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Dankwoord
Dit boek verwoordt mijn reis, maar het is een reis die ik niet
had kunnen maken zonder mijn lieve vrouw Hennie aan mijn
zijde. De afgelopen ruim twintig jaar heb jij door dik en dun
naast me gestaan. Jouw liefde, toewijding, gebed, luisterend
oor, ondersteuning, bemoediging en aanmoediging zijn
onmisbaar in mijn leven. Daarmee is het ook onze reis.
Je bent voor mij een voorbeeld van een vrouw die dagelijks
met God wandelt. Ik draag dit boek dan ook aan jou op als
de vrouw die samen met mij ‘in het bootje is gestapt met
Jezus aan het roer’. Dank je wel voor wie je voor mij bent,
ik houd van jou!
Ik draag dit boek ook op aan onze twee kinderen, David
en Deborah. Jullie zijn nu jong volwassenen, jonge mensen
die een eigen diepe keuze voor God hebben gemaakt. Het is
mijn verlangen dat jullie zullen doorgaan op de weg die jullie
nu gaan. Een weg waarop de zegen van God en gunst bij God
en mensen jullie deel zal zijn. Jullie zijn geweldige kinderen
en het is mijn verlangen dat dit boek jullie zal helpen om te
groeien in je eigen, unieke wandel met God. Als vader ben ik
trots op jullie en houd ik van jullie.
Maar bovenal ben ik God de Vader dankbaar, dat Hij mij
in zijn genade zo geduldig diepe lessen heeft geleerd en dat ik
in dit leven met Hem mag wandelen als een zoon met zijn Vader.

Aanbevelingen
Zelden heb ik een boek over leiderschap gelezen waarin de
schrijver zo openhartig over zichzelf is. Daniël beschrijft
op eerlijke en ontroerende wijze zijn persoonlijke reis in
leiderschap. Al lezende werd ik gezegend door de kostbare
lessen die Daniël geleerd heeft. Hij reikt mooie sleutels aan
die leiders nodig hebben om hun leiderschap te kunnen
uitoefenen. Het zijn sleutels van eenvoud. Eén van die
sleutels is je persoonlijke en intieme wandel met God. De
gemeente van Jezus Christus heeft leiders nodig die in de
eerste plaats een passie voor God hebben. Dit boek wekt die
passie in je op en daar word jij een betere leider van!

− Jan Pool

		 Senior voorganger, Shelter Haarlem
		 Oprichter/leider, Heartlink
Met dit prachtige boek, Koninklijk leiderschap, openbaart
Daniël op bijzondere wijze iets van het hart van God. Vanuit
zijn eigen levensreis deelt hij op eerlijke en open wijze de
diverse seizoenen in de ontwikkeling van je leiderschap. Het
is prachtig om te zien dat Daniël een geroepen man van God
is met een doorleefde boodschap die de kerk vandaag nodig
heeft. Het boek is inspirerend, spiegelend en leerrijk en biedt
voldoende materiaal om gemeenteleiders te helpen leiderschap
op een andere wijze te bezien.

− Bert de Haan

		 Voorganger, Nehemia Ministries, Zwijndrecht
		 Teamleider, Friends for Ministries in Fellowship (FMF)

Vanuit een vriendschap van jaren heb ik Daniël leren kennen
als een man die luistert naar het spreken van God en gevoelig
is voor de leiding van de Heilige Geest. Vanuit zijn wandelen
met God en ervaring in de bediening reikt hij nu belangrijke
principes aan voor mensen die willen leren leidinggeven
vanuit Gods hart, mensen met koninkrijksvisie. Dit boek
is vanuit het hart geschreven en heeft diepe wortels in het
woord van God.

− Ruben W. Flach

		 Directeur, Stichting Opwekking, Putten
Dit boek raakt je hart! Het daagt je uit om Jezus in alles te
volgen en te groeien in leiderschap. Op een zeer persoonlijke en authentieke wijze deelt Daniël vanuit zijn eigen
ontwikkeling prachtige levenslessen en indringende leiderschapsprincipes. Het is een echt verhaal met pijn en verlies,
maar ook met ommekeer en doorbraak. Lees, leer en leef!

− Martin Koornstra

		 Directeur, Stichting Royal Mission
Daniël, dank je wel voor dit unieke, boeiende en inspirerende
boek voor leiders! Je persoonlijke worstelingen zijn heel
herkenbaar. Je kwetsbaarheid, openheid, eerlijkheid en je
passie voor God maken dit boek een vreugde om te lezen.
Je hebt mijn hart geraakt. Je boek is een echte aanrader voor
leiders die leiding willen geven vanuit een koninkrijksvisie.
Ik wil je ook op deze wijze graag bedanken voor de jarenlange
trouwe vriendschap die ik zeer waardeer!

− Gerard de Groot

		 Voorganger, Levend Woord Gemeente, Rotterdam

Je hebt een bijzonder boek in handen. Het manuscript heb
ik met een grote lach en een kleine traan gelezen. Zelden
kom je een boek tegen over leiderschap dat zó tot de verbeelding spreekt en zó veel persoonlijke ervaringen deelt.
Heel herkenbaar voor iedere leider. Het hele boek ademt
Gods liefde en leiding en je krijgt sleutels aangereikt om
te wandelen als koning en priester, als leider zoals God
het bedoeld heeft. De eerlijkheid en transparantie hebben
me diep getroffen. Ik heb Daniël leren kennen als iemand
die doet wat hij zegt, leeft wat hij schrijft en door de jaren
heen een vriend voor het leven is geworden. De komende
bladzijden zullen je opbouwen, bemoedigen en ondersteunen
in je leiderschap!

− Mattheüs van der Steen

		 Voorganger, House of Heroes, Harderwijk
		 Internationaal directeur, TRIN
Het gaat in dit boek om het bewust bouwen aan een koninklijke
gemeentecultuur en de belangrijke en bijzondere plaats die
leiders hierin hebben. Ik heb Daniël persoonlijk leren kennen
door als oudste samen met hem op te trekken. Ik herken in
dit boek heel concreet zijn bijzondere leiderschap, zoals hij
dat steeds in onze contacten laat zien. Dit boek is dan ook geen
theorie, maar vertegenwoordigt de concrete praktijk van
vandaag de dag in onze gemeente, waarin steeds meer mensen
door die bijzondere gemeentecultuur in hun bestemming
groeien.

− Hans Kieboom

Oudste Training & Toerusting,
Evangelisch Centrum Europoort, Rotterdam

Voorwoord van Peter Sleebos
Je ontwikkeling als leider is als een reis, waarbij je al snel
ontdekt dat het niet zoveel uitmaakt waar je je bevindt.
Misschien ben je net begonnen aan deze reis, die bediening
heet. Misschien ben je halverwege en ga je door een, misschien
wel pijnlijk, veranderingsproces. Of je zoekt naar mogelijke
opvolgers, aan wie je de bediening kunt overdragen. Je leiderschap in de bediening kent vele ontwikkelingsfasen, elk met
haar eigen uitdagingen en valkuilen.
Wat je tijdens deze reis ook meemaakt, een ding zal zich
blijven herhalen. In elke fase ontdek je opnieuw dingen over
jezelf en wie je bent. Je ontdekt dat God jou een uniek DNA
heeft gegeven, dat verwijst naar zijn doel voor jouw leven.
Onderweg zie je dat het hele traject een proces is, waarin er
nieuwe talenten, gaven en mogelijkheden in je blootgelegd
worden, passend bij het door God gegeven momentum. Het
maakt niet uit of je nu snel of langzaam reist, deze processen
kun je niet ontlopen. Elke geestelijk leider gaat erdoorheen
om uiteindelijk te kunnen zien dat Gods ontwerp voor zijn
leven goed is.
In Koninklijk leiderschap beschrijft Daniël de reis in de
ontwikkeling van zijn leiderschap. Hij maakt je deelgenoot
van de processen waar hij doorheen gaat. Hij beschrijft niet
alleen de uitdagingen, maar noemt ook de valkuilen. Het
navigeren tijdens zijn leiderschapsreis was soms niet gemakkelijk. Dank je, Daniël, dat je zo dicht bij jezelf bent gebleven
in het beschrijven van de leiderschapsprincipes die je onderweg
geleerd hebt.
Beste lezer, je hebt een boek in handen dat je zal bemoedigen
om met overtuiging verder te gaan op je eigen reis, waar je je
ook bevindt. Ook zul je ontdekken dat je jouw ontwikkeling

als een proces mag zien, waarin het DNA dat God in je gelegd
heeft, zich gaandeweg voor jou ontvouwt. Tijdens deze reis,
waarin je Gods Koninkrijk voor ogen hebt, zul je Gods
momentum voor jouw leven herkennen.

− Peter Sleebos

		 Algemeen voorzitter,
		 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE)

Voorwoord van
Jan Sjoerd Pasterkamp
Daniël had mij gevraagd het manuscript van zijn boek te
lezen. Toen ik de laatste bladzijde gelezen had, bleef ik een
poos stil op de bank zitten. ‘Indrukwekkend’, was mijn
reactie. Daniël schrijft over zijn jeugd, zijn bekering en
ervaringen met God en vervolgens zo eerlijk en kwetsbaar
over zijn jaren als voorganger. Pastor Hal Oxley (nu 96 jaar
oud en nog steeds actief) uit Australië, zei eens: ‘Voorganger
zijn is de moeilijkste job op aarde, maar voorganger zijn is
ook de mooiste job op aarde.’ Hoe waar! Daniël vertelt over
de prachtige kant van voorganger zijn, maar ook heel eerlijk
hoe moeilijk het soms kan zijn. Ik weet zeker dat andere voorgangers en leiders dat zullen herkennen. Maar Daniël schrijft
ook over Gods trouw aan degenen die Hij roept en toerust.
Wat mij verder raakte, was de verfrissende en eigenlijk
eenvoudige beschrijving van leiderschap: vanuit een diepe
relatie met Vader God leidinggeven en in alles Gods vaderschap
weerspiegelen.
Daniël beschrijft ook heel eenvoudig maar zo mooi en duidelijk
wat het betekent om een apostolische gemeente te zijn. De
gemeente die hij leidt, is inderdaad een apostolische gemeente
– een gemeente die de samenleving raakt en beïnvloedt.
Dank je, Daniël, voor dit prachtige en eerlijke boek. Ik bid dat
voorgangers, leiders en hen die Gods roeping tot leiderschap
ervaren de leiderschapsprincipes van Gods Koninkrijk in dit boek
zullen herkennen, ‘koninklijk leiderschap’ zullen uitoefenen en in
Nederland en daarbuiten apostolische gemeenten zullen bouwen.

− Jan Sjoerd Pasterkamp

		 Voorganger emeritus,
		 Evangelisch Centrum Europoort, Rotterdam

Inleiding
Al een tijd leeft er in mijn hart het verlangen om een boek
te schrijven over leiderschap. Een boek dat anderen opbouwt,
bemoedigt en ondersteuning geeft in hun eigen roeping
als geestelijk leider. Geestelijk leiderschap in de gemeente
van Jezus Christus is vandaag de dag een enorm uitdagende
rol. Nadat ik vanaf mijn veertiende diverse posities van
leiderschap had gehad, ben ik op zeventwintigjarige leeftijd
voltijds in gemeenteleiderschap terechtgekomen. De afgelopen
twintig jaar waren een weg van vallen en weer opstaan,
hoogten en diepten, bergen en dalen. Gemeenteleiderschap
is een groot voorrecht en tegelijkertijd een enorme verantwoordelijkheid. Door de jaren heen heb ik velen gezien
die gewond, soms verbitterd, deze plaats hebben verlaten,
waar ze eens vol geloof in gestapt waren. Ik heb ook anderen
gezien die, net als ik, de hoogten en diepten van bediening
hebben meegemaakt, maar het heeft hun levens verrijkt,
hun hart gevormd en hun leiderschap meer gelijkvormig
gemaakt aan dat van Christus. Deze mannen en vrouwen
zijn in mijn ogen helden.
Ik heb dit boek geschreven in alle openheid en kwetsbaarheid.
Ik deel over mijn eigen leven, falen, tekortschieten, de twijfels
en onzekerheden, maar ook over Gods genade in dat alles.
Zijn geduld, liefde en bemoediging hebben gemaakt dat ik het
nog steeds als een groot voorrecht ervaar om zijn gemeente
te dienen. Het is mijn diepe overtuiging, dat Jezus Christus
houdt van zijn gemeente. Zij is de bruid voor wie Hij terugkomt, niet voor een organisatie of instituut, maar voor de
mensen die Hem van harte liefhebben en volgen.
God gebruikt leiders om deze bruid te ondersteunen in haar
groei naar gelijkvormigheid aan Christus. Dit zijn mannen en
vrouwen met gaven en met tekortkomingen, maar God roept

en gebruikt ze desalniettemin. Ik ben één van hen, één van de
velen in dit land, die dwars door alles heen ernaar verlangen
dat God meer zichtbaar wordt in zijn gemeente, en die de liefde
van Jezus voor zijn gemeente delen. Hij houdt van zijn
gemeente. Hij verlangt ernaar zichtbaar te worden in zijn
gemeente. Hij gelooft in zijn gemeente en in de mensen die
Hij daar brengt. Ik hoop dat dit boek je liefde voor Jezus
doet groeien en je liefde voor zijn gemeente doet bloeien.
Het eerste deel van dit boek gaat over de ervaringen en
ontdekkingen die mij gemaakt hebben tot de leider die ik
nu ben. Door een openhartige stijl te kiezen hoop ik andere
leiders een stuk herkenning en houvast te bieden in de vaak
verwarrende zoektocht naar de vervulling van je roeping als
leider. De Heer van de oogst gebruikt alles om zijn arbeiders
koninklijk leiderschap te leren, want alleen dan kan Hij ze
maximaal inzetten. Daar hoort ook tegenslag en pijn bij,
maar wie steevast het hart van zijn Zender blijft zoeken,
kan achteraf altijd zeggen: ‘God weet wat Hij doet!’
Het tweede deel beschrijft de dynamische principes waarop
koninklijk leiderschap is gebaseerd:
Het begint met een relatie met God als Vader.
De focus is relatie met de mensen om je heen.
n Het uitgangspunt is je hoge koninklijke roeping.
n De richting is, wat in de hemel is, moet op aarde
		 zichtbaar worden.
n De vrucht is de tastbare tegenwoordigheid van God
		 en de cultuur van zijn Koninkrijk in de gemeente.
n
n

Als jij ernaar verlangt om invloed uit te oefenen om anderen
te doen groeien in hun wandel met God, dan ben jij een leider.
Het maakt niet uit of je al een leiderschapspositie hebt, dit
boek is voor jou. Als je als leider door een storm gaat, hoop
ik dat dit boek je de moed geeft om vol te houden, niet op

te geven, maar door te gaan. Verder hoop ik dat dit boek
een krachtige aansporing zal zijn voor hen die de roep tot
leiderschap in hun hart ervaren, dat zij hun plaats innemen
in de frontlinies van Gods Koninkrijk. De gemeente van
Jezus Christus heeft leiders nodig, leiders die hun hemelse
identiteit kennen en daardoor begrijpen wat koninklijk
leiderschap is. Dat mijn boek je daarbij mag helpen!
Tenslotte nog dit: ter wille van de leesbaarheid heb ik gekozen voor de ‘hij-vorm’, maar dit zonder af te doen aan het feit
dat God vrouwen evenzeer als mannen roept tot leiderschap.

- Daniël Renger

		 Rotterdam, september 2014
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Zoektocht
naar zoonschap
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De zoektocht begint
De jongeren zaten doodstil; sommigen met hun hoofden
voorover gebogen, enkelen huilden. Met zweet in mijn
handen stond ik voor de groep. Ik had net gesproken Was
het niet goed geweest? Er hing een serene stilte in de ruimte,
een atmosfeer die ik niet thuis kon brengen. Niemand bewoog
en ik werd steeds nerveuzer. Ik had geen flauw idee wat ik
moest doen.
Met een voorzichtige glimlach naar de leider van de avond
ging ik op mijn stoel zitten. Zelfverzekerd ging hij voor de
groep staan. Hij nodigde de jongeren uit om naar aanleiding
van wat er was gedeeld naar voren te komen en bijna iedereen
kwam. Er werd gebeden en nog meer gehuild.
Ik zat roerloos toe te kijken en voelde me volledig tekortschieten. Het liefst wilde ik onzichtbaar zijn, want ik begreep
niets van wat hier gebeurde. Na afloop, toen ik het liefst
onopgemerkt wilde vertrekken, kwam de jeugdleider naar
me toe, die zei: ‘Tjonge, wat een geweldige zalving van de
Heilige Geest was er vanavond! Had je dat niet door?’ Waarop
ik antwoordde: ‘Eh … zalving? Nog nooit van gehoord. Echt
waar? Ik had geen idee.’ Nogal in de war ging ik die avond op
huis aan.
Wat ik niet wist, was dat ik aan het begin stond van een
zoektocht. Een zoektocht waarin ik me in toenemende mate
zou gaan uitstrekken naar het leren te leven vanuit afhankelijkheid van de Heilige Geest.
Ik herinner me het nog als de dag van gisteren. Dertien
jaar was ik toen mij op een jeugdkamp de vraag werd gesteld:
‘Waar ga jij naartoe als Jezus morgen terugkomt?’ Ik wist het
niet. Ja, ik was geboren op het zendingsveld, als vierde in
een liefdevol gezin van vijf kinderen. Mijn ouders zijn twee
bijzonder liefdevolle, toegewijde en Godvrezende mensen.
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Van jongs af aan werd ik onderwezen in de Bijbel. Zondags
ging ik, vaak twee keer, trouw mee naar de kerk. Ik maakte
actief deel uit van de jongerengroep van de nieuw gestarte
evangelische gemeente in onze woonplaats. Maar met deze
vraag wist ik me geen raad.
Van mijn kinderjaren herinner ik me nog enkele flarden
van een preek over Henoch, een man in het Oude Testament
die met God wandelde en niet meer thuiskwam. God had
misschien tegen hem gezegd: ‘Henoch, we zijn nu zo dicht
bij mijn huis, zullen we maar doorlopen?’ Ik weet nog dat ik
dacht: dat is wat ik wil, zijn als Henoch, wandelen met God.
Maar die herinnering was vervaagd.
De vraag over de wederkomst en het leven daarna hield
mij negen maanden lang bezig. Wat ik ook probeerde, ik kon
er geen antwoord op vinden en er geen zekerheid bij krijgen.
Ten einde raad ging ik ermee naar mijn moeder en legde haar
mijn probleem voor. Ze legde uit dat het heel eenvoudig was.
Samen knielden we voor de bank in onze woonkamer en ik
bad haar na. Het was het zondaarsgebed. Toen het ‘amen’
had geklonken, keek ze me aan en sprak woorden die ik pas
jaren later zou begrijpen: ‘Welkom in de strijd.’ Wat ik wel
wist, was dat tijdens het nazeggen van haar woorden een
diepe zekerheid mijn hart was binnengestroomd. Ik had mijn
antwoord gevonden: ik hoorde bij Jezus. Maar wat zou er
volgen?
Toen ik me twee jaar later mocht laten dopen en ik omhoog
kwam uit het water, voelde ik letterlijk iets van mijn schouders
afvallen. Ik wist dat ik vanaf toen zou proberen een goed
christen te zijn, maar veel begreep ik er niet van. De Bijbel
vond ik een moeilijk boek. Wel genoot ik van de tieneravonden
in de gemeente, waar een levendige jeugdgroep was die graag
samen optrok. Een half jaar nadat ik zekerheid over mijn
redding had gekregen, ging ik mee met een startkamp van
deze jeugdgroep. We gingen naar Stroe en op zaterdagavond
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na een geweldig kampvuur lag ik voldaan in mijn tent. Naast
mij lag mijn broer en daarnaast een goede vriend. Rechts van
me hoorde ik verderop de leiding nog wat napraten. Links van
me was het stil, ik wist dat daar een bos was. Daar hadden
we die middag nog in rondgezworven. Maar plotseling hoorde
ik daarvandaan een geluid komen dat op gezang leek. Een
beeld vormde zich voor mijn ogen. Een kampvuur, maar dan
met engelen eromheen. Ze dansten in het rond en zongen
een lied. Ik kende dat lied heel goed. ‘Heel mijn leven zal ik
wijden om in de dienst van mijn Heer te strijden, o ja. En wat
ik doe en wat ik wil, is door genâ, door genâ.’ Het geluid nam
toe en spoelde als golven over mij heen.
Ik stootte mijn broer aan: ‘Hoor jij dat zingen ook?’
‘Huh?’ mompelde hij half slapend, ‘waar heb je het over?’
en weg was hij.
Mijn vriend daarnaast lag rustig te ademen en gaf geen kik
toen ik hem ernaar vroeg. De muziek werd luider en luider
en mijn hart leek in vuur en vlam te staan. Een passie werd
geboren: ik wilde mijn hele leven in dienst van God stellen,
zoals in het lied. Het viel me wel op dat het opnieuw over
‘strijden’ ging, maar ik begreep nog niet wat dat wilde zeggen.
Na een minuut of twintig ebde de zang weg. Ik viel in een
diepe slaap.
In de jaren die volgden merkte ik dat mij al op jonge leeftijd
gevraagd werd om de leiding te nemen. In het jaar na wat mijn
‘roepingservaring’ was, werd ik op de middelbare school
gevraagd om te helpen bij het leiden van een bijbelstudiegroep
van ruim veertig jongeren. Binnen de gemeente ging ik
meedraaien binnen de jeugdleiding. En toen in de jaren ’80
Torch Run naar Nederland kwam, werd ik op zeventienjarige
leeftijd de voorzitter van het plaatselijke en interkerkelijke
organisatiecomité. Een week lang gaf ik leiding aan allerlei
activiteiten. Daarna volgde het organiseren van gospelconcerten waar soms tot vijftienhonderd jongeren op afkwamen.
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Mijn hoogtepunt uit die tijd was wel het leiden van een drie
weken durende evangelisatieactie in Arnhem. Het waren de
jaren van Love Europe. De zendingsorganisatie Operatie
Mobilisatie organiseerde elke zomer in België een groot
kamp waar duizenden jongeren uit heel Europa naartoe
gingen, om een week lang bemoedigd en opgebouwd te
worden. Na die week trokken we Europa in om vervolgens
drie weken lang in dorpen en steden te evangeliseren.
Dat jaar, toen ik negentien jaar oud was, kwam ik in Arnhem
terecht samen met zo’n honderd jongeren uit heel Europa.
Daar aangekomen bleek de hoofdleider ziek te zijn, en zonder
enige vooraankondiging werd ik uit die groep van honderd
gevraagd of ik zijn plaats wilde innemen. Ik was gewoon
maar een deelnemer en ik voelde mijn knieën knikken toen
ze me vroegen. Ik wilde er eerst voor bidden.
Die middag liep ik richting het hertenkamp bij Sonsbeek.
Mijn opa had daar gewoond en ik kende dan ook de weg. Er
waren nauwelijks mensen op straat, maar een man kwam me
tegemoet. Hij stopte voor me en zei: ‘Jij bent een christen,
of niet soms?’
‘Ja’, antwoordde ik. ‘Hoezo?’
Zonder daarop te reageren, sprak hij: ‘Je moet je knikkende
knieën strekken en je handen omhoog heffen en ‘ja’ zeggen
op wat je is gevraagd.’
Toen liep hij door. Ik keek achterom en hij was nergens
meer te bekennen. Tot op de dag van vandaag geloof ik dat
God mij die middag een engel heeft gezonden om me te
vertellen dat ik in afhankelijkheid van Hem die drie weken
de groep diende te leiden.
Ik genoot ervan om voor grote groepen te staan. Ook in
de gemeente werd ik door de oudsten gevraagd om leiding
te geven aan het organiseren van gemeentedagen. Op een van
die gemeentedagen had een jonge vrouw uit de jeugdgroep
een goede vriendin van haar, Hennie, meegenomen. Ik gaf
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de groep uitleg over het programma en was me niet van haar
aanwezigheid bewust. De jonge vrouw was, naar ik later hoorde,
verliefd op me en wilde mij kennis laten maken met Hennie.
Die keek naar mij, draaide zich naar haar vriendin en zei:
‘Wat een arrogante bal is dat zeg, jij kunt veel beter krijgen.’
Maar God had andere plannen. Hennie en ik leerden elkaar
kennen en we werden verliefd op elkaar. Een paar jaar later
stapte ik met Hennie in het huwelijksbootje en gingen we
samen op weg met Jezus aan het roer.
Maar eerst deed God iets in mijn hart. Want wat had Hennie
het juist gehad. Wat had ik door de jaren heen, na de ervaring
in het tentje in Stroe, hard gewerkt voor God. Maar wat had
ik van al die aandacht en het in de schijnwerpers staan genoten.
Natuurlijk hield ik mezelf voor dat ik het voor God deed en
kreeg Hij alle eer, maar diep in mijn hart wist ik dat mijn ‘ik’
wel heel erg centraal stond.
Hennie maakte deel uit van een grote gemeente in Rotterdam,
en nadat we verkering kregen, ging ik geregeld met haar mee.
Ik genoot van de diensten: er was leven en de prediking was
goed. Tot die ene zondag een half jaar voor ons trouwen. De
dienst was bijna afgelopen en we zongen een laatste lied.
Tijdens dat lied was het alsof de woorden ‘mijn genade is jou
genoeg’ als een bliksem bij mij insloegen. Toen we samen
naar buiten liepen, zei ik tegen Hennie: ‘Er is iets in mijn
hart veranderd. Ik heb geen idee wat, maar iets is anders.’
Dat het anders was geworden, ontdekte ik al snel. Opeens
leek het alsof ze me in mijn thuisgemeente niet meer zagen
staan. Ik werd overgeslagen als er iets gedaan moest worden.
In mijn hart begon zich een diepe overtuiging te vestigen:
wat had ik het voor mijn eigen eer gedaan! Ik schaamde me
diep tegenover God en voelde hoe mijn hart verbroken werd.
Mijn God! Waar was ik al die jaren mee bezig geweest? Was
dit het nu geweest? Ik was 24, had ik afgedaan bij God?
Tegelijkertijd wist ik een ding zeker: ik zou nooit meer voor
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een groep gaan staan. Ik zou nooit meer iets voor God doen,
tenzij Hij daarin het initiatief nam. Anders was ik er helemaal
klaar mee.
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