2); Pekic/iStock (pagina 14); Stephen Radford/ Unsplash 
(pagina 18); Pexels (pagina 19); Sanit Fuangnakhon/Shutterstock 
(pagina 22); Plotitsyna NiNa/Shutterstock (pagina 30)



30 OPINIE
  IK STA NIET TOE DAT EEN 

VROUW ONDERWIJS GEEFT 
Over de plek van vrouwen in de kerk is het laatste 
woord nog lang niet gezegd. Een oude roman, uit 
de eerste eeuw na Christus, werpt weer een heel 
nieuw licht op de zaak. Maarten Verkerk maakte er 
studie van.



Leven en 
kleur
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Lente in de kerk, een weinig gebruikelijke 

combinatie van woorden. Toch vormen 

die vier woorden de titel van een recent 

verschenen boek van de Rotterdamse 

predikant René van Loon. Hij ziet 

‘nieuwe groei’, ook dankzij de talloze 

migrantenkerken in Nederland. ‘Zij 

brengen op een lenteachtige manier 

een nieuwe vitaliteit die bij Nederlandse 

christenen iets kan losmaken.’

 INTERVIEW
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Verborgen 
lente bij 
christen-
migranten

‘Dat ik aan de slag ben gegaan met het thema ‘lente 
in de kerk’ heeft met mijn eigen geschiedenis te 
maken. Ik heb in Rotterdam gestudeerd. Toen heb 
ik gezien hoe moeilijk de kerk het had. Mensen 
trokken weg uit de stad of lieten de kerk achter zich. 
Er was leegloop, kerken moesten zich opheffen. Als 
ik nu kijk, zie ik aan alle kanten nieuwe, bloeiende 
gemeenten. Nieuwe gemeenten, zoals Noorderlicht 
en ICF in Rotterdam-Zuid, en oude gemeenten die 
tot bloei gekomen zijn, zoals de Pelgrimvaderskerk.
Dit was een aanleiding voor het thema. Een andere 
is de bidstond van voorgangers in Rotterdam die 
ik al jaren meemaak. We zien elkaar een keer per 
maand vanuit allerlei kerkelijke gemeenten. We 
wisselen echt niet alleen succesverhalen uit, ook de 

zorgen komen aan bod. Ons samenzijn voelt niet als 
sloopplek, maar als bouwplaats.’

En dan zeg jij: dat is lente, er ontstaat iets 
nieuws?
‘Ik dacht: ik zie nieuwe groei, er komt iets 
bovendrijven. In Jesaja 43:19 staat dat God iets 
nieuws zal maken. Weergegeven in de tekst van de 
HSV: ‘Zult u dat niet weten?’ Stel dat wat ik zag ‘iets 
nieuws’ is. Als wij dat niet zien, negeren we God. 
Als we er oog voor hebben, dan eren we Hem. Ik 
ben natuurlijk niet de eerste die dit signaleert. Er 
is in de afgelopen jaren breder over bericht. Maar 
met dit boek wordt het misschien wel meer op een 
rij gezet.’
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 ‘Ons samenzijn voelt 
niet als sloopplek, maar als 
bouwplaats’ 



Deze OnderWeg zoomt in op lente in 
migrantenkerken in Nederland. Om hoeveel 
christenmigranten gaat het?
‘Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau gaat het om 
circa een miljoen mensen. Rotterdam, de stad waar 
ik woon en werk, telt 100.000 christenen met een 
migrantenachtergrond in zo’n 150 migrantenkerken, 
ongeveer evenveel gemeenten als in Amsterdam-
Zuidoost.’

Om wat voor kerken gaat het dan?
‘De eerste die in het oog springen, zijn gemeenten 
met mensen van dezelfde afkomst. Ik noem er enkele: 
een Ethiopische kerk, een Chinese kerk, een Poolse 
parochie. 
Het tweede dat opvalt, zijn de interculturele of 
internationale kerken met mensen die een verschillende 
achtergrond en afkomst hebben.’

Even tussendoor: welke term wordt het meest 
gebruikt voor migrantenkerken?
‘Hier in Rotterdam is dat ‘internationale kerk’. Mensen 
uit die kerken zeggen namelijk zelf: “Hoe lang moet ik 
in Nederland zijn om geen migrant meer te heten?” Dan 
gebruik je graag de andere term internationale kerk. Een 
voorbeeld daarvan is de ICF-kerk in Rotterdam-Zuid, 
met Koerden, Syriërs, mensen uit andere landen in het 
Midden-Oosten en uit Afrika.’

Zijn dit, in brede zin bedoeld, kerken waarmee jij je 
verwant voelt?
‘Ik ben sowieso blij met nieuwe kerken in Nederland. 
Bovendien heb ik mijzelf steeds geoefend om bij kerken 
allereerst de familieband te koesteren. Net als in een 
familie staat de een verder weg en de ander dichterbij. 
Dat is oké, maar we zijn wel één familie, met een 
hemelse Vader en de gedeelde belijdenis dat we door 
Christus behouden worden. Ik heb bijvoorbeeld de 
Poolse parochie bezocht. Aanvankelijk bleef ik, door wat 
ik daar meemaakte, op afstand. Tot ik mij enkele dingen 
realiseerde. Ik hoorde mensen zachtjes en devoot 
zingen. Ik merkte toewijding aan Jezus Christus, ook 
tijdens de dienst. Natuurlijk zaten daar elementen in die 
ik niet ken en versta. Maar tegelijk trof mij bijvoorbeeld 
de aanwezigheid van jonge mannen en vrouwen, van 
kinderen.

Ik wil wel een stap verdergaan. Als je er zo inzit, dan 
zie je ook veel kerken waar je van kunt leren. Neem 
de Ghanese kerk. Mensen die daar komen, ervaren de 
gemeente als een thuis. De hele week werken ze in de 
Nederlandse samenleving, op zondag komen ze thuis, 
etnisch en thuis bij God. Hun dienst duurt drie en een 
half uur. Wij als Nederlanders zeggen dan: “Dan heb 
je niks meer aan je zondag!” Maar voor hen is dit de 
zondag, thuis bij elkaar en God.’

In je boek schrijf je het opmerkelijk te vinden dat 
christenmigranten in Nederland relatief onbekend zijn 
en weinig opvallen. Hoe komt dat?
‘Ik zie een aantal redenen. Allereerst het uiterlijk. 
Moslims vallen, als zij naar de moskee gaan, door 
hun kleding op. Daarentegen dragen vrijwel alle 
migrantenchristenen geen afwijkende kleding, ook niet 
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 INTERVIEW

als zij hun eredienst bezoeken. Verder komen ze samen 
in bestaande kerken of in kleine zaaltjes en niet in een 
speciaal gebouw als een moskee. Een derde oorzaak ligt bij 
de media. Als er nieuws is over het christelijk geloof, komen 
seculiere media sneller terecht bij Nederlandse kerken 
dan bij migrantenkerken. Dat is vreemd, alleen al gelet op 
het aantal migrantenchristenen. Wat ook meespeelt is dat 
migrantenkerken vaak geen betaalde voorganger hebben. 
Ze geven geld uit aan diaconaal werk en aan ondersteuning 
van christenen in het thuisland. Er is geen tijd om naar 
buiten te treden, omdat hun voorgangers vaak werk 
hebben naast het gemeentewerk. En tenslotte komen veel 
christenmigranten uit een minderheidssituatie: ze zijn niet 
gewend om aan het publieke debat deel te nemen.’

Aansluitend bij dit laatste: is dit het ‘beproefde geloof’ 
dat je ergens noemt als kenmerk van vitaliteit bij 
christenmigranten?
‘Veel christenmigranten komen uit moeilijke situaties. Denk 
aan christenmigranten die afkomstig zijn uit landen waar 
de christelijke kerk al heel lang bestaat. Neem Syrië, daar 
heeft de kerk het al eeuwen moeilijk, altijd al moesten 
christenen afwachten hoe er met hen werd omgegaan. Dat 
bedoel ik met beproefd geloof: zij weten uit ervaring dat 
God er is en dat het dienen van Christus ook kruisdragen 
betekent.’

Velen van hen zijn nu hier en komen samen in kerken en 
gemeenten. Daarin tref jij ‘lente’ aan. Bedoel jij daarmee 
ook dat er sprake is van groei in aantallen?
‘Nee. Met ‘lente’ bedoel ik iets anders. Het is voor ons 
Nederlanders lente dat zij ons komen versterken. Het is 
lente, omdat er kracht uitgaat van de ontmoeting tussen 
Nederlandse christenen en christenmigranten. Juist zij zijn 
vaak opener over hun geloof. Al zijn het in het algemeen 
bescheiden mensen, ze zijn wel open over wat hen drijft. 
Lente betekent dus ook dat zij nieuwe vitaliteit brengen die 
bij ons iets kan losmaken.’

Nog iets concreter: wat kunnen wij, Nederlandse kerken 
en christenen, van hen leren?
‘God werkt wereldwijd en de wereldkerk is altijd in 
beweging, veel meer dan wij hier op onze plek zien. Wij 
zijn als Nederlandse christenen vaak zeer begaan met 
christenen ver weg. Dat is mooi. Maar realiseer je dat er 
vlakbij ook veel christenen zijn die vervolgd zijn (geweest), 

die hier asiel hebben gekregen en die weten wat het is om 
als kind van God achtergesteld te worden. Het is goed om 
daar oog voor te hebben, niet alleen om iets aan hen te 
geven maar vooral om van hen te ontvangen. 
En verder: leer hen kennen en ga bij hen op bezoek, als 
gemeente of als individu. Ik deed dat bij een Ghanese 
gemeente in de Bijlmer. Zij zijn zo gastvrij, ze vinden het 
bijzonder dat jij de moeite neemt om hen te bezoeken. Doe 
dit, geniet ervan en leer van hun gastvrijheid die hoort bij 
het karakter van de (wereld)kerk als familie. 
Ook kunnen we veel leren van hun nadruk op relaties. 
Je ervaart dit in hun samenkomsten. Ze zingen en eten 
met elkaar, ze nemen de tijd voor elkaar. Nederlanders 
zeggen dan: “Samen eten en zingen doen ze veel, 
maar iets plannen is niet hun sterkste kant, dat doen 
wij beter.” Toen ik daarover nadacht, viel mij op dat 
over het nieuwe Jeruzalem in de Bijbel wel staat dat er 
gegeten en gezongen wordt, maar niet dat er gepland en 
georganiseerd wordt. Dus laten wij ook op dit punt maar 
van hen leren. Wat wij van hen tenslotte kunnen leren, 
is het belang van het gebed, om daar persoonlijk en als 
gemeente echt de tijd voor te nemen.’

LEENDERT DE JONG IS HOOFDREDACTEUR VAN 
ONDERWEG

Op 21 maart is er een groots opgezette studiedag 
over ‘Lente in de kerk’. Sprekers zijn onder meer 
theoloog des vaderlands Samuël Lee, hoogleraar 
missiologie Stefan Paas en René van Loon. Er is 
ook muziek en er zijn diverse workshops. Meer 
info: www.lenteindekerk.nl. Zie ook pagina 20 
van dit magazine.

 ‘Vlakbij zijn ook veel 
christenen die vervolgd zijn 
geweest’ 
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Ach, een paar 
procentjes

I

LEENDERT DE JONG IS HOOFDREDACTEUR 
VAN ONDERWEG  

k heb iets met procenten. Vroeger richtte die interesse 
zich vooral op procenten als uitslag, bijvoorbeeld welk 
percentage mensen voor een presidentskandidaat kiest. 

Maar tegenwoordig let ik ook op de kleintjes. Overheerlijke 
Griekse yoghurt hoeft niet per se tien procent vet te bevatten, 
twee of nul procent is prima. Ik bestudeer het etiket van de 
jampot: een paar procentjes minder dan veertig aan suiker is al 
winst.  
 
Over cijfers en procenten gaat het ook in de berichtgeving 
over het coronavirus. Zomaar onthoud je daar vooral van dat 
dit virus vergelijkbaar is met een normale griep. Ik wil daarvoor 
oppassen, alleen al vanwege het sterftecijfer. Waar dit bij 
griep op maximaal een procent ligt, gaat het nu om circa 
drie procent. Dat betekent duizenden overledenen. En vele 
duizenden nabestaanden die een geliefde missen. De wereld 
is, ook al lijkt dit soms anders, vol kleine mensen met beperkte 
mogelijkheden.

 Europa heeft boter met een hoog 
vetpercentage op het hoofd  
 
Ook in berichten over de Turkije-deal kom ik een percentage 
tegen, genoemd door de bedenker van de deal Gerald Knaus. 
Hij relativeert de Europese kritiek op de Turkse president 
Erdogan en spreekt niet over chantage door Erdogan: ‘Ja, 
natuurlijk is het een cynische zet om vluchtelingen naar de 
grens te brengen. Maar in Turkije zijn 3,6 miljoen vluchtelingen, 
ofwel vier procent van de bevolking. Als de EU en het Verenigd 
Koninkrijk vier procent (…) als vluchteling zouden accepteren, 
zou elke vluchteling ter wereld in de EU of het VK zijn.’ 
 
Ach, wat zegt een procentje of vier in dit geval? Veel. Het zegt 
dat Europa boter met een hoog vetpercentage op het hoofd 
heeft als het gaat om het écht invulling geven aan de deal. 
Want veel te laat ging er royaal geld naar Griekenland voor het 
sneller beoordelen van vluchtelingen. En van herverdeling over 
Europese landen van vluchtelingen die nu onder erbarmelijke 
omstandigheden op Griekse eilanden verblijven, kwam bitter 
weinig terecht. 
 
Wordt het wat met ‘Europa en vluchtelingen’? Ik vrees het 
ergste. Misschien helpt het pleidooi van Knaus voor meer geld 
en echte inzet. En wie weet wat de Walk of Shame uitwerkt, 
het project van vasten en tot inkeer komen in de vorm van een 
pelgrimage over de Balkan. Da’s vast meer dan 
wat procentjes. 

ADVERTENTIES

Ja, ik wil OnderWeg 
digitaal lezen!

Met de app OnderWeg online kun je 
ons magazine ook op mobiel of tablet 
lezen. De app bevat de nieuwste editie 
van OnderWeg en alle eerdere nummers 
(vanaf 2015).

Voor € 37,50 per jaar (studenten betalen 
€ 18,75) lees je magazine OnderWeg op 
mobiel of tablet. De speciaal voor OnderWeg 
ontwikkelde app OnderWeg online werkt 
simpel en snel. 

Meld je aan via www.onderwegonline.nl/app

OnderWeg app!

DRINGENDE OPROEP
De GKv Brunssum-Treebeek zoekt voor de 2e helft van 
2020 predikanten en preekbevoegden, die twee keer 
per zondag willen voorgaan.
Er wordt geen preek- en reisvergoeding gegeven.
De vergoeding bestaat uit twee gratis overnachtingen 
in een hotel of B&B met twee keer een dinerbon. 

Opgave en informatie bij Astrid Tijssen-Hoekzema,
Scriba en preekvoorziener GKv Brunssum-Treebeek
e-mail: amtijssen@tele2.nl
telefoon: 045-5228426/06-36356327
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Zoeken naar 
wat je bindt

Het begon met een klik tussen Moses Alagbe en Pieter Kleingeld. 
Beiden zijn dominee met een grote liefde voor God en gerechtigheid, 
maar met een andere culturele en kerkelijke achtergrond. Hun klik 
leidde tot levendige uitwisseling tussen de NGK in Oegstgeest en 
een Afrikaanse pinkstergemeente in Amsterdam-Zuidoost. Een 
intercontinentaal gesprek over hoe over hoe een Nederlandse kerk 
en een migrantengemeente samen optrekken.

e hadden ze voor dit interview graag 
samen aan tafel gehad: Pieter en 
Moses. Maar het geval wilde dat Moses 
juist op een zendingstrip in Afrika was. 

Daarom gaan we met hen afzonderlijk in gesprek, over 
culturele verschillen en misverstanden, maar vooral ook 
over wat je bindt en hoe zo’n interculturele uitwisseling je 
geloofsleven kan verrijken.

Hoe komt het volgens jullie dat er relatief: zo 
weinig contact is tussen Nederlandse kerken en 
migrantenkerken?
Pieter: ‘Ik denk dat kerken vaak in eerste instantie contact 
zoeken met kerken die op hen lijken. Dat is gemakkelijker. 
Maar soms kom je elkaar ook gewoon niet tegen, 
denk aan voorgangers van migrantenkerken die niet 
meedraaien in overkoepelende organen of overleggen.’
Moses: ‘Ik denk dat er van beide kanten nog niet echt is 
geïnvesteerd in dat contact. Er zijn in het verleden wel 
pogingen gedaan, maar als je de wens niet concreet 
omzet in actie en hier tijd in wilt investeren, dan komt het 
niet van de grond.’

René van Loon, auteur van het boek Lente in de kerk, 
prijst de vitaliteit van migrantenkerken. Herkennen 
jullie dit?
Pieter: ‘Wij hebben natuurlijk alleen de ervaring met 

de gemeente van Moses, dus ik kan hier niet in het 
algemeen iets over zeggen. Maar wat voor mij heel 
aantrekkelijk is in de gemeenschap van Moses is dat 
het geloof minder aangevochten is. Het valt mij vaak 
op dat Nederlandse christenen gaan twijfelen aan hun 
geloof op het moment dat het leven moeilijk wordt. Bij 
migrantenchristenen zie ik dat moeiten juist een reden 
zijn om extra te gaan geloven.’

Moses: ‘Dat herken ik. In onze community begrijpen we 
dat we God niet dienen om wat Hij voor ons doet, maar 
we dienen God, omdat Hij ons gemaakt heeft. Vraag 
je wel af wat bedoeld wordt met ‘vitaliteit’. Ik denk dat 
onze vitaliteit alleen maar kan worden afgemeten aan 
de mate van impact die we hebben op onze omgeving. 
Ik weet dat migrantenkerken vaak een veiligheidsnet 
zijn voor vluchtelingen en nieuwkomers. We bieden een 
thuis voor mensen die nieuw zijn. Maar als het gaat om 
het bereiken van Nederlanders kunnen we nog wel het 
nodige verbeteren.’
Pieter: ‘Wij leven in een sterk geseculariseerde 
samenleving. Dat is niet alleen iets buiten ons, het 
gebeurt ook in onze harten. Ik preekte onlangs over 
de zeven hoofdzonden. Een daarvan is lusteloosheid. 
Volgens mij gaat dit niet over luiheid, maar over 
moedeloosheid. Dat je de hoop hebt opgegeven. Als 
je de hoop opgeeft, word je sceptisch en uiteindelijk 
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cynisch. Maar daarmee plaats je jezelf buiten het proces 
en neem je een superieure houding aan. En uiteindelijk 
kom je tot niks.’
Moses ziet dat ook als iets cultureels: ‘Het lijkt er 
inderdaad op dat klagen onderdeel is van de Nederlandse 
cultuur.’ 

Wat is jouw ervaring, Moses, hebben Nederlandse 
kerken soms een superieure houding naar 
migrantenchristenen?
Moses: ‘Nee, arrogantie herken ik niet. Het probleem 
is meer dat we elkaar niet kennen. Er zijn ook culturele 
verschillen in de liturgie. Dat is volgens mij vooral de 
reden dat er weinig contact is tussen Nederlandse kerken 
en migrantenkerken.’

Pieter: ‘Het risico bestaat wel dat je je eigen positie 
superieur vindt. Moses nam onlangs een dansgroep mee. 
De tieners dansten op ‘I will provide’ van Tamela Mann. 
Oppervlakkig kun je dat als Nederlander kleurrijk vinden. 
Kijk je wat verder, dan ontdek je dat dit lied voor deze 
tieners hun dagelijkse werkelijkheid beschrijft. Maar dat 
exotische geldt andersom ook. Wij zijn in Amsterdam 
geweest en dan zijn wij degenen die anders zijn. In het 
begin zie je vooral wat vreemd en anders is, dan kun je 
dat waarderen. Maar als je langer met elkaar optrekt, 

kunnen verschillen gaan irriteren. Dan begint het eigenlijk 
pas echt.’

Wat begint dan?
Pieter: ‘Als je het stadium bereikt dat je voorbij de 
verschillen wilt gaan, moet je zoeken naar een gemeen-
schappelijke visie. Waar hopen we nu samen op? Het 
heeft ons erg geholpen om gezamenlijk de Umoja-
training te doen. Daarin onderzoek je aan de hand van 
Bijbelstudie wat je kerk kan betekenen voor de buurt. 
Een groepje uit onze kerk deed samen met een groepje 
uit de kerk van Moses zes avonden Bijbelstudie. Waar je 
begint als twee groepen, ontstaat er na verloop van tijd 
een groep. Natuurlijk zijn er verschillen, maar je zit wel 
samen rond dezelfde Bijbel. Je luistert samen naar elkaars 
geloofsverhaal.’
Moses: ‘Ik zie het als een reis die we ondernemen. In de 
eerste fase van die reis, toen we de Bijbelstudie deden 
in het Umoja-programma, ontdekten we dat er niet eens 
zoveel verschillen zijn in hoe we tot geloof zijn gekomen 
of wat we zien als Gods opdracht voor ons leven. De sfeer 
was altijd erg goed tijdens die ontmoetingen.’ 

Hoe voorkom je dat een uitwisseling tussen kerken een 
‘projectje’ wordt? Hoe zorg je voor gelijkwaardigheid in 
het contact?
Pieter: ‘Persoonlijk vind ik het niet moeilijk om gelijk-
waardigheid te ervaren. Moses heeft veel meer van de 

<  Deelnemers aan de Umoja-training  kwamen uit drie 
kerken. Op de foto staat een deel van hen.

Samen optrekken
Moses Alagbe en Pieter Kleingeld leerden elkaar 
kennen tijdens een voorgangersreis naar Uganda 
met Tear in 2013. Ze ontmoetten elkaar daarna 
op diverse bijeenkomsten en raakten bevriend. 
Zo ontstond het idee om ook hun kerken te 
betrekken in het contact. Hoe kreeg dit vorm? 
Een afvaardiging uit de kerk van Pieter en uit 
de kerk van Moses zijn samen Bijbelstudie gaan 
doen aan de hand van het Umoja-programma. 
Ook preken Pieter en Moses af en toe in elkaars 
kerk. Er is ook een uitwisseling geweest tussen 
de tieners van beide kerken. Beide kerken 
bekijken hoe ze het contact en de uitwisseling 
verder gaan vormgeven. 

 ‘Als migranten zijn we 
misschien een beetje luid’ 
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wereld gezien dan ik. Hij heeft een goede opleiding gedaan, 
dus ik heb geen enkele reden om me intellectueel superieur 
te gedragen ten opzichte van hem. Tegelijkertijd hoef je 
ook niet met een grote boog om de verschillen heen te 
lopen. Het klopt, veel migrantenkerken zijn orthodoxer 
dan wij in de leer. Je kunt dan zeggen: ze lopen vijftig jaar 
achter. Ze hebben de Verlichting nog niet meegemaakt. 
Maar westerse christenen moeten zich realiseren dat het 
zwaartepunt van de kerk in Afrika en Latijns-Amerika ligt. Zij 
vertegenwoordigen de meerderheid. Dat zou ons nederig 
moeten maken.’ 

Daar noem je wel wat. Er bestaan wezenlijke verschillen 
op ethisch vlak tussen christenen in het ‘Zuiden’ en het 
‘Westen’. Om maar een heet hangijzer te noemen: de 
omgang met homoseksualiteit. Hoe lastig is dit?
Pieter: ‘Als wij ethische standpunten innemen die afwijken 
van hoe de kerk uit het Zuiden hiernaar kijkt, dan is 
bescheidenheid bij ons op zijn plaats. Wij denken dat dit in 
onze cultuur een goede stap is, maar ethiek is wel plaats- 
en tijdbepaald. Tegelijkertijd wil ik niet vervallen in totaal 
relativisme. Ik vind het heel erg dat er in Oeganda homo’s 
worden vermoord. Maar als je kijkt naar een onderwerp 
als recht en gerechtigheid brengen, dan zie ik dat kerken 
in het Zuiden daar veel actiever in zijn dan Nederlandse 
kerken. Zij doen veel aan emancipatie van minderheden en 
vluchtelingen.’ 

Moses erkent dat het bestaan van deze verschillen moeilijk 
is maar, zegt hij: ‘We moeten niet focussen op wat ons 
verdeelt, maar op wat ons samenbindt. God is genadig.’

Wat heeft het contact tussen jullie kerken tot nu toe 
gebracht?
Pieter: ‘Ik heb het altijd verrijkend gevonden om christenen 
te ontmoeten die uit een andere traditie komen. Zo ontdek 
je de veelkleurigheid van Gods wijsheid, zoals in Efeze 4 

staat. Soms loop je tegen de grenzen van mensen aan. Wat 
kunnen ze verdragen aan verschillen of hoever kunnen ze 
meebewegen? Maar dat risico moeten we durven lopen. 
Het is ook bevrijdend, anders wordt God wel heel erg 
Nederlands-gereformeerd. Het maakt me oprecht blij om te 
ontdekken dat God zoveel meer is.’
Moses: ‘We hebben zowel onze verschillen als onze 
overeenkomsten ontdekt. Zo weten we dat we via hetzelfde 
geloof in Jezus bij het koninkrijk horen. Ook hebben we 
ontdekt dat onze culturele achtergrond leidt tot verschillen 
in onze liturgie. Als migranten zijn we misschien een beetje 
luid. Als we gaan zingen dan klappen en dansen we er ook 
nog bij. Voor onze Nederlandse broers en zussen is dat een 
beetje moeilijk: zingen, dansen en klappen tegelijk. Haha! 
Maar nu we een poosje met elkaar optrekken, wordt het 
steeds beter. We bewegen naar elkaar toe: waar wij minder 
luid zijn gaan bidden, zijn zij juist harder gaan bidden.’

<  vlnr: Daan van Ee, gemeentelid van de NGK Oegstgeest 
e.o.; Moses Alagbe, voorganger van MCTC; Nico Noort, 
gemeentelid van de GKv Oegstgeest; Pieter Kleingeld, 
predikant van de NGK Oegstgeest e.o.
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ls een echo uit een lang vervlogen verleden heten 
sommige functies in de kerk nog ambten. De 
naam herinnert aan de tijd dat de kerk nog deel 

uitmaakte van het publieke leven, dat wat van ons allemaal 
is. Net als de burgemeester had de predikant een ambt, 
een publieke rol, niet alleen voor zijn gemeente, maar voor 
iedereen in zijn dorp of stad. 
Toen de kerk zich uit het publieke leven terugtrok, werd de 
predikant gemeente-predikant: voorganger, hulpverlener, 
onderwijzer, aandachtgever, verzorger van kerkmensen. 
Geen wonder dat het biblicistisch misverstand hem tot één 
van de lokale oudsten kon degraderen. In feite is hij al meer 
dan een eeuw kerkelijk werker met sacramentsbevoegdheid. 
De functieaanduiding ‘ambt’ is een publieke vlag op een 
private modderschuit.

 Hij wordt als dienstverlener de 
publieke ruimte in gestuurd 

Sinds er langzaam weer wat gezond zelfbewustzijn in de 
kerken ontstaat, komt er ook meer oog voor de rol van 
predikanten buiten de kerk. ‘De predikanten hebben als 
primaire taak de verkondiging van het evangelie voor 
kerk en wereld.’ (Kerkorde GKv B9.1). Daar is vraag naar 
ook. Op allerlei momenten zoeken mensen een medemens 
die bevoegd en in staat is een verlossend woord van gene 
zijde over hun leven te spreken. Krijgt hij daarmee zijn 
ambt terug? Soms kan het zo voelen, maar in werkelijkheid 
betekent het vooral dat hij als dienstverlener de lege 
publieke ruimte in gestuurd wordt, een van de vele spelers 
op de markt van de geestelijke verzorging. Op zich prima, 
elk beetje hulp en goed nieuws is goed besteed in onze 
samenleving.

Maar wat me het meest opvalt, is dat de gemeente daar niet 
ook is, in die lege publieke ruimte. Ja, er zijn wat vrijwilligers 
uit de kerk in het verpleeghuis of het buurthuis, er zijn 
mensen actief in hun straat. Maar veel meer mensen zitten 
thuis te wachten tot de dominee langskomt. Het wordt 
tijd om die bubbel van de gemeente eens door te prikken. 
Alleen een publieke gemeente kan haar voorgangers 
ambtsdragers noemen.

Van ons allemaal

A

WIM VAN DER SCHEE IS PREDIKANT 
VAN DE HERVORMDE WIJKGEMEENTE 
LINDTSE HOF IN ZWIJNDRECHT

Wat is volgens jullie nodig om vruchtbaar met elkaar op te 
trekken als Nederlandse kerk en migrantenkerk?
Moses: ’We zijn allemaal onderdeel van dezelfde familie en 
het is nodig dat we elkaar oprecht zoeken. Om een goede 
relatie te krijgen, is het belangrijk een open houding te 
hebben en de ander echt te willen begrijpen. Maar wanneer 
we samenwerken in eenheid kan God door ons heen werken. 
Het vraagt om een stap in geloof om te zien hoe de relatie 
zich ontwikkelt. Het heeft tijd nodig, er is geen quick fix.’ 

Pieter: ‘Ik denk dat een aantal dingen belangrijk is. Moses 
en ik kwamen elkaar af en toe op bijeenkomsten tegen 
en er was een klik. Door de jaren heen is er vertrouwen 
gegroeid. Want natuurlijk zijn er barrières die overwonnen 
moeten worden: tussen gereformeerd en pinkster; tussen 
Nederlands en Afrikaans; tussen Oegstgeest en Amsterdam-
Zuidoost. Dus die klik is belangrijk. Maar ik zou vooral tegen 
kerken willen zeggen: “Begin gewoon. Heb niet al te hoge 
verwachtingen, begin klein. Gaandeweg ontdek je wel hoe 
het werkt.”’ 

ANNEMARIE VAN DEN BERG-NAP IS JOURNALIST

ICP network
Volgens cijfers van het CBS heeft bijna 
een kwart van de Nederlandse bevolking 
een migratieachtergrond. Toch is de 
kerkelijke segregatie groot. Nederlandse 
geloofsgemeenschappen zijn vaak ontoegankelijk 
voor medelanders vanwege taal en cultuur. Veel 
migrantenkerken zijn opgebouwd langs etnische 
lijnen, waardoor hun bereik beperkt blijft. Het is 
de visie van ICP (Intercultural Church Plants) om te 
werken aan interculturele geloofsgemeenschappen 
door het hele land, omdat ‘we God nu eenmaal 
beter leren kennen via christenen uit andere 
culturen’. Op de website vind je een gratis e-book 
met tien tips om je eredienst intercultureler te 
maken. www.icpnetwork.nl. 

 ‘Waar wij minder luid zijn 
gaan bidden, zijn zij juist 
harder gaan bidden’ 
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De kracht van een 
veelkleurige kerk

In zijn boek Lente in de Kerk schrijft René van 
Loon over ontwikkelingen in de internationale en 
migrantenkerken. Welke ontwikkelingen spelen 
zich in deze kerken af? Wat kan de betekenis 
daarvan zijn voor de vernieuwing van de kerk 
als geheel? Hoe kunnen autochtone kerken en 
migrantenkerken elkaar tot hand en voet zijn? Wat 
is het nut daarvan en wat is ervoor nodig? Madelon 
Grant, coördinator van SKIN, de koepelorganisatie 
van internationele kerken en migrantenkerken, 
geeft antwoord.
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it onderzoek van het Sociaal en Cultureel 
Planbureau (2018) blijkt dat er ongeveer één 
miljoen christenen met een migratieachtergrond 
in Nederland zijn. Deze christenen komen samen 

in zo’n duizend internationale en migrantenkerken die met 
name gevestigd zijn in de grote en middelgrote steden van 
Nederland. 
Veel Nederlanders beseffen niet dat er ongeveer evenveel 
christelijke migranten in ons land zijn als islamitische. Een 
belangrijke reden hiervoor is dat de groep christenmigranten 
zo divers is dat ze moeilijk als een groep kan worden 
beschouwd. Een andere reden is dat hun christelijk geloof niet 
direct herkenbaar is aan bepaalde uiterlijke kenmerken. Ik ben 
daar zelf een voorbeeld van: geboren in het buitenland met 
een niet-Nederlandse ouder sta ik officieel in de statistieken 
als ‘allochtoon’ en ben er dus een van die miljoen. Toch 
zullen velen mij niet als zodanig herkennen. Ook al moet ik 
mijn achternaam altijd spellen, mijn huidskleur doet mensen 
denken dat ik autochtoon ben. Andersom komt dit net zo 
goed voor. De hokjes waarin wij mensen indelen, doen de 
realiteit niet altijd recht. Het is daarom belangrijk om ons 
te realiseren dat ons gezamenlijke geloof de menselijke 
verschillen overstijgt. In Christus is geen onderscheid. We zijn 
allemaal verschillend en uniek, maar ons geloof brengt ons 
samen in Christus.

Stekjes
In dit artikel zal ik een andere metafoor gebruiken dan 
‘lente’. Migrantenkerken zijn iets nieuws voor autochtone 
christenen, zij lijken ze steeds opnieuw te ontdekken. De 
christenmigranten zelf en mensen die al langer met dit 
thema bezig zijn, weten echter al langer dan vandaag dat zij 
bestaan. Migrantenkerken zijn niet nieuw in Nederland. Het 
christelijk geloof is door christenmigranten naar Nederland 
gebracht. Sint Servaas, bisschop in Maastricht in de vierde 
eeuw, was afkomstig uit Armenië. Sommige migrantenkerken 
bestaan al honderden of tientallen jaren. Veel mensen die ik 
tegenkom zijn langer in Nederland dan ik of zelfs al langer dan 
ik überhaupt leef.
Om in groei- en-bloeiterminologie te blijven kies ik voor een 
andere metafoor, namelijk die van internationale kerken en 
migrantenkerken als stekjes. Bij het stekken wordt een tak van 
de moederplant afgesneden en op een andere plek opnieuw 
geplant, zodat zij zich kan vermenigvuldigen. Zo is het ook 
met de internationale kerken en migrantenkerken. Sommige 
stekjes zijn al heel oud, zoals de oosters-orthodoxe kerken, 
maar hun transplantatie naar West-Europa luidde voor hen 
een nieuwe fase in. Sommige stekjes zijn in feite twee keer 

U

 Onze hokjes doen de 
realiteit niet altijd recht 
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gestekt: eerst via de zending in bijvoorbeeld Suriname en nu 
weer opnieuw in Europa. 

Voedingsbodem
Om deze stekjes in Nederland tot bloei te laten komen, 
is natuurlijk een gezonde voedingsbodem nodig, waarin 
ze kunnen aarden en opbloeien. Hoe ziet zo’n gezonde 
voedingsbodem eruit en welke rol kunnen autochtone 
kerken spelen? Alles valt of staat met goede relaties 
waarin een vertrouwensband ontstaat en respect is voor 
elkaars eigenheid en autonomie. In praktische zin kunnen 
autochtone kerken helpen door hun gebouwen te delen: 
deze kerkgemeenschappen hebben plekken nodig waar zij 
samen kunnen komen.
Nieuwkomers hebben vaak (niet altijd!) een kwetsbaardere 
positie in de samenleving. Betaald werk is een waardevolle 
manier voor mensen om te integreren, eigenwaarde te 
ontwikkelen en voor zichzelf en hun familie te kunnen 
zorgen. Als kerkleden een laag inkomen hebben, hebben 
hun kerken dat ook. Dit blokkeert de groei van de kerken. 
Het is daarom belangrijk dat zoveel mogelijk mensen de 
kans krijgen om zich te ontwikkelen en betaalde arbeid te 
verrichten. 

Kerken zijn geholpen met kennis over hoe je kerk kunt zijn 
in Nederland. Het is niet gemakkelijk om als kerk je weg 
te vinden in de samenleving, met de scheiding tussen 
kerk en staat. Vaak krijgen kerken te horen dat ze niet in 
aanmerking komen voor geld, gebouw of samenwerking, 
omdat zij een kerk zijn. Ook willen allerlei organisaties 
niet met kerken samenwerken. Bovendien hebben deze 
kerken last van het negatieve maatschappelijke klimaat 
ten opzichte van mensen met een migratieachtergrond. Ze 
hebben dus kruiwagens en wegwijzers nodig: mensen die 
hen meenemen in het christelijke netwerk van organisaties 
die wel voor hen open staan.

Oogsten
Welke oogst brengt dit proces van stekken? Als 
christenmigranten zich thuis voelen in Nederland kunnen zij 
zichzelf ontwikkelen, voor hun familie zorgen en bijdragen 
aan de samenleving. Hun aanwezigheid geeft daarnaast 
een getuigenis af die ook relevant en inspirerend kan 
zijn voor autochtone christenen. Christenen met een 
migratieachtergrond en hun kerkgemeenschappen zijn 
getuigen van hoe het evangelie een relevante boodschap 
bevat voor ieder mens, in welke context dan ook. De 
veelkleurigheid van de kerk als geheel straalt deze 

boodschap uit, terwijl ook de onderlinge eendracht binnen 
deze diversiteit een krachtige getuigenis afgeeft aan de 
wereld (Johannes 17:21).
Veel nieuwkomers in Nederland komen aanvankelijk in 
lagere sociaaleconomische posities terecht (dit is niet 
altijd het geval, denk aan kennismigranten en expats). De 
eerste generatie moet zichzelf opnieuw uitvinden en dat 
brengt vaak een behoorlijke worsteling met zich mee. Dit 
betekent niet dat zij zwak zijn: migratie is ingrijpend voor 
een mens en het vraagt om grote kracht om zichzelf weer 
op de rails te krijgen. Mensen die vaak omschreven worden 
als ‘kwetsbaar’ getuigen dus juist in die kwetsbaarheid van 
de kracht van de mens. Van autochtone christenen hoor ik 
regelmatig dat zij onder de indruk zijn van de manier waarop 
christenmigranten omgaan met tegenslag in het leven. Waar 
tegenslag onder autochtone christenen soms geloofstwijfel 
veroorzaakt, helpt een sterk geloof christenmigranten juist 
door moeilijke periodes heen. Hun getuigenis leert ons over 
gebrokenheid en genade, over hoop en vertrouwen op en 
afhankelijkheid van God.

In de Nederlandse hectische maatschappij heerst een 
cultuur waarin de nadruk ligt op individualiteit, prestaties, 
maakbaarheid en streven naar een perfect leven. De kloven 
in de samenleving groeien en veel mensen leven vooral in 
hun ‘bubbel’ van gelijkgestemden. Een interculturele kerk 
doorkruist dit beeld volledig: zij kan bij uitstek een plek zijn 
waar verschillende mensen – hoog en laag opgeleid, jong en 
oud, arm en rijk, autochtoon en migrant – samenkomen en 
gemeenschap en imperfecties delen. Hiermee geeft zij een 
duidelijke boodschap af: een christelijke levenswijze biedt 
een relevant alternatief op de heersende cultuur en vormt 
daarmee een aantrekkelijk en waardevol tegengeluid.

Verkleuren
Ik constateer lente in het intercultureel kerk-zijn 
in Nederland en dat is goed. De aanwezigheid van 
christenmigranten dringt langzamerhand door tot 
autochtone kerkgemeenschappen en sommige kerken gaan 
zich richten op verbinding met deze gemeenschappen. 
Het intercultureel kerk-zijn is in die zin iets nieuws voor 
hen en op verschillende plekken wordt geëxperimenteerd 
hoe dat wel of juist niet werkt. Zo ‘verkleuren’ kerken 
mondjesmaat of ontstaan er interculturele kerkplantingen, 
denk bijvoorbeeld aan de verschillende ICF-kerken die her 
en der zijn ontstaan. 
Vanuit het perspectief van christenmigranten bestaat hun 
leven continu uit intercultureel contact: op het schoolplein, 
in het gemeentehuis, in de supermarkt en in je straat. De 
meeste gemeenschappen zijn immers niet groot genoeg om 
in een volledig monoculturele setting te kunnen leven. Hun 
migrantenkerk kan, met name voor de eerste generatie, een 
plek zijn waar intercultureel contact even niet hoeft, waar ze 
zichzelf kunnen zijn en tot rust mogen komen. Er zijn echter 
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 Mensen leven vooral in hun 
bubbel van gelijkgestemden 
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ook internationale kerken die er bewust wel voor kiezen om 
intercultureel te zijn, vanuit een missionair verlangen om het 
evangelie terug naar Nederland te brengen. 
De tweede generatie groeit op in een interculturele context: 
vanuit huis krijgen ze de cultuur van hun ouders mee en 
op school staan ze bloot aan allerlei andere invloeden. Zij 
nemen dit vaak mee in hun verwachtingen van kerk-zijn. 
Soms levert dit spanningen op binnen internationale kerken, 
maar hierdoor ontstaan ook nieuwe, interculturele kerken. 
Het is mijn hoop dat deze twee bewegingen, vanuit 
migrantengemeenschappen en vanuit autochtone kerk-
gemeenschappen, elkaar gaan ontmoeten. Autochtone 
kerken willen verkleuren en migrantenkerken willen meer 
Hollanders aantrekken. Het ligt voor de hand om de 
krachten te bundelen in het bereiken van de Nederlandse 
samenleving met het evangelie, voor de toekomst van ons 
land en van de kerk. Daarin zou werkelijk een straaltje van 
het licht van God zichtbaar worden. Voorjaarsstormen horen 
hier overigens ook bij, want veranderen kost vaak moeite.

Binnenkant
Hoe kunnen we bijdragen aan deze verandering, deze 
vernieuwing? Wat vraagt zij van autochtone christenen? 
Allereerst vraagt zij om een nieuwe manier van kijken. 
Migrantenkerken lijken vaak onzichtbaar, maar als je 
weet dat ze er zijn, zie je ze ineens wel degelijk, in de 
middelgrote en grote steden. Ook is het tijd om minder 
naar de buitenkant te kijken en meer naar de binnenkant. 
Dans, muziek of kleding, achter al deze uiterlijkheden gaan 
geestelijke intenties schuil. Door je hierin te verdiepen boor 
je diepere bronnen van begrip en inspiratie aan.
Vervolgens vraagt ze om een nieuwe manier van luisteren. 
Een non-verbale manier van luisteren, een luisteren met 
het hart. Vaak hebben mensen commentaar als iemand 
niet perfect Nederlands spreekt. Je doet hiermee niet 
alleen de ander tekort, maar ontzegt jezelf ook toegang 
tot doorleefde levenservaringen. Ervaringen die nieuw en 
waardevol voor je kunnen zijn.

Tenslotte vraagt ze om een nieuwe manier van spreken 
en voelen. Een zoeken naar verbindende taal, waarin het 
‘wij’ en ‘zij’ wordt overstegen. Een zoektocht waarin de 
focus komt te liggen op de gedeelde identiteit in Christus 
en de gezamenlijke toekomst als kerk in Nederland. Deze 
zoektocht vraagt dat we liefdevol betrokken zijn bij de 
worsteling waarin ieder uit zijn of haar comfortzone komt. 

Lankmoedigheid, liefde en vergevingsgezindheid verbinden 
ons met elkaar, als broeders en zusters in Christus. Deze 
verbondenheid is alleen mogelijk als we elkaar gelijkwaardig 
en met respect behandelen.

Tot slot
Het bekende lied zegt: ‘Stil maar wacht maar, alles wordt 
nieuw, de hemel en de aarde.’ Seizoenen komen en gaan 
zonder dat we daar als mens iets voor hoeven te doen, 
maar vernieuwing in de kerk vraagt om mensen met visie 
en inzet. In afwachting van de ultieme vernieuwing die ons 
beloofd is, is het aan ons om te onderzoeken wat van ons 
gevraagd wordt in Nederland anno 2020. Wat mij betreft 
is 2020 geen tijd van ‘stil maar wacht maar’, maar eerder 
een tijd van ‘dit is de dag die de Heer ons geeft’ in de relatie 
met autochtone en internationale kerkgemeenschappen 
en intercultureel kerk-zijn. Nu is de tijd om in vreugde en 
volharding elkaar veel meer op te gaan zoeken. 

MADELON GRANT IS COÖRDINATOR SKIN (SAMEN KERK 
IN NEDERLAND)

Aan de slag, maar hoe dan?
•  Leer elkaar eerst eens kennen. Via de database 

www.internationalekerken.nl kun je zien welke 
internationale kerken en migrantenkerken er bij 
jou in de buurt zitten. 

•  Verdiep je in wat de Bijbel leert over eenheid 
en diversiteit. De diversiteit onder christenen 
wereldwijd is groot. Wat zou daar de betekenis 
van kunnen zijn?

•  Organiseer samen een activiteit, zoals een 
korenfestival, een pinksterviering, een maaltijd 
voor de wijk of ga met elkaar intercultureel 
Bijbellezen. Op www.protestantsekerk.nl/
thema/migrantenkerken/ vind je allerlei 
informatie en ideeën hiervoor. 

•  Stel je kerkgebouw beschikbaar voor gebruik 
door een andere kerk. In het boekje Kerken 
Delen, te koop via www.kameel.nl, vind je allerlei 
inspirerende voorbeelden en praktische tips.

•  Organiseer een avond over dit onderwerp en 
nodig een migrantenpastor als gastspreker uit. 
SKIN, de landelijke koepel van internationale 
kerken, kan hierin meedenken, zie www.
skinkerken.nl. 

•  Heb niet meteen overal een oordeel over. Soms 
maak je dingen mee die anders zijn dan je 
gewend bent, maar vaak zijn daar redenen voor 
die interessant genoeg zijn om te ontdekken. 

 Voorjaarsstormen horen 
erbij, want veranderen 
kost moeite 
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 PRAKTIJKLOKAAL PRAKTIJKLOKAAL

Gemeenteleden preken in Dronten
Het woord lekeprekers willen ze er in 
Dronten (GKv) niet voor gebruiken. 
Dat veronderstelt een scheiding 
tussen geestelijken en leken, 
deskundigen tegenover amateurs 
en dat past niet bij de kerk. Maar in 
Dronten laten ze wel meer mensen 
aan het woord tijdens de kerkdienst 
dan een predikant. De inmiddels 
vertrokken predikant Rien van den 
Berg nam in zijn tijd in Dronten-Zuid 
het initiatief tot de Timotheüsgroep. 
Een groep kerkleden, gemeentebreed 
samengesteld, bereidt de diensten 
voor tot en met het maken van een 
preek. Zolang Van den Berg predikant 
was in Dronten, draaide een vaste 
groep mensen die hierin mee. Na 
zijn vertrek is de opzet veranderd en 
vragen twee leden van de groep (Jan 
ten Napel en Wiggele Oosterhoff) wie 
de volgende keer wil meewerken. 

Interactief
Vooral rond kerkelijke hoogtijdagen 
is er in Dronten zo’n dienst. De 
voorbereiding vindt plaats aan de 
hand van een stappenplan voor de 
uitleg van de Bijbel, opgesteld aan de 
TU Kampen. Sommige voorgangers 
hebben ook de cursus ‘Geloofwaardig 
Preken’ van Paulien Vervoorn gevolgd. 
Tijdens zo’n dienst zijn jongeren 
de gastheer. De verschillende 

onderdelen van de dienst worden door 
gemeenteleden verzorgd. Er zijn twee 
of drie korte overdenkingen, ook door 
gemeenteleden. Ze maken ze zelf of 
ze herschrijven een preek van iemand 
anders. De diensten zijn interactief: 
in blokjes wordt de verkondiging 
besproken met en door de gemeente. 

Wiggele Oosterhoff ziet genoeg 
voordelen. Veel meer mensen dan 
anders zijn bij de voorbereiding van 
de dienst betrokken. En wanneer 
bijvoorbeeld een vader en dochter 

samen in zo’n groep meedoen, geeft 
dat een bijzondere band. Als reactie 
hoort Wiggele ook: ‘nu gaat het 
tenminste ergens over!’ Natuurlijk 
doen gastvoorgangers hun best, 
maar bij hen blijft er altijd een zekere 
afstand tot wat in Dronten speelt. 
In Dronten houden de beide 
GKv’s, de CGK en de NGK hun 
middagdiensten gezamenlijk. Maar 
de Timotheüsdiensten zijn bewust 
morgendiensten. Overigens kennen 
ook beide andere kerken vergelijkbare 
diensten.

Het is altijd een bijzonder moment bij de bevestiging 
van een predikant: de handoplegging. De nieuwe 
dominee knielt, de aanwezige predikanten komen naar 
voren en leggen de handen op, als teken van de heilige 
Geest. Althans, zo ging het meestal. In de NGK is al 
lang gebruikelijk dat ook ouderlingen en soms ook niet-
kerkenraadsleden aan de handoplegging deelnemen. En 
ook in de GKv groeit een andere praktijk.

In Zwolle-West (GKv) deden bij de bevestiging van 
dominee Simon van der Lugt ook de ouderlingen mee, 
op voorstel van hun scriba, de emeritus predikant Tjeerd 
de Boer, De Boer: ‘Ik ben in 2013 zelf door de plaatselijke 
oudsten en collega’s ingezegend, met handoplegging. 
Al was het mijn zevende gemeente, het voelde goed!’ 
In die handoplegging ervoer hij de aanwezigheid van de 
Heer: ‘Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op 

Handoplegging door ouderlingen
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Kringleden rond het doopvont
Hoe maak je als grote gemeente duidelijk dat je achter 
de doopouders staat? Je kent ze misschien niet eens. 
Dat is de situatie in Leek (GKv). Volgens de laatste 
cijfers op www.gkv.nl telt deze gemeente ruim 1100 
leden. In het nieuwe doopformulier van de GKv wordt 
de gemeente opgeroepen om de ouders te steunen en 
er daadwerkelijk aan mee te helpen dat het gedoopte 
kind groeit in geloof. In Leek laat dominee Roel Prins 
de gemeente daar ook ja op zeggen. Maar wat als je 
geen uitvoering kunt geven aan die belofte? 
Roel Prins: ‘Ik krijg dat met enige regelmaat te horen 
van gemeenteleden. Ze kennen de doopouders 
niet en gaan niet met hen om. Hoe kun je hen dan 
ondersteunen in de geloofsopvoeding van hun kind? 
Ze zeggen dan ook niet ’ja’ op de vragen.’

Maar er is een tussenvorm. Leek kent sinds een paar 
jaren ook kringen, vertelt Roel Prins. ‘Dit zijn kleinere 
groepen van broers en zussen in het geloof, die naar 
elkaar omzien en voor elkaar zorgen. In de kring kun je 
in praktijk brengen wat in het geheel van de gemeente 
moeilijk is: je kunt elkaar tot een hand en een voet zijn, 
praktisch en pastoraal.’ De leden van de kring worden 

bij de doop betrokken. Zij staan ook bij het doopvont, 
zeggen namens de gemeente ja en beloven de ouders 
zoveel mogelijk te ondersteunen. Allemaal in overleg 
met de doopouders, omdat het bij hen en bij de kring 
moeten passen. Een nieuw gebruik, maar het sluit 
mooi aan bij het bestaan van doopgetuigen in de oude 
kerk. 

 ’Al was het mijn zevende 
gemeente, het voelde goed!’ 

mij.’ Na zijn vertrek uit Bergen op Zoom ging hij wonen 
in Zwolle en maakte daar eerst de bevestiging van 
Chiel Vleesenbeek mee. De ouderlingen namen toen 
niet deel aan de handoplegging. Daarom deed hij de 
suggestie om bij de bevestiging van dominee van der 

Lugt de ouderlingen te betrekken. Dat vind je namelijk 
ook al in de Bijbel: 1 Timoteüs 4: 14 waar het gaat over 
handoplegging door de raad van oudsten. 
Handoplegging is binnen de GKv lang beperkt geweest 
tot de bevestigende predikant. De uitbreiding past 

bij de groeiende aandacht voor rituelen in de kerk. 
De Boer: ‘Is de lichamelijkheid onder gereformeerden 
niet verwaarloosd? Een bruidspaar, een jongere die 
belijdenis doet en een nieuwe ambtsdrager worden 
ingezegend. Dan mag je als voorganger een hand op 
zijn hoofd of haar schouder leggen om die gewichtige 
woorden te onderstrepen. Dat doe je toch ook aan het 
einde van de dienst? Gods zegen geef je mee, al is het – 
noodgedwongen – per afstandsbediening.’
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 STIMULANS

Lees-, kijk- en luistertips 
VOOR GELOOFS- EN GEMEENTEOPBOUW

Enkele weken geleden verscheen de eerste 
peuterbijbel van Nederlandse origine Mijn Peuterbijbel. 
Deze peuterbijbel voor kinderen van 2-4 jaar is 
geschreven door Melanie van de Peut die de verhalen 
meteen in de praktijk kon uittesten, omdat ze op 
een peuterzaal werkt. Op allerlei manieren heeft zij 
geprobeerd bij de peuters aan te sluiten. Zo bestaat 
elk verhaal uit een paar zinnen vanwege de korte 
spanningsboog en zijn er interactieve elementen 
toegevoegd om peuters uit te dagen om te reageren. 
Bij het kerstverhaal kunnen de peuters bijvoorbeeld 
samen met Jozef op de deuren in Nazareth kloppen. 
Daarnaast sluit ook taalgebruik goed aan bij de 
peuters. Zacheüs wordt bijvoorbeeld omschreven als 

iemand die geld afpakt van anderen. Mijn Peuterbijbel 
bestaat uit vijftig verhalen. Een verkorte versie van de 
Peuterbijbel, Mijn kleine Peuterbijbel, is al wat langer 
verkrijgbaar en bevat zeven verhalen.   

Bijbel voor Peuters 

De 12 artikelen in de 21ste eeuw 

Wat kan de Apostolische geloofsbelijdenis betekenen 
voor christenen in de 21ste eeuw? Die vraag staat centraal 
in het boekje Geef mij geloof van Bram van der Horst. 
Het boekje is geschreven met het oog op jongeren 
en jongvolwassenen, maar is de moeite waard voor 
iedereen die zich in de Apostolische geloofsbelijdenis 
wil verdiepen. Elk hoofdstuk gaat in op een van de 
twaalf artikelen van de geloofsbelijdenis waarbij eerst 
een verhaal wordt verteld dat te maken heeft met het 
beschreven artikel. Vervolgens 
beschrijft Van der Horst wat 
het artikel inhoudt en hoe het 
in het dagelijks leven handen 
en voeten kan krijgen. Van der 
Horst sluit zijn hoofdstukken 
af met een aantal vragen, 
waardoor het boekje ook goed 
te gebruiken is op bijvoorbeeld 
de catechese of club. Geef mij 
geloof is het vervolg op het 
boekje Leer mij uw weg waarin 
Van der Horst de betekenis van 
de tien geboden voor de 21ste 
eeuw uitwerkt. 

Lente in de kerk 

We spreken nogal eens over de kerk 
in termen van krimp, vergrijzing en 
kerksluiting. Tijdens zijn studieverlof 
ontdekte ds. René van Loon echter een 
andere kant van de kerk. Op tal van 
plekken in Nederland groeit en bloeit 
de kerk. In zijn boek Lente in de kerk 
wil hij lezers met verhalen hierover 
bemoedigen en hoop geven. God doet 
nieuwe dingen, ook in Nederland! Van 
Loon geeft in zijn boek een impressie 
van zijn ontdekkingstocht langs oude 
kerken die weer opbloeien, nieuwe 

pioniersplekken en migrantenkerken. Ook beschrijft hij 
buitenlandse kerkmodellen en experimenten zoals de visie 
van Tim Keller en de Fresh Expression van de Church of 
England. Van Loon sluit zijn boek af met de vraag wat de 
nieuwe ontwikkelingen te betekenen hebben voor onze 
manier van kerk-zijn en geeft hier ook aanzetten voor. 
Tevens heeft hij bij elk hoofdstuk een aantal gespreksvragen 
geformuleerd, om het onderlinge gesprek te stimuleren. 
Naast het boek vol inspirerende verhalen is er op 21 maart 
aanstaande ook een conferentie over de lente in de kerk. 
Kijk voor meer informatie hierover op www.lenteindekerk.nl.

TEKST DEBBIE DEN BOER
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 JEUGDWERK

TEKST PETRA
 KIKS

Jeugdwerk in de  
   migrantenkerk

 Het komt op me over  
als een warm bad 

Wat kan ik van migrantenkerken leren 

voor het jeugdwerk in mijn eigen kerk? 

Zelf woon ik in op de Veluwe, midden op 

de Biblebelt. Misschien zegt het vooral 

iets over de bubbel waarin ik in leef maar 

migrantenkerken ken ik hier niet. Dus 

ging ik op zoek en ontmoette pastor 

Godian Ejiogu. 

Theoloog Godian, geboren en opgegroeid in Nigeria, 
is pastoraal werker in enkele migrantenkerken in 
Amsterdam. Ik vraag hem wat wij op jeugdwerkgebied 
kunnen leren van migrantenkerken. Voor een migrant 
is de kerk zijn gezin en familie, vertelt hij. Het is de 
plaats waar ze thuiskomen. In hun eigen taal, met eigen 
tradities en gebruiken ervaren ze even iets van hun 
thuisland. Ouders nemen hun kinderen ook mee naar de 
kerk om de cultuur, tradities, normen en waarden bij hen 
levend te houden

Sleutelrol
Veel migrantenouders kennen de Nederlandse taal 
en cultuur nog niet goed. Hun kinderen spelen een 
sleutelrol - via school leren ze de taal en de Nederlandse 
cultuur meestal sneller dan hun ouders. Ze dienen vaak 
als tolk voor hun ouders. Dat betekent dat ze ook veel 
nare dingen als bijvoorbeeld doktersbezoeken en brieven 
moeten vertalen, waar ze eigenlijk nog te jong voor 
zijn. Dit is belangrijk om te weten als je nadenkt over de 
positie van de jongeren in deze kerken.

Warm bad
Kinderen en jongeren hebben een belangrijke plaats in 
migrantenkerken, vertelt Godian mij. Ze hebben een 
eigen plek in de dienst en er is pastorale aandacht voor 

hen. Er wordt veel met hen gepraat over wat er in de 
wereld gebeurt en hoe ze dat moeten rijmen met het 
geloof. Hun verjaardagen worden groots gevierd in 
het midden van de gemeente, want de kerk is immers 
als familie. Godian vertelt me dat de kinderen van de 
gemeente ook standaard ‘onze kinderen’ genoemd 
worden, het komt op me over als een warm bad. 
Er zijn vrijwel geen betaalde jeugdwerkers in de kerken 
waar Godian betrokken bij is, vertelt hij. Gemeenteleden 
worden ingezet als vrijwilligers. En vrijwilliger kun je 
worden vanaf elke leeftijd, er is geen minimumleeftijd. 
Als je iets goed kunt of leuk vindt, word je ingezet.

Toekomst
Tenslotte wijst hij me op het belang van het jeugdwerk: 
investeren in kinderen en jongeren betekent dat je 
investeert in de toekomst, zij kunnen immers over 
25 jaar de pastors van de kerk zijn! Kinderen zijn de 
toekomst van de kerk, ook daarom ga je met zorg met 
hen om. Het werken en denken vanuit deze visie kleurt 
hun jeugdwerk. Ik vind dat prachtig!

PETRA KIKS IS ADVISEUR BIJ NGK JEUGDWERK

> De rubriek Jeugdwerk heeft een uitgebreide 
online versie. Dit online deel biedt extra 
verdieping, bronnen en adviezen om praktisch 
met het thema aan de slag te gaan. Ga naar 
www.onderwegonline.nl/jeugdwerk-OW606. 
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God begint, 
Jakob wint

Het is een van de meest mysterieuze verhalen in de 
Bijbel. Jakob vecht op de oever van de Jabbok met 
een vreemdeling die later God blijkt te zijn. Dat is al 

vreemd. Maar alsof het niet genoeg is: Jakob wint 
ook nog. Dit verhaal is niet alleen mysterieus, het is 

bizar en ongehoord.
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Er zijn situaties te bedenken waarin je vecht met 
God. Je hebt vragen bij wat Hij doet of juist niet 
doet in jouw leven. Of je vraagt je af waarom de 
dingen zich altijd tegen jou lijken te keren. In dat 
geval ben jij het die God voor de borst springt en 
Hem je klachten of verwijten voor de voeten werpt. 
Het gevecht van Jakob met God begint anders. Niet 
Jakob begint, maar God. 

Jakob staat op het punt om het beloofde land in 
te trekken. Hij denkt dat zijn broer Ezau de laatste 
horde is om te nemen, voordat hij thuis is. Een 
stootkussen van cadeaus heeft Jakob voor zich uit 
gestuurd. Als laatste moet hij nog zelf de rivier over. 
Maar dan wordt hij aangevallen. Naar later blijkt, 
door God. Tenminste, dat kan niet anders. Wie 
anders dan Hij kan een mens zegenen? De laatste 
horde voor het beloofde land is niet Ezau, maar de 
Eeuwige zelf. Jakob lijkt weinig geleerd te hebben 
in zijn leven. Nog steeds is hij de man van slimme 
listen. Zal hij nu eindelijk op God vertrouwen en Hem 
het werk laten doen? De mysterieuze vreemdeling 
probeert Jakob naar de grond te werken en hem 
klein te krijgen. Zo kan het dus ook: niet jij neemt 
het initiatief tot een worsteling met God, maar God 
neemt het initiatief tot een worsteling met jou met 
de bedoeling dat je je eindelijk eens gewonnen geeft 
aan Hem. Want anders heb je in het beloofde land 
niks te zoeken.

Koppig
Je verwacht een ongelijke strijd. Met een vingerknip 
kan God een mens toch tegen de grond werken? 
Maar dit gevecht duurt de hele nacht. Het verhaal in 
Genesis vertelt zelfs: ‘Toen de ander zag dat hij het 
niet van hem kon winnen…’ Heel vreemd. Is God toch 
niet zo sterk of is Jakob zo koppig? Ik houd het op dat 
laatste. Hoe dan ook, God kan het niet winnen van 
Jakob. Hij krijgt hem niet klein. Een laatste poging 

blijft over. De mysterieuze vreemdeling raakt Jakob 
aan bij de heup. Haast op magische wijze, tenminste 
zo wordt het verteld. 
Jakob kan niet meer op zijn benen staan. Als je niet 
meer op je benen kunt staan, kun je het vechten wel 
vergeten. Jakob kan eigenlijk niet anders dan zich 
overgeven, dan zeggen ‘ik geef me over’. Maar nee, 
dat doet Jakob niet, koppig als hij is. Hij kan nog wel 
tegen de man aan hangen. Nog laat hij hem niet 
gaan. Met alle kracht die hij nog in zijn armen heeft, 
houdt hij zich aan de man vast. Soms moet God ver 
gaan om een mens eronder te krijgen. Je benen 
onder je lijf vandaan slaan, zelfs. De meeste mensen 
zouden nu zeggen: ‘Ga toch weg, God, laat me met 
rust.’ Maar Jakob niet. ‘Ik laat u niet gaan, tenzij u mij 
zegent’, zegt hij. Laten wij God niet vaak te snel en 
te makkelijk gaan? Als het moeilijk wordt, als het pijn 
gaat doen: ‘God, ga liever weg’. Of zou je je juist dan 
niet veel beter en nog veel harder aan God kunnen 
vastklampen en tegen Hem zeggen: ‘Ik laat u niet 
gaan, tenzij u mij zegent?’

Witte vlag
Juist op dat moment kantelt het gevecht. Jakob 
smeekt om Gods zegen. Onder tranen smeekte hij 
om genade, zegt later de profeet Hosea (Hosea 
12:5). Die Jakob overwon. Weet je hoe het werkt 
bij God? Wie zich overgeeft, wint. Zelfs als je met 
Hem in gevecht bent. ‘Noem mij je naam’, zegt de 
vreemdeling. En Jakob bekent eindelijk kleur. ‘Ik 
ben Jakob’, bedrieger, hielenlikker, de architect 
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Daarop zei hij: ‘Voortaan zal 
je naam niet Jakob zijn, maar 
Israël, want je hebt met God en 
mensen gestreden en je hebt 
gewonnen’.

Genesis 23:29

 God is bereid om het 
onderspit te delven  
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van mijn eigen leven. Dit ben ik en zo was ik. ‘Maar 
vanaf nu niet meer’, zegt de man. ‘Israël zul je heten. 
Je hebt met God en mensen gestreden en je hebt 
gewonnen.’ Ik word warm en koud tegelijk, als ik het 
lees. Omdat het ongehoord is. Omdat hier al onze 
zorgvuldig geconstrueerde gedachten over God 
onderuit worden geschoffeld. De God van de Bijbel, 
de Vader van Jezus Christus, is een God die met zich 
laat vechten. Dat is al bijzonder genoeg. Maar deze 
God laat ook nog eens van zich winnen. Hij laat zich 
overwinnen door jou en door mij, du moment dat 
jij je gewonnen geeft. Hier wordt alles omgedraaid. 
God kan tegen zijn verlies. Hij is bereid om het 
onderspit te delven. Jou als winnaar te laten gaan 
met zijn zegen en met zijn genade. Omdat jij met de 
witte vlag bent gaan zwaaien. Je verlies toegeeft. 
Zodra je dat doet, is God er ogenblikkelijk bij om jou 
overwinnaar te laten zijn. Je wint zijn genade en zijn 
zegen voor altijd. 

Opluchting
Aan dit moment is het te danken, dat Jakob voortaan 
als Israël door het leven gaat. In deze nacht, in dit 
gevecht wordt Israël geboren. Niet langer Jakob is hij, 
maar Israël. Je hebt met God en mensen gestreden 
en je hebt het gewonnen. Het volk van God zal vanaf 
nu bekend zijn onder de naam die verwijst naar 
dit ongelooflijke moment in het leven van Jakob. 
Gevochten met God en van Hem gewonnen. 

Een mens mag als Israël door het leven gaan, 
winnaar van Gods zegen en genade. ‘Peniël’ noemt 
Jakob deze plaats. Je hoort de verwondering en de 
opluchting: ik heb God in het gezicht gekeken en 
ben toch in leven gebleven. Golgota doemt op. Het 
Peniël van jouw en mijn leven. Plek waar je God in 
het gezicht kijkt, waar Hij jou en mij alles voor de 
voeten werpt. Kijk, jullie liefdeloosheid, jullie kwaad 
en hemeltergende egoïsme. Maar waar je toch 
vandaan mag gaan, gezegend en geliefd, omdat Hij 
wil verliezen, omdat Jezus alles verliest. Wie daar 
onderaan het kruis van Jezus het hoofd buigt en 
de witte vlag zwaait, mag weten en geloven: een 
overwinnaar ben je, door God je leven lang en verder 
overstelpt met zijn genade en zegen. 

Mank
Daar gaat hij, Israël, het beloofde land in. Wat een 
moment is dit! God gezien en toch in leven gebleven, 
met God gevochten en van Hem gewonnen. De zon 
komt op, vertelt het verhaal. Een nieuwe dag, een 
nieuw leven breekt aan. Het zal nooit meer hetzelfde 
zijn als het was. Jakob is veranderd. Hij is, om te 
beginnen, klaar voor het beloofde land. Daarnaast 
loop hij ook niet meer zo makkelijk. Hij gaat mank. 
Worstelingen met God kunnen blijvende littekens 
achterlaten in het leven van een mens. Wat heeft hij 
gevoeld toen hij daar zo liep, elke keer dat zijn been 
begon te trekken: pijn, ongemak? Ik denk het niet: 
genade heeft hij gevoeld, bij elke stap die hij vanaf nu 
zet. Elke stap brengt hem terug bij die nacht, bij die 
worsteling en bij wat er toen gebeurde. Gevochten 
met God en van Hem gewonnen. Hoe je het winnen 
kunt van God? Door je aan Hem gewonnen te geven!

MAURITS OLDENHUIS IS PREDIKANT VAN DE GKV 
BERGSCHENHOEK

 EYEOPENER

Ga naar buiten, maak een wandeling 
en overweeg:
•  Vechten met God. Wat is jouw ervaring 

hiermee?
•  Wat zou God jou nog moeten afleren voordat 

jij het beloofde land in kunt?
•  Wat zou jij kiezen: God laten gaan, Hem 

vragen om je met rust te laten of je juist nog 
meer aan Hem vast te klampen en zeggen ‘ik 
laat u niet gaan, tenzij u mij zegent’? 

•  Je gewonnen geven aan God. Wat zou dat 
voor jou kunnen betekenen?

 Golgota doemt op. 
Het Peniël van jouw en 
mijn leven 

 Soms moet God ver 
gaan om een mens 
eronder te krijgen 
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> Voor meer actueel nieuws ga naar onderwegonline.nl

NGK Amersfoort-Noord  ZOEKT 
 

Predikant(en) m/v (0,6 -1 fte) 
 
 

 
Wij zijn een informele, gastvrije en wat eigenwijze gemeente van circa 500 leden 

uit diverse kerkelijke achtergronden in Amersfoort-Noord. We bestaan uit 

relatief veel jonge gezinnen en koesteren de diversiteit in onze gemeente. We 

zoeken een predikant die onze gemeente toerust en verbindt vanuit het 

evangelie van Jezus Christus. 

 

 

Meer weten? Neem dan contact op met de beroepingscommissie via  

Geeske Dijkstra, tel. (033)455 23 18 of 06-12 68 05 59  

Wij gaan vertrouwelijk met je gegevens om. 

Solliciteren kan t/m 4 april 2020 door je motivatiebrief en CV naar 

beroepingscommissie@ngk-amersfoort-noord.nl te sturen. 

 

De sollicitatiegesprekken worden gepland op de avonden van 20, 21 en 22 april. 

Ben jij een predikant die: 
• gegrepen is door het woord van God en dit 

wil uitdragen 
• de bijbel uitnodigend centraal zet 
• verbinding maakt met de wereld waarin wij 

leven 
• balans bewaart tussen leren en inspireren 
• kinderen en jongeren verbindt met de 

gemeente 
• het omzien stimuleert naar onze naasten, 

ook buiten de gemeente 
• toerust in geloofsopvoeding 

 
En ook: 

• minimaal 4 jaar ervaring heeft in één 
gemeente 

• beschikbaar is voor 0,6-1,0 fte (we staan 
open voor twee parttime krachten). 

 

ADVERTENTIE

Aangenomen naar GKv Kapelkerk, Arnhem: A.P. van 
der Velde (GKv Leidsche Rijn); naar GKv Hoofddorp 
als predikant met bijzondere taak (geestelijk 
verzorger ouderenzorg): J.A. Vos, die nu nog als 
gemeentepredikant aan GKv Hoofddorp is verbonden.
Beroepbaar (GKv): K.S. Tamminga (Kampen), 
koostamminga@hotmail.com

Kerk2030 presenteert ervaringen met 
kerkvernieuwing
Op 18 maart delen twaalf gemeenten hun zoektocht naar 
vernieuwing van de kerk met vertegenwoordigers van 
andere kerken uit GKv, CGK en NGK. De twaalf gemeenten 
zijn onderdeel van de beweging Kerk2030, die in 2017 
startte met het zoeken naar nieuwe manieren om in deze 
tijd kerk te zijn.  Ze hadden de afgelopen jaren intensief 
contact met elkaar en willen op 18 maart hun ervaringen 
en bevindingen delen. Sprekers zijn o.a. Janneke Burger, 
Agnes Huizenga en de predikanten Joost Smit, Wouter 
van Veelen en Dick Welfing. Inzet van Kerk2030 is om 
in de komende jaren meer vernieuwingstrajecten te 
starten, waarin gemeenten van elkaar leren. Informatie en 
aanmelding: www.kerk2030.nl

GKv-synode: spijt over synodebesluit 1967
De GKv-synode heeft spijt betuigd over een 
synodebesluit uit 1967, waarin de zogenaamde 
Open Brief werd veroordeeld en afgevaardigde ds. 
Schoep werd weggestuurd, en over de gevolgen 
ervan voor ambtsdragers en gemeenteleden. Volgens 

synodevoorzitter Melle Oosterhuis is met het besluit van 
1967 ‘onrecht gedaan. Als dat zo is, dan moet de kerk 
van Christus schuld erkennen en recht doen’. Bij monde 
van voorzitter Frans Schippers aanvaarde de Landelijke 
Vergadering van de NGK de spijtbetuiging als ‘een 
onverwacht cadeau, een Godsgeschenk’. Ook verleende 
de GKv-synode postuum eerherstel aan dr. H.M. Mulder 
en drs. D.J. Buwalda, die als lectoren aan de Theologische 
Hogeschool in 1969 door de synode werden geschorst en 
ontslagen. Kinderen van lector Mulder waren bij de publieke 
spijtbetuiging aanwezig en aanvaarden deze. 
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GERDIEN ROTS, COALITIELEIDER EN FRACTIEVOORZITTER IN ZWOLLE:

‘Ik ervaar mijn leven 
niet als succesvol’
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oet dat echt?’ Ze 
doet het met wat 
tegenzin, maar dan 
noemt Gerdien (48) 
toch een paar lovende 

typeringen over zichzelf die ze laatst te zien kreeg. 
Ze werd in februari tweede in de ‘Vrouw in de Media 
Award Overijssel 2019’ en kreeg van de organisatie de 
motivaties doorgestuurd van mensen die op haar gestemd 
hadden. ‘Zelf weet ik ook wat er allemaal misgaat, hè’, 
leidt ze haar antwoord in. ‘Maar wat ik mooi vond, was dat 
er gezegd werd dat ik met verstandige voorstellen rust en 
stabiliteit breng. En dat ik oog heb voor mensen: juist dat 
wil ik graag.’

Dertig kilometer
‘Ik probeer er bewust voor te kiezen om deze 
complimenten tot me door te laten dringen’, gaat ze 
verder als ze hond Finn met een paar vingerklikken 
naar de voorkamer heeft gestuurd (‘ik ben meer een 
mensenmens dan een hondenmens’). Ze geniet te weinig 
van waardevolle dingen zoals de lovende woorden 
over haar, concludeert ze. ‘Het is niet iets wat ik vanuit 
mijn opvoeding en cultuur heel erg heb meegekregen.’ 
Gerdien groeide op in een gereformeerd aannemersgezin 
in het Achterhoekse Aalten, een kleine protestantse 
enclave in een katholieke omgeving. ‘We gingen 
dertig kilometer verderop naar de vrijgemaakte kerk in 
Neede, vanaf de vierde klas ging ik daar ook naar een 
vrijgemaakte school die net was opgericht. Tot die tijd 
zaten mijn broer en ik op de protestants-christelijke 
school in Aalten. Iedere schooldag reed ik dertig 
kilometer met een busje naar Neede en weer terug.’ 

Dat is best heel wat, hoe heb je dat beleefd?
‘Ik had hier geen stem in, mijn ouders waren een groot 
voorstander van een vrijgemaakte school, dus het sprak 
voor zich dat wij daar heengingen. Toch heb ik er geen 
nare herinneringen aan, het was eigenlijk wel een beetje 
een avontuur. Die eerste jaren waren erg leuk en dat was 
vooral te danken aan meester Noordhof. Hij was een 

echte pionier, anders word je geen leerkracht op een 
school die bestaat uit twee ruimtes in een kerk. Ik denk 
dat we wel iets volgens de reguliere methodes deden 
maar vooral ook heel veel dingen erbuiten. Ik herinner me 
dat we geen boeken hadden, maar allemaal kopietjes in 
multomapjes.’

Losgemaakt
Ze is sinds 2013 fractievoorzitter van de ChristenUnie. 
Bij de verkiezingen in 2014 was ze lijsttrekker en groeide 
de fractie in Zwolle van zes naar acht zetels, de grootste 
partij in Zwolle. Sindsdien is Gerdien ook leider van de 
coalitie. Ze is niet de vrouw die zal schoppen tegen haar 
vrijgemaakte opvoeding en vorming. ‘Daar is wel een 
proces aan voorafgegaan. Na mijn studie maatschappelijk 
werk aan de Gereformeerde Hogeschool in Zwolle ben 
ik politicologie aan de Universiteit van Amsterdam gaan 
studeren en niet aan de VU. In mijn studententijd in 
Amsterdam ging ik vrij weinig naar de kerk. Ik wilde het 
allemaal een beetje van me afhouden. Om mij heen zag ik 
leeftijdsgenoten met eenzelfde gereformeerde opvoeding 
afhaken van de kerk of helemaal van het christelijk geloof. 
Dat had ook bij mij kunnen gebeuren, heb ik mij later 
gerealiseerd. Er waren best veel momenten waarop ik 
een andere kant uit had kunnen gaan. En toch is dat niet 
gebeurd, God heeft mij vastgehouden.’

 ONTMOETING

Gerdien Rots (48) is bijna de helft van haar 
leven politiek actief, op dit moment als 

coalitieleider in Zwolle en fractievoorzitter 
van de lokale ChristenUnie. Ze is moeder van 

zoon Juan David. ‘We zeggen regelmatig: “Wat 
heeft God ons op een mooie manier bij elkaar 

gebracht. We passen zo goed bij elkaar”.’



M

Gerdien Rots (48) is getrouwd met Rik 
Stuivenberg en moeder van Juan David (13). 
Gerdien studeerde hbo Maatschappelijk Werk 
en daarna politicologie aan de UvA. In die tijd 
werd zij voorzitter van de RPF-jongeren. Ze 
startte haar loopbaan als subsidieadviseur bij 
PricewaterhouseCoopers. Vanaf 2007 is ze 
actief bij ChristenUnie Zwolle, op dit moment als 
fractievoorzitter.

‘
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 ONTMOETING

Met haar gezin is ze lid van de CGK in Zwolle. ‘Zowel 
bij de ChristenUnie als in mijn rol als voorzitter van de 
Raad van Toezicht van het Greijdanus zit ik volop in de 
gereformeerde wereld. Ik vind dat mooi, juist omdat 
ik daardoor ook alle waardevolle kanten ervan zie: de 
dienstbaarheid, het vermogen om dingen goed en 
systematisch te doordenken en de oprechte zoektocht naar 
wat God van ons vraagt. Ik ben oprecht blij dat ik wat losser 
van mijn gereformeerde roots ben komen te staan en beter 
kan duiden hoe die wereld zich nu tot mij verhoudt, zonder 
dat daar negativiteit omheen hangt.’ 

Nieuwsgierig
In 1997 werd Gerdien voorzitter van wat toen nog de 
RPF-jongeren heette om daar – zoals het persbericht uit 
1999 over haar afscheid schrijft – ‘leven in de brouwerij te 
brengen’. Haar andere doel was om vanuit de RPF-jongeren 
‘een brug te slaan naar de samenleving’.

Volgens mij is dat, ruim twintig jaar later, nog steeds een 
van je speerpunten?
‘Ja, dat klopt. Christelijke politiek bedrijven betekent volop 
aanwezig zijn in het maatschappelijke leven en zo van 
betekenis zijn. Ik denk dat ik al heel jong de drang had om 
in het hier en nu als christen mezelf te zijn. Dat doen we 
bij ons in de buurt, waar we goede contacten hebben met 
iedereen in de straat, en dat doen we ook als ChristenUnie 
in Zwolle.’ Ze vertelt dat ze nieuwsgierig is en onbevangen 
staat in contact. ‘Ik leg op feestjes geen functioneel 
contact, rondkijkend of er een interessant persoon is met 
wie ik kan praten. Ik ben simpelweg benieuwd naar wie er 
op mijn pad komt en wat daarachter zit.’

Dat klinkt voor een politicus best een beetje naïef.
‘Nou ja, natuurlijk heb ik in mijn rol als fractievoorzitter en 
coalitieleider een plan voor ogen en ken ik het politieke 
spel. Maar dat sluit niet uit dat ik open en nieuwsgierig 
in het leven sta. Door deze levenshouding heb ik, dankzij 
mijn politieke functie, ook contact met bijzondere figuren 
in de stad, een dakloze vrouw bijvoorbeeld die in een 
tentje bij de WRZV-hallen in Zwolle woont en nu zwanger 
is.’ De vrouw belde haar een paar jaar geleden in paniek 
op, vertelt Gerdien. Sindsdien drinken ze af en toe samen 
een kop koffie in de stad. ‘Nu ze zwanger is, heb ik haar in 
contact gebracht met hulpverleners. Haar verhaal raakt mij. 
Ik denk dat ik een van de weinige mensen in haar omgeving 
ben met wie ze een vertrouwensband heeft. Als ik op deze 

manier van betekenis kan zijn in haar leven, dan doe ik dat 
graag. Tegelijkertijd haal ik er ook veel inzicht uit over het 
leven van dak- en thuislozen.’

Geen poeha
We zitten nog geen tien minuten aan de tafel in de 
keuken als Gerdien haar perfectionistische karakter 
benoemt. Ze komt uit de Achterhoek, een streek waar 
de mensen ‘puur en eenvoudig zijn’. ‘Geen poeha, 
statusdrang en grootdoenerij, gewoon lekker jezelf.’ Dat 
pure heeft ze omarmd, van grootdoenerij houdt ze ook 
niet, maar wel van ‘mooie dingen’, zegt de vrouw die met 
smaakvol gelakte nagels tegenover me zit. ‘Ik ben wel 
perfectionistisch en vind het aantrekkelijk als dingen er 
mooi uitzien. Het valt mij alleen op dat perfectionisme 
best vaak negatief gelabeld wordt. Waarom eigenlijk, heb 
ik mij afgevraagd? Moet ik het een probleem vinden dat ik 
perfectionistisch ben?’ Ze heeft inmiddels het antwoord: 
‘Mijn perfectionistische aard heeft me veel gebracht. 
Daarin zit een deel van mijn kracht die ik ook ten dienste 
van de samenleving kan inzetten. Het daagt me uit om mijn 
best te doen en in ontwikkeling te blijven.’

Succesvol
We praten even door over succes en maakbaarheid, over 
haar politieke loopbaan en of ze haar leven ‘succesvol’ 
zou willen noemen. Het is even stil, dan zegt Gerdien: 
‘Nee, zo ervaar ik het helemaal niet.’ Pas als we later in 
ons gesprek, kom ik erop terug. Waarom reageerde ze zo? 
Heeft het misschien te maken met het feit dat zij en haar 
man Rik zelf geen kinderen hebben gekregen? ‘Daar dacht 

 ‘Ik leg op feestjes geen 
functioneel contact’ 



ik inderdaad aan toen jij die vraag stelde. Ik denk 
dat dit wel een van de grotere dingen in ons en mijn 
leven is waarvan ik had verwacht dat het anders zou 
lopen.’ Een paar jaar na hun huwelijk leek zwanger 
worden niet te lukken. ‘Dat was heel verdrietig, het 
kostte ons uiteindelijk ook best veel moeite om dat 
te aanvaarden. Veel mensen om ons heen kregen 
kinderen, bij ons ging het niet. Ik kijk erop terug als 
een moeilijke, verdrietige tijd.’
Adoptie was voor Gerdien en Rik al in hun 
verkeringstijd een gespreksonderwerp. ‘Er zijn zoveel 
kinderen in de wereld die geen ouders of een veilige 
plek hebben. Ook toen we nog niet wisten dat wij 
geen kinderen zouden kunnen krijgen, hadden we 
de wens om wat te betekenen voor die kinderen.’ Ze 
pakt een foto van hun dertienjarige adoptiezoon Juan 
David uit de voorkamer, een vrolijk lachende tiener. 
Toen hij viereneenhalve maand oud was, haalden 
ze hem op uit Colombia. ‘We zeggen regelmatig: 
“wat heeft God ons op een mooie manier bij elkaar 
gebracht. We passen zo goed bij elkaar”.’

Was adoptie voor jou een oplossing voor de pijn en 
het gemis?
‘Nee, het is geen oplossing, het staat er eigenlijk 
helemaal naast. Het is wél een grote vervulling in 
mijn leven. Ik vind het ontzettend waardevol dat wij 
voor hem mogen zorgen, meer dan ik had verwacht. 
Ik zou veel gemist hebben als we geen kind hadden 
mogen opvoeden.’ Dan, na een korte stilte: ‘Toen 
jij mijn mooie politieke loopbaan noemde, moest ik 
eraan denken dat ik daar weleens andere gedachten 
over heb. Het gemeenteraadswerk in Zwolle is 
natuurlijk prachtig, maar of het carrière-technisch 
zo handig is in om Zwolle te blijven, is maar zeer de 
vraag. Ik had ook wethouder kunnen zijn, of in de 
Tweede Kamer kunnen zitten. Dat doe ik allemaal 
niet, omdat ik thuis wil zijn als Juan David thuis is. Ik 
wil graag een aanwezige moeder zijn. Ik ervaar dat 
helemaal niet als offer, maar in zekere zin is dat het 
voor mijn carrière natuurlijk wel. Natuurlijk ben ook 
wel nieuwsgierig naar wat de toekomst brengt. Maar 
voor nu heb ik mijn prioriteiten helder, en dat geeft 
heel veel rust.’

ESTHER DE HEK IS TEKSTSCHRIJVER EN 
HOOFDREDACTEUR VAN ONDERWEG

ngeveer honderd jaar geleden begon de bouw van 
ons huis. De eerste bewoners gaven het de naam 
‘Good Luck’, een woord uit de vrolijke roaring 

twenties. Dat het er nog staat, is echter helemaal geen 
good luck. Even verderop vielen de zwaarste bommen die 
tijdens de Tweede Wereldoorlog boven Amsterdam werden 
losgelaten. Ook heeft het tijden leeg gestaan. We troffen 
het aan in slechte staat.
Nu zijn we weer bij de twenties en het huis is roaring. Dat 
komt door de bewoners. We wonen met 13 mensen samen 
in een huis waar we het christelijk geloof delen, samen 
eten, studeren, werken, plezier hebben, kortom: leven. Zo 
komt een huis tot leven. Ook al is het honderd jaar oud en 
lekt het dak. Bij iedere winterstorm ben ik onrustig.  

De afgelopen jaarwisseling was tegelijkertijd een 
decenniumwisseling. Mensen blikten terug op de jaren ’10 
en keken vooruit naar de jaren ’20. Hoopvol, want God 
legt ook de decenniumwisselingen in ons hart. Futurologen 
hebben voorspellingen gedaan over hoe we wonen, werken 
en ons vervoeren in 2030. Maar hoe staat het over tien jaar 
met onze gemeenschappen, met onze kerken? 

  Wie Christus volgt gaat 
roaring twenties tegemoet 

Ik ben betrokken bij een project dat Kerk2030 heet. Daarin 
gaat het ook over een oud huis. Onze kerken gaan al een 
poosje mee. Ze hebben stormen doorstaan en soms lekt 
het dak. Maar God legt telkens nieuwe hoop in ons hart. 
Worden de komende jaren de roaring twenties van de 
kerk? Jaren van eenheid, geloofsvreugde, opbouw, samen 
oefenen in het volgen van Christus? 
Laten we weer opstaan voor de kerk. Oude huizen gaan 
nog prima mee. Het gaat uiteindelijk om het hart van 
de bewoners. Wie Christus volgt gaat roaring twenties 
tegemoet. Was de geest van bezorgdheid en klaaglijkheid 
weg en adem de Geest in die werkt in Christus gemeente. 
Laten we weer onder de indruk komen van deze genade en 
onze oude huizen goed gebruiken.   

O

ROEL KUIPER IS RECTOR VAN DE 
THEOLOGISCHE UNIVERSITEIT KAMPEN

Roaring twenties

 ‘Ik wil graag een 
aanwezige moeder zijn’ 
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De laatste decennia hebben de bekende woorden van 

de apostel Paulus over het zwijgen van vrouwen in de 

gemeente uit 1 Timoteüs 2:9-15 veel aandacht gekregen. Tal 

van wetenschappelijke artikelen en boeken zijn verschenen 

over deze verzen. Maar nu werpt een eeuwenoude roman 

een heel nieuw licht op dit bijbelgedeelte. 

Ik sta niet toe dat een 
vrouw onderwijs geeft

olgens de klassieke exegese verbiedt Paulus 
in dit gedeelte dat vrouwen een leer- of 
regeerambt bekleden in de kerk. Deze 
exegese roept veel vragen op. Allereerst is 

het niet duidelijk wat de achtergrond van dit gedeelte is. 
Wat speelde er precies in Efeze? Waarom geeft Paulus 
geboden over het uiterlijk van de vrouw en over het geven 
van onderwijs? Waarom heeft de kerk de geboden uit vers 
9 over het uiterlijk van de vrouw niet gehandhaafd, maar 
de geboden uit vers 12 over het leren van de vrouw wel? 
Is er in deze verzen sprake van ambtelijk leren en ambtelijk 
gezag? Verder zijn er veel taalkundige onzekerheden. Zo 
kan het woord authentein in vers 12 vertaald worden met 
‘gezag hebben over’, ‘zichzelf gezag toekennen’ en ‘de 
broek aanhebben’. Ook is niet duidelijk waarom Paulus naar 
de schepping en zondeval verwijst. Er lijkt een spanning te 
zijn met Romeinen 5 waar Paulus schrijft dat de zonde door 
Adam in de wereld is gekomen.  

Puzzelstukjes
Gary Hoag onderzoekt in zijn boek Wealth in Ancient 
Ephesus and the First Letter to Timothy (2015) de positie 
van rijke vrouwen in Efeze. Hij doet nauwkeurig onderzoek 
naar alle bronnen die daar licht op kunnen werpen. Hij geeft 
met name een uitgebreide analyse van de roman Ephesiaca 
van Xeneophon van Efeze. Zo komt hij tot een verrassende 
exegese van 1 Timoteüs 2:9-15 waarbij alle puzzelstukjes in 
deze perikoop in elkaar lijken te vallen. 
Hoe komt het dat de roman Ephesiaca niet eerder is 

 OPINIE 

Restanten van de Artemistempel in Efeze.
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bestudeerd in relatie tot de brief van Paulus aan Timoteüs? 
Het antwoord op deze vraag ligt in de datering van deze 
roman. Geleerden waren tot voor kort van mening dat dit 
werk in de tweede of derde eeuw na Christus speelde. 
Dat is veel later dan de tijd dat Paulus zijn brieven aan 
Timoteüs schreef. Recent onderzoek laat echter zien dat 
deze datering minder waarschijnlijk is en vermoedelijk in 
het midden van de eerste eeuw geschreven moet zijn, dus 
ongeveer in dezelfde tijd dat Paulus in Efeze verbleef. 

RIjke families
Ephesiaca geeft in een goed inzicht in de positie van de 
stad Efeze en het leven van rijke families in deze stad. Efeze 
was de heilige stad van de godin Artemis. Van de rijken 
werd verwacht dat ze de cultus van Artemis niet alleen 
steunden, maar daarin ook een belangrijke rol speelden. 
Zij leidden processies, brachten offers, spraken gebeden 
uit, verkondigden de leer en raadpleegden orakels. Artemis 
en de elite waren van elkaar afhankelijk: Artemis bezat de 
rijken en de rijken bezaten op hun beurt Artemis. Verder had 
keizer Augustus Efeze benoemd als de Romeinse hoofdstad 
van de provincie Azië. De Efeziërs respecteerden het gezag 
van de Romeinen en vereerden de keizer. De rijke families 
plukten de vruchten van deze romanisering: het gaf hun 

toegang tot lokaal en regionaal leiderschap. En tenslotte, 
Efeze was rijk en had een grote zeehaven. De rijke families 
waren van groot belang voor de welvaart van de stad en 
ondersteunden actief allerlei culturele activiteiten. 
Hoag vergelijkt het taalgebruik van Paulus in 1 Timoteüs 
2:9-10 met dat van de Ephesiaca. Hij toont aan dat elk 
Grieks woord uit vers 9 en 10 ook gebruikt wordt in 
de Ephesiaca. Ook laat hij zien dat in de Ephesiaca de 
genoemde haarstijl, sieraden en kleding verwijzen naar 
Artemis: rijke vrouwen in Efeze imiteerden in heel hun 
verschijning de godin Artemis.  

Troost
De Ephesiaca werpt nieuw licht op 1 Timoteüs 2:11-15. 
Vrouwen speelden een belangrijke rol in de cultus van 
Artemis. Zij wedijverden onderling om de belangrijkste 
(priester)rollen te vervullen. Ze verkondigden luidkeels de 
leer van Artemis. Enkele belangrijke thema’s in die leer 
waren dat vrouwen zich met geweld de macht toegeëigend 
hadden, dat ze de oorsprong van de man waren en dus 
eerder geschapen, dat de man in den beginne werd verleid 
en niet de vrouw, en dat degenen die Artemis, de godin 
van de vruchtbaarheid, de rug toekeerden, zouden moeten 
vrezen voor hun leven. 
De rijke vrouwen in Efeze stonden onder grote druk. Hun 
sociale en politieke positie was afhankelijk van de dienst aan 
Artemis. Toch keert Paulus zich scherp tegen het dienen van 
deze godin. Hij wil dat alle mensen zalig worden, tot kennis 
van de waarheid komen en Jezus Christus leren kennen 
(vers 4-6). Daarom verbiedt hij gelovige, rijke vrouwen om 
in hun haardracht, sieraden en kleding Artemis te blijven 
dienen door haar te imiteren. Ook verzet hij zich ertegen 
dat deze vrouwen de leer van Artemis luidkeels blijven 
verkondigen. Hij wijst ze terecht – retorisch heel scherp 
– met een beroep op de schepping en de zondeval. Ook 
troost hij de gelovige vrouwen dat ze niet bang hoeven 
zijn voor de wraak van Artemis: in de weg van het dragen 
van kinderen zullen ze gered worden.  Samenvattend, de 
verboden en geboden in 1 Timoteüs 2:9-15 kunnen we 
volledig begrijpen vanuit de positie van rijke vrouwen in 
Efeze. 

Exegetisch bewustzijn
De studie van Hoag luidt niet het einde in van de 
discussie over 1 Timoteüs 2. Al is het alleen al omdat deze 
studie – en zo gaat dat in de wetenschap – door andere 
wetenschappers kritisch bevraagd zal worden. De studie 
zet ons exegetisch bewustzijn op scherp: bij oude religieuze 
teksten, zoals de brieven van Paulus aan Timoteüs, weten 
we vaak weinig van de precieze context en dus moeten we 
voorzichtig moeten zijn met de toepassing van concrete 
Bijbelse voorschriften in deze teksten in onze eigen situatie. 

MAARTEN VERKERK IS EMERITUS HOOGLERAAR 
CHRISTELIJKE FILOSOFIE IN EINDHOVEN EN MAASTRICHT



LENTE IN DE KERK!

MUZIEK 
The Psalm Project & Emmanuel Choir  

Presbyterian Church Of Ghana, Amsterdam 

SPREKERS 
Samuel Lee, Marleen Stelling, 

Stefan Paas, Paul Visser, Niels de Jong, 
Jurjen ten Brinke, René van Loon  

LOCATIE 
Congrescentrum De Pijler, Lelystad

www.lenteindekerk.nl

l  18 WORKSHOPS  l  SAMEN VIEREN  l  ONTMOETING  k 
Ik vier de lente mee!

De eerste lentedag van 2020 vieren 
we samen in de kerk met onder 
andere de boekpresentatie van Lente 
in de kerk door René van Loon. En met 
muziek, inspirerende verhalen, work-
shops, getuigenissen en ontmoeting. 
Omdat we geloven dat God bloei geeft. 

Ontdek bloesem in oude kerken, bloei 
in internationale gemeenschappen en 
hoor verhalen van nieuwe  
kerkplanten!

ZATERDAG  
21 MAART 2020

Geloven in bloei

Bij Stichting Kerkelijk Geldbeheer kennen we de 
kerkelijke markt als geen ander! Veel kerkelijke 
gemeenten hebben dit al ervaren en hebben 
hun financiering tot volle tevredenheid bij SKG 
ondergebracht. 

Vraag een vrijblijvend gesprek aan (0182) 58 80 00 of kijk voor meer informatie skggouda.nl. 

Bij SKG kunt u terecht voor:

	 een	nieuwe	financiering	

	 oversluiten	huidige	financiering	

	 passend	advies	voor	uw	kerkelijke	gemeente	

Gunstige rentetarieven  
voor uw lening? 

ADVERTENTIES


