
 
 

 

 

Deel met elkaar wel en wee. Of: ben jij wel eens gaan zeilen of roeien? 

 

 

Opw. 334 - Heer uw licht en uw liefde schijnen 
Opw. 769 - Bouw uw koninkrijk 
Opw. 276 - Laat heel de wereld het zien 
Opw. 376 - Maak ons een leger 
 

 

Bekijk met de QR code Henk Stoorvogel ‘Missionaire kiemkracht’. 

We zijn Gods kinderen, en het is onze taak om ons bezig te houden met Zijn 
zaken. Gods Vaderhart gaat uit naar de verloren wereld. Wij zijn hier op aarde 
om God en onze naasten te dienen én om mensen te helpen Jezus Christus te 
vinden. Dat is voor onze gemeente de primaire opdracht. In alles wat we doen 
als kerk, op het gebied van diaconie, eredienst, gemeenteopbouw en 
pastoraat, moeten we ons afvragen: brengt dit ons én de buitenkerkelijke 
dichter bij Christus? 

Missionair kerk-zijn bestaat niet alleen uit evangelisatieacties. Die zijn vaak 
niet eens zo effectief. In Handelingen lezen we over de snelle groei van de 
kerk door de voorbeeldige levenswandel en het aanstekelijk getuigenis van de 
gemeente. En uit onderzoek is gebleken dat toetreders tot de kerk grotendeels 
komen via persoonlijke en langdurige contacten met christenen, want om tot 
geloof te komen zijn meestal veel stapjes en duwtjes van de Geest nodig.  



 
 

Goed nieuws houd je niet voor jezelf. Uit 
liefde voor de ander wil je graag mensen 
uitnodigen om te delen in wat je in Christus 
hebt ontvangen: vernieuwing, genade, 
bevrijding en kind van God zijn. En als de 
kerk een plek is van betekenisvolle 
gemeenschap, waar ieder betrokken is met 
zijn gaven, de kracht van de Geest ervaren 
wordt en mensen verbonden zijn in kleine 
groepen, dan vergroot het de kans, dat 
degene die komen kijken ook blijven. 
Gezonde kerken werken bewust aan een 
uitnodigende cultuur. We weten dat het 
God is die zorgt voor de groei (1 Kor.3:7). 
Dit betekent dat we wel verantwoordelijk 
zijn voor de uitnodiging, maar niet voor de respons. Doorgaans zijn er vijf 
uitnodigingen nodig om één ja te krijgen. En ondanks het ‘nee, dank je’ weet 
je nooit hoe God toch verder werkt in iemands hart.  

Wat ons weerhoudt om mensen uit te nodigen is angst. Angst voor afwijzing, 
raar gevonden worden, dat de relatie ongemakkelijk wordt, het hokje waarin 
we geplaatst worden. ‘Daarom spoor ik je aan het vuur brandend te houden van 
de gave die God je schonk toen ik je de handen oplegde. God heeft ons geen geest 
van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.’  
(2 Tim 1:1-6). We kunnen elkaar helpen bij het uitnodigen. 

De kerk is een reddingboot. En wij zijn de roeiers. We zijn samen kerk, verbonden 
in onze missie. Wij hebben de wereld goed nieuws te bieden en een hoopvolle plek 
om te zijn.  

 

 

Efeze 2:12 ‘Bedenk dat u destijds niet verbonden was met Christus(…)U leefde in 
een wereld zonder hoop en zonder God.’ 

Matteüs 28:16-20 ‘Ik heb alle macht in hemel en op aarde gekregen. Ga er 
daarom op uit om alle volken tot mijn discipelen te maken. Doop hen in de naam 



 
 

van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat Ik 
u heb gezegd. En vergeet dit niet: Ik ben altijd bij u, tot het einde van de tijd.’  

1 Petrus 3: 15,16 ‘Vraagt iemand u waarop de hoop die u heeft gebaseerd is, wees 
dan steeds bereid u te verantwoorden. Doe dat vooral zachtmoedig en met respect.’ 

Romeinen 10:13,14 ‘Ieder die de naam van de Heer aanroept zal worden gered. 
Maar hoe kunnen ze Hem aanroepen als ze niet in Hem geloven? En hoe kunnen ze 
in Hem geloven, als ze niet van Hem hebben gehoord? En hoe kunnen ze over Hem 
horen, als Hij niet verkondigd wordt?’ 

 

Gespreksvragen 

1) Reageer op de stelling: Het grootste probleem van veel kerken is dat ze al 
zo lang meegaan, dat ze het primaire doel van hun bestaan, de grote 
opdracht uit Matteüs 28, uit het oog zijn verloren. 

 

 

 

2) Noem jij jezelf een ‘discipel van Jezus’? Wat maakt dat je dat wel of niet 
doet? 

 

 

 

 

Wees stil om te luisteren naar God stem.  

1 Petrus 2:9. ‘Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, 
een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te 
verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn 
wonderbaarlijke licht.’ 



 
 

 

 
3) Bill Hybels zegt: Om een aanstekelijk christen te 

zijn is nodig: innerlijke kracht door de Geest en 
natuurlijke omgang met mensen. Daarom 
bereiken we het beste de mensen met wie we het 
goed kunnen vinden. Ervaar jij dat ook zo? Waar 
zie jij kansen om uitnodigende kerk te zijn? 

 

 

 

 

4) Tijdens de Alpha-cursus herinnert het horen van verhalen van hen die 
pas bekeerd zijn of zoekend zijn, ons aan de roeping van de kerk. Hoe 
kunnen we binnen onze kerk plek maken voor getuigenissen hoe God 
werkt in je leven? Als iemand je zou vragen, waarom je naar de kerk gaat, 
wat zou je antwoorden? 

 

 

 

 

5) Hoe welkom zou iemand zich in onze kerk voelen die een levensstijl heeft 
die (nog) niet langs de lijnen van onze Bijbelse richtlijnen loopt? 

 

 

 

 



 
 

6) Ben je iemand die gaat of iemand die zendt of geen van beide? Wie zou je 
willen zijn? Hoe ondersteunen wij evangelisten dichtbij en de 
zendelingen ver weg? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat vind je van dit thema belangrijk voor ons kerk-zijn? 



 
 

 

Alpha-cursus. De cursus werd rond 
1990 in Engeland ontwikkeld door 
Nicky Gumbel, een prediker in de 
Anglicaanse Kerk in Londen. 
Wereldwijd hebben inmiddels ruim 25 
miljoen mensen een Alpha gevolgd. In 
Nederland zijn dat er al ruim 325.000. 
Hoewel de cursus door de 
cursusleiding wel als een vorm van 
evangelisatie gezien wordt, is het 
primaire doel niet om ‘mensen te 
bekeren’, maar om de kennis van de 
cursusleden uit te breiden. Het is de 
mogelijkheid scheppen om even te 
‘wonen’ in het geloof om te kijken of 
het bij je past. De houding is mild, 
open, gastvrij, niet dwingend, met 
respect voor ieders mening. Alpha richt zich dan uitdrukkelijk zowel op 
gelovigen als op niet-christenen. De cursus bestaat uit tien avonden en een 
weekend/zaterdag. Het begint met een maaltijd, want gastvrijheid en 
vriendschap zijn belangrijke elementen in de cursus. Daarna is er een 
inleiding, die bestaat meestal uit het kijken naar de Alpha-filmseries. Na de 
koffie wordt in kleine groepen in een open en veilige sfeer doorgepraat over 
allerlei vragen die de inleiding oproept. In het weekend staat het werk van de 
Geest centraal. De cursus bestaat voor verschillende doelgroepen. Zo is er 
Alpha Youth voor jongeren tot 18 jaar en Alpha Students. Er bestaat een Alpha 
voor gedetineerden, Alpha voor op het werk en een senioren Alpha. Sinds de 
Covidpandemie van 2020 wordt Alpha ook online gegeven. 

 


