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e afgelopen jaren hebben we als Kerygma veel accent gelegd op 

het toerusten van gelovigen tot discipelen van Jezus. Veel 

gemeentes zijn er op een mooie manier mee aan de slag gegaan. 

Maar nu stuiten we op een probleem. Ondanks alle energie die hierin 

gestopt is, ontstaat er niet automatisch een echt veranderingsproces in 

de gemeente. Met het opzetten van een mooi discipelschapprogramma 

wordt de gemeente nog geen beweging van discipelen. En hier willen 

(moeten) we juist naartoe. 

Zijn we nog een beweging? 

De laatste tijd stel ik mezelf de volgende urgente vragen: Hoe wordt 

de gemeente opnieuw een beweging van discipelen? Hoe ontstaat 

zo’n beweging? En, kan zo’n beweging wel binnen onze bestaande 

programmastructuren ontstaan? 

Elke beweging heeft een DNA-structuur. Dit betekent dat de 

beweging ergens aan te herkennen is, waardoor ze gedreven wordt 

en bij elkaar wordt gehouden. Zo’n beweging zien we in Handelingen. 

Het begon niet met het stichten van een kerk maar met een bewe-

ging. Toen door de uitstorting van de Heilige Geest de beweging 

begon, was er immers nog geen kerk. 

De kerk in beweging of de kerk een beweging? 

In onze situatie is het veel lastiger om van een kerk een beweging te 

maken. Dit is nog niet zo eenvoudig. Velen  proberen echter wel om 

de kerk in beweging te krijgen, maar dit is nu niet wat we bedoelen. 

De kerk moet niet in beweging komen, de kerk moet opnieuw een 

beweging worden. Ook als Westerse kerk zijn we uit een beweging 

ontstaan en hier moeten we weer naar terug. 

Het leidinggeven aan een kerk is iets heel anders dan betrokken zijn 

binnen een beweging die door de Heilige Geest wordt geleid. Het 

boek Handelingen gaat daarom niet over de handelingen van de 

apostelen maar over die van de Heilige Geest. 

Andere dingen doen of de dingen anders doen? 

Voor verandering hebben we het in het verleden veel gezocht in 

nieuwe modellen, programma’s en structuren. Maar we hebben de 

afgelopen jaren wel ontdekt dat dit niet de echte oplossing biedt. We 

hoeven trouwens niet alles aan de kant te gooien maar moeten het 

wel een ander doel geven. We hebben namelijk altijd een structuur 

en programma’s nodig, alleen mogen ze geen doel op zich worden. 

Hetzelfde geldt voor het leiderschap van de gemeente, ook dat is 
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nodig maar dan wel vanuit de vijfvoudige bediening en niet vanuit 

positie.  

Het gaat om een andere manier van denken over de gemeente. De 

gemeente wordt opnieuw het lichaam van Christus waarvan Jezus 

het Hoofd is, en waarin door de beweging van de Heilige Geest alle 

gemeenteleden als discipelen mogen en kunnen gaan groeien en 

bloeien.  

Wanneer dit onze visie wordt, gaan we geen andere dingen doen 

maar de dingen anders doen! Samenkomst, kleine groepen en taken 

blijven nodig, maar er komt dan meer werfkracht, meer door- en 

uitwerking, meer vrucht en groei. De Heilige Geest krijgt ruimte en 

gaat werken. 

Terug naar de essentie 

Door hier over na te denken, is deze nieuwe studie ontwikkeld: Terug 

naar de essentie. Ik geloof dat we nu in een tijd leven waarin het 

mogelijk is, en ook een verlangen is, om over deze dingen te spreken 

en te onderwijzen. In ons land en in België heb ik hierover al mogen 

delen en ervaar inderdaad deze openheid en dit verlangen.  

Ik bid dat deze studie over het functioneren van het Lichaam van 

Christus, zijn Gemeente, een krachtige uitwerking mag hebben. Het 

gaat er immers om dat God verheerlijkt zal worden in en door zijn 

gemeente, omdat ze functioneert zoals Hij het bedoeld heeft! 

Kees de Vlieger 
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Aantekeningen 

 

eze studie is bedoeld om de volgende vraag te beantwoorden:  

‘Zijn we nog kerk zoals Jezus het bedoeld heeft?’. 

 

In Matteüs 16:18 zegt Jezus: 

En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze Petra zal Ik mijn 

gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen 

haar niet overweldigen. 

Of zoals andere vertalingen het tweede gedeelte weergeven: 

…… en de poorten van het dodenrijk zullen tegen haar 

geen standhouden. 

 

Zijn we zo’n gemeente die Jezus wil bouwen? Lijken we op Hem en 

doen we zijn werken? Zijn we betrokken in Zijn Opdracht en maken 

we discipelen? 

De laatste tijd wordt er gelukkig steeds meer benadrukt dat een 

christen een discipel, een leerling van Jezus zou moeten zijn. 

Reden is een sterk gegroeid verlangen naar een christelijk leven 

waar meer kracht van uit gaat. Alleen de principes van discipel-

schap, zoals Jezus die onderwees, kunnen dat tot stand brengen. 

Een discipel van Jezus is een christen die elk terrein van zijn of haar 

leven onder de invloed van Gods Woord wil stellen. De Engelse 

filosoof Bertrand Russell heeft eens gezegd:  

‘Ik kan niet horen wat je zegt, door wie je bent’.  

Met andere woorden: er is een grote tegenstelling tussen wat 

iemand zegt te geloven en de manier waarop hij leeft.  

Dit is het grote probleem van de kerk van vandaag. 

Discipelschap heeft te maken met een geloof, dat handen en 

voeten krijgt. Jakobus zei, dat geloof zonder daden dood is (Jak. 

2:26). 

Discipelschap heeft te maken met de prijs van het geloof en met 

een volkomen overgave. Jezus zei dat we alleen zijn discipelen 

kunnen zijn als we onszelf verloochenen en ons kruis dagelijks 

opnemen (Luc. 9:23). 

Discipelen van Jezus weten dat ze geroepen zijn om hun geloof 

toe te passen in het leven van elke dag. Jezus zei dat zijn 
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Aantekeningen 
leerlingen in deze wereld worden uitgezonden om te laten zien hoe 

dynamisch het nieuwe leven in Christus is (Joh. 17:13-19). 

Discipelen kennen de Grote Opdracht van Jezus om anderen tot 

leerlingen van Hem te maken. Ze mogen gaan in de autoriteit en de 

kracht die Jezus zelf hen geeft (Matt. 28:16-20). 

Discipelschap heeft bovenal te maken met vertrouwen en 

vrijmoedigheid. Het gaat dan niet om het vertrouwen in onszelf of 

in onze eigen kracht, het gaat om het vertrouwen in de kracht van 

God, in de liefde, de blijdschap en de vrede die Hij ons door de 

Heilige Geest geeft (Hand. 3:12, 16). 

Discipelen van Jezus weten dat ze geroepen zijn om het leven en 

de kracht van de Zoon van God in het dagelijkse leven te 

tonen.  

Dit is de uitdaging waar de kerk in deze tijd voor staat! 

 

Het is mooi dat er in veel gemeenten hier visie voor gekomen is en 

gelovigen worden toegerust. Toch lopen we tegen een probleem 

aan: 

Het onderwijs in discipelschap krijgt binnen de bestaande 

gemeentestructuren en programma’s niet voldoende prakti-

sche uitwerking. 

 

Om antwoorden op dit probleem te vinden, willen we in deze studie 

met de volgende vragen aan de slag gaan: 

 Wat zijn redenen waarom zo’n proces van discipelschap in 

onze gemeenten niet kan plaats vinden?  

 Wat is een Bijbelse visie voor de gemeente waarin het proces 

van discipelschap wel kan plaatsvinden, zodat gelovigen gaan 

leven en doen zoals Jezus dat deed? 

 

In deze les gaan we als eerste enkele knelpunten bekijken die zo’n 

proces kunnen blokkeren. 
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Aantekeningen 

 

ndanks de vele activiteiten en de inzet van veel toegewijde 

broers en zussen, wil ik de volgende vragen stellen: 

1. Is er passie, vrijmoedigheid en enthousiasme in het 

persoonlijk geloofsleven? 

2. Zijn het altijd dezelfde mensen die actief zijn? 

3. Hebben de activiteiten invloed op de omgeving? 

4. Wat is de visie achter de activiteiten en programma’s? 

5. Komen er regelmatig nieuwe mensen tot geloof? 

6. Worden nieuwe gelovigen discipelen en werkers? 

7. Welke bijdrage hebben de regionale en landelijke activiteiten 

op het proces in de plaatselijke gemeente? 

8. Veel activiteiten, maar zijn er ook genoeg bekwame leiders? 

9. Is er een duidelijke visie bij de leiders van de gemeente? Is 

deze ook binnen de gemeente bekend? 

10. Weten de gemeenteleden waarom ze betrokken zijn in de 

activiteiten, of zijn deze een doel op zichzelf geworden? 

11. Zou Jezus het zo bedoeld hebben zoals het nu gebeurt? 
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