
Twee op de drie gemeenten heeft moeite om een weg naar de 
toekomst te vinden, zo blijkt in de praktijk. “We kunnen dus niet 
op dezelfde voet doorgaan, dat is wel duidelijk”, stelt Oeds Blok, 
die het pionierswerk in Unie- en ABC-gemeenten coördineert en 
ondersteunt. “We zullen met elkaar nieuwe wegen moeten vinden 
om de missie van God gestalte te geven.”
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de missie van God

W
e zijn als gelovigen geneigd om vooral posi-

tieve voorbeelden van pionieren en bloei-

ende gemeenten naar voren te halen, maar 

op de keper beschouwd hebben veel gemeenten moeite 

om een weg naar de toekomst te vinden in de verande-

rende omstandigheden in de samenleving. Eén derde 

groeit, één derde stagneert, één derde gaat achteruit. 

De helft van die laatste groep maakt zelfs grote kans om 

op termijn voorgoed te verdwijnen. Er is werk aan de 

winkel, er zijn stevige vragen waar we wat mee moeten. 

Vanuit het samenwerkingsverband tussen Unie en ABC 

kunnen we elkaar versterken. Het goede nieuws: op ver-

schillende plekken in het land zie ik kwetsbare, hoop-

gevende, kleinschalige pioniersinitiatieven ontstaan. 

Veelal opgezet door hartstochtelijke gelovigen, die in 

het klein nieuwe wegen uitproberen.

Onbevooroordeeld
Onbevooroordeeld kijken en luisteren, je zo onbevan-

gen mogelijk openstellen voor de verhalen van de men-

sen om je heen. Dat zijn belangrijke uitgangspunten 

voor pioniers. Wat je vaak bij kerken ziet is het beeld 

van de wereld als een plek vol problemen en dat wij 

die als gemeenschap van gelovigen willen oplossen. 

Maar zo werkt het in de praktijk natuurlijk helemaal 

niet. De wereld is ten diepste niet een probleem, 

maar een geschenk. Daarom is het zo belangrijk dat 

wij als gelovigen op een andere manier gaan kijken 

naar de wereld om ons heen. We maken daar op het 

Seminarium onder meer een begin mee bij studenten, 

voor wie we de minor missionair leiderschap hebben 

ontwikkeld, met daarin het vak pionierend leider-

schap. Uitgangspunt is het geleefde geloof. Wat heeft 

het grote verhaal van de Bijbel te maken met het ver-

haal van mij als persoon, maar ook met het verhaal van 

onze gemeente en het verhaal van de plaats waar we 

wonen? Wat is onze rol in het verhaal van God, welke 

plek kunnen we in onze tijd innemen? Individueel, 

maar ook als groep. Hoor de verhalen van de mensen 

in je omgeving onbevangen aan en vertrouw erop dat 

we deel uitmaken van de missie van God, dat Hij aan-

wezig is en werkt.
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Het begint met relaties
Wat pioniers doen? Zij bouwen de kerk 

van buiten naar binnen. Het begint met 

relaties in je leefomgeving, met mensen 

die je ontmoet in de speeltuin, op school 

of bij de voetbalclub. De gemeenschap 

wordt in de wereld gebouwd. Ik heb daar 

een mooi voorbeeld uit Duitsland bij. Daar 

was in een bepaald dorp op een gegeven 

moment helemaal geen kerk meer. Toen 

hebben de overgebleven gelovigen een koor opgericht, 

dat in eerste instantie vooral populair was bij kinderen. 

Het koor stortte zich op gospels en van het één kwam 

het ander. Het begint dus met een grote groep relaties, 

waar je je als gelovige in beweegt, relaties waarin je ont-

vangt en geeft. Binnen dat netwerk krijgen mensen de 

kans om in aanraking te komen met het geleefde geloof. 

Het geloof dat jij met woord en daad probeert gestalte 

te geven, elke dag opnieuw. De mensen om je heen 

kunnen ervaren waar jij voor staat en wat dat geloof 

inhoudt. Gaandeweg kan er dan een gemeenschap ont-

staan. Besef wel dat we het hier hebben over lange-ter-

mijnprocessen, over een periode van 10 à 15 jaar.

Rommeligheid en risico’s
De meeste kerken bouwen juist andersom; van binnen 

naar buiten. We leggen als kerk contacten met ande-

ren, bijvoorbeeld via de Alpha-cursus. Of we organise-

ren speciale diensten, voor vrienden en/of jongeren. 

Pionieren werkt dus juist van buiten naar binnen, met 

alle rommeligheid en risico’s vandien. Met heel veel 

interactie. En met de intentie om zoutend zout en gist 

te zijn in de netwerken waar je opereert. De pionier 

moet hiervoor de eigen vertrouwde 

manieren durven loslaten. Dat is span-

nend. Het mooie is dat pioniers zelf vaak 

via het unieke van hun plaats ook een 

nieuw perspectief krijgen op hun eigen 

geloof.

Durven loslaten
In 2011 besloot ik, na een periode voorgan-

ger te zijn geweest in de plaatselijke bap-

tistengemeente, in mijn eigen wijk (het Amersfoortse 

Soesterkwartier) te gaan pionieren. Ik verzamelde 

enkele gelovigen om me heen, om vervolgens samen 

enthousiast aan de slag te gaan. Terugkijkend heb-

ben we in het begin onbewust van binnen naar buiten 

gebouwd. Vanuit onze christelijke kern, met als één van 

de centrale punten een brunch en viering op zondag-

morgen, gingen we naar buiten in de hoop dat men-

sen zich bij ons zouden aansluiten. Maar terwijl onze 

spelletjesavond op zaterdag goed liep, lukte het ons niet 

om de mensen te verbinden met de christelijke viering 

op zondagmorgen. Na een jaar of vijf besloot ongeveer 

de helft van de startgroep te stoppen. Dat had enerzijds 

te maken met niet ingeloste verwachtingen, maar ook 

omdat duidelijk werd dat deze vorm van kerk-zijn voor 

hen niet werkte als voedingsbron voor het eigen geloof 

(en voor degenen die doorgingen wel). Gek genoeg was 

deze situatie voor ons de aanleiding om te besluiten het 

anders te gaan doen: we gingen van buiten naar binnen 

bouwen. We zijn toen helemaal gestopt met de ochtend-

viering op de zondag. Dat was best een lastig besluit, 

omdat we allemaal zo onze ideeën hebben over hoe je 

kerk moet zijn en hoe het hoort. Op zondagmorgen zijn 

“De wereld is ten diepste 
niet een probleem,
maar een geschenk.”

Oeds Blok
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we de eerste tijd met de gelovige kern doorgegaan om 

te bouwen aan ons eigen geloof bij iemand thuis, terwijl 

we in de middag begonnen met een koffiehuis in de 

buitenspeeltuin van de wijk. Met de verplaatsing van de 

ochtend naar de middag vonden we aansluiting bij het 

ritme van de wijk, want in het Soesterkwartier slaapt op 

zondag zo ongeveer iedereen uit. Toen we eenmaal onze 

eigen gewoonte -een viering op zondagmorgen- durf-

den los te laten, ontstond er de ruimte om te luisteren 

en om ons heen te kijken. Midden in de speeltuin vulden 

we kerk-zijn op een geheel eigen wijze in. Met gezel-

ligheid als belangrijk kenmerk, maar we spraken met 

elkaar af om ook elke keer iets te doen met de Bijbel. We 

zijn een kerk; onze sociale functie is belangrijk, maar 

ons geloof vormt het hart van wie we zijn. En dus doen 

we altijd iets met het geloof, met Jezus of met Gods 

aanwezigheid. Met de kinderen hebben we gekozen 

voor een belevingsgerichte aanpak, waarbij we zoveel 

mogelijk zintuigen in stelling brengen. Wat heeft het te 

behandelen Bijbelverhaal te maken met de kinderen en 

met onze wijk? Zo hebben we het verhaal van Abraham 

verteld, die door God op weg wordt gestuurd naar een 

onbekende plek. Dat verhaal gaat over vertrouwen. We 

hebben toen een grote tafel neergezet, waarop alle kin-

deren één voor één mochten gaan staan. Vervolgens 

vroegen we hen of ze zich achterover wilden laten val-

len. Degenen die ‘ja’ zeiden, voelden zelf hoe eng dat 

was. Uiteindelijk konden we op die manier de volgende 

boodschap meegeven: Je weet niet hoe dingen lopen, 

maar God vangt je op.

Nieuw vertrouwen
Gaandeweg leerden we via de kinderen ook volwasse-

nen kennen. Sommigen hebben hun geloof herontdekt. 

Door bijbelstudiegroepjes en door één-op-één contact 

hebben  wijkbewoners nieuwe ontdekkingen gedaan, 

nieuw vertrouwen gevonden. En dat is best bijzonder, 

want enkele vrouwen waren ver afgedwaald van de 

kudde. Uiteindelijk gaven zij het signaal af dat ze niet 

genoeg hadden aan de zondagmiddag -‘het lijkt hier 

wel een kinderclub’- , maar dat ze behoefte hadden aan 

Bijbellezen, bidden en zingen. We zijn toen gestopt met 

de vieringen thuis en hebben op de zondagmiddag een 

korte viering geplaatst voorafgaand aan het koffiehuis. 

Door de behoefte van de volwassenen ontstond er ook 

weer een beweging van binnen naar buiten.

“Ga niet zwoegen, focus niet op aantallen  
mensen bij activiteiten maar op relaties.  
Je levenshouding, daar draait het om.”

6     |     BIJ EEN



Levenshouding
Pionieren is een kwestie van geduld hebben, proberen, 

vallen en weer opstaan. Ga niet zwoegen, focus niet op 

aantallen mensen bij activiteiten maar op relaties. Je 

levenshouding, daar draait het om. De bottomline is onze 

liefde voor God en voor de mensen om ons heen. Dat 

heeft Jezus ons ook voorgehouden: ‘Mijn leerlingen zul 

je herkennen aan de liefde’. Dat is het allerbelangrijkste. 

Daarom is het ook belangrijk om dicht bij de Bron te blij-

ven en daar ook samen uit te putten door in de Bijbel te 

lezen en te bidden. Doe je dat niet, dan ga je voor de bijl. 

Dan wordt het jouw project en moet je slagen.

Pionieren is niet voor iedereen weggelegd. Maar ze zijn er 

wel, mensen met wat ik graag noem ‘the gift of not fitting 

in’! Ik kom geregeld pioniers tegen, die in eerste instantie 

wel eens worden ervaren als ‘lastig’. Zij zijn anders dan 

anderen, kleuren vaak liever buiten de lijntjes dan dat ze 

de gebaande wegen bewandelen. De andere kant is dat 

we het hier over mensen hebben die mogelijkheden zien 

die anderen niet zien. Het zou mooi zijn als we dergelijke 

mannen en vrouwen op hun kwaliteiten beoordelen en 

hun ‘anders-zijn’ niet als ballast, maar als gave herkennen 

en hen het vertrouwen geven om nieuwe wegen te ver-

kennen. Daarnaast is het van belang dat de pionierende 

initiatieven die zijn ontstaan uit een bepaalde kerk als 

volwaardig onderdeel van die gemeente worden gezien, 

dat er ondersteuning is en wordt meegeleefd. Ik zie dat 

kerken soms worstelen met hun missionaire of pionie-

rende groepen. De reflex vanuit de bestaande gemeente 

kan verdedigend zijn. Dan krijg je vragen als: Moet ieder-

een gaan pionieren? Of verzuchtingen als: worden er nu 

niet te veel goede mensen uit onze gemeente weggetrok-

ken? Maak dergelijke vragen bespreekbaar. Missionaire 

initiatieven zijn aanvullend, niet concurrerend. Pioniers 

komen op plekken waar de kerk niet komt. Aan de andere 

kant hebben pioniers ook gebed en betrokkenheid nodig 

van het grote geheel om te kunnen groeien en bloeien. 

Zie een nieuw initiatief als een deel van je kerk en werk zo 

veel mogelijk samen.

Het is ook belangrijk dat pioniers elkaar opzoeken, 

bemoedigen en tips uitwisselen. Zorg dat je gevoed 

wordt, dat je verhalen kunt delen, dat je kunt leren van 

elkaar. Pioniers met ervaring kunnen in hun regio een 

mentor zijn voor beginnende pioniers, omdat ze met 

vergelijkbare situaties te maken hebben gehad. Je kunt 

soms het gevoel hebben dat je aan het voortmodderen 

bent. Dan heb je iemand nodig die jou bemoedigt.

Nieuw hoofdstuk
Er zijn in Nederland veel kleinschalige initiatieven 

opgezet door mensen die er niet voor gestudeerd heb-

ben. Dat zijn gelovigen die iets van hun liefde voor Jezus 

willen uitdelen aan hun omgeving. Hoe kunnen we die 

mensen voeden en steunen, zodat ze deel uitmaken 

van het grote geheel van de kerk? Dat is een belangrijke 

vraag en uitdaging voor de toekomst, want de tijd van 

betaalde gemeentestichters is voorbij. N
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