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Ik draag dit boek op aan alle
hardwerkende, dienende en biddende
kerkleden die trouw blijven bouwen
aan de lokale kerk.
We leven in een hoopvolle tijd:
God wil de Kerk van Nederland doen
herleven en een geweldige
opwekking geven.
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Aanbevelingen
Een boek over de kerk door Jan Pool is per definitie geloofwaardig. Zijn zeggingskracht komt voort uit een leven lang
strijden in en voor de kerk. Jan kent de pijn en de passie
van de kerk en zijn visioen over wat de kerk vandaag kan
zijn, onderstreept het belang van dit bijzondere boek. Lees
het en ontdek hoe God jou kan gebruiken om te bouwen
aan een kerk die schittert!

− Olaf ten Napel

		 Voorganger in de Vrije Evangelisatie Zwolle
Zoals Jan mij persoonlijk onlangs de weg wees in het beroepingswerk, zo wijst hij ieder die de Kerk van Christus ter
harte gaat de richting om haar weer tot bloei te laten komen.
Met twaalf kernwaarden bepaalt hij ons bij een gezonde
lokale kerk. Mijn gebed is dat dit inspirerende boek door
velen gelezen wordt en dat we spoedig de vervulling van
Jans visioen mogen meemaken.

− Johan van der Sleen

		 Predikant PKN-gemeenten De Wilp/Siegerswoude
		 en Zevenhuizen
In De kerk: Gods meesterwerk proeven we het hart van een
man met passie voor Jezus, passie voor de lokale kerk en
passie voor het Koninkrijk van God. Want dat is wat Jan op
een krachtige wijze overbrengt in dit boek. Gepassioneerd
en gebalanceerd schetst hij de gemeente zoals die kan zijn
en zal worden. Een boek met visie waarin geloof in heel de
Kerk van Nederland doorklinkt, evenals hoop en een diepe
liefde. Van harte aanbevolen!

− Machiel Jonker

		 Voorzitter Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten

De kerk: Gods meesterwerk van Jan Pool is me uit het hart
gegrepen. Het boek ademt een diepe liefde uit voor Gods
Kerk en is hoopvol en praktisch. God heeft de lokale kerk
lief, want zij is het lichaam van Christus, zijn Zoon. Zijn
verlangen om in zijn lichaam in de wereld aanwezig te zijn,
betekent dat niet alles bij het oude kan blijven. We moeten
uit onze (godsdienstige) hangmat opstaan en de roepstem
van Gods Geest gehoorzamen. Deze twaalf Bijbelse kernwaarden zijn daarbij leidend. Ik hoop en bid dat dit boek
krachtig gezegend wordt en Gods droom voor zijn Kerk
werkelijkheid wordt.

− Gerrit Vreugdenhil

		 Predikant Sint Janskerk, Gouda
Eindelijk een geweldig boek dat het belang, het doel en de
waarden van de lokale kerk beschrijft. God heeft een diep
verlangen om daardoor zijn kracht en genade te openbaren.
In onze gemeente streven wij met al onze energie naar de
waarden die Jan hier beschrijft en als gevolg daarvan mogen
we zegen en veranderde levens zien. Jezus houdt zo veel van
zijn Kerk dat Hij bereid was om voor haar te sterven. Laat
terwijl je dit boek leest die liefde ook in jou opgewekt worden!

− Arno van der Knaap

		 Senior Pastor GODcentre, Leiden
Door teleurstelling en ontmoediging kunnen we de geestelijke en praktische impact van de lokale kerk uit het oog
verliezen. Dit boek is een bemoediging en een hulp om met
(hernieuwde) passie zicht te krijgen op hoe de kerk in jouw
omgeving herstel kan brengen.

− Bart Groeneveld

		 Voorzitter Nationaal Leidersteam Rafaël Nederland

De afgelopen jaren is er een groeiende belangstelling waar
te nemen voor het Koninkrijk van God, discipelschap en
nieuwe missionaire initiatieven. Het is Jan Pool gelukt om
deze belangrijke onderwerpen op overtuigende wijze te
verbinden met Gods oorspronkelijke plan: de kerk als Gods
meesterwerk. Een aanrader voor iedereen die de Kerk van
Jezus Christus liefheeft!

− Richard Santinge

		 Voorganger Stadskerk De Wijngaard, Leeuwarden
		 Voorzitter ABC Gemeenten Nederland
Wereldwijd maakt God de Kerk klaar voor de grootste oogst
aller tijden. Hij brengt de verschillende netten van verschillende denominaties voor deze grote oogst samen. Dit prachtige
boek beschrijft wat God momenteel in de Kerk aan het doen
is. Nederland verlangt naar een uitstorting van de Heilige
Geest en dit boek geeft je sleutels om als kerk, de gemeente
van Christus, een cruciale rol te spelen in transformatie en
opwekking. De kerk: Gods meesterwerk is een echte aanrader!

− Mattheüs van der Steen

		 Internationaal directeur Gospel Music Festival
		 Senior voorganger House of Heroes, Nijkerk
Jan Pool slaat met dit boek de spijker op de kop. De kerk ís
Gods meesterwerk, ondanks haar menselijke onvolmaaktheden. Het is de hoop voor een wereld die de Hoop van de
wereld nog niet kent. Laat dit boek je inspireren om je bij
een lokale kerk aan te sluiten en samen met vele anderen
alles te geven om de Kerk in Nederland weer uit de as te
laten herrijzen!

− Sebastiaan van Wessem

		 Lead pastor Thousand Hills, Hilversum
		 Voorzitter kerkplantingsnetwerk ARC Nederland

Ik ben onvoorstelbaar blij met dit nieuwe boek van Jan Pool.
Hij getuigt van een gepassioneerde, apostolische en vaderlijke liefde voor de lokale kerk, die hem veel heeft gegeven,
maar ook veel heeft gekost. Dit boek laat zien hoe de kerk
de hoop voor de toekomst is. Jan zet twaalf kostbare kernwaarden uiteen. Het zijn lessen die hij zelf heeft geleerd en
die hij openhartig en op overzichtelijke wijze weer doorgeeft.
De kerk: Gods meesterwerk is van grote waarde voor iedereen
met een hart voor de Kerk. Alle aanbeveling waard!

− Hans Tims

		 Landelijk leider Friends for Ministries in Fellowship
Wat een actueel en hoopvol boek! De Kerk bevindt zich al
een aantal decennia in een moeilijke en uitdagende tijd.
Maar er is alle reden voor hoop, omdat God haar bestemd
en geroepen heeft om het transformerende zout van de aarde
en het licht van de wereld te zijn.
Jan Pool is een moderne Barnabas (‘zoon van bemoediging’)
die ons als Kerk eraan herinnert dat God opnieuw in Nederland wil doen wat Hij zo’n 270 jaar geleden deed. Hij reikt
ons twaalf fundamentele bouwstenen aan. Daarmee kunnen
we de lokale kerken opbouwen en verbouwen tot ze opnieuw
vitale en geestelijk volwassen gemeenschappen zijn, die de
cultuur van Gods Koninkrijk uitleven en daarmee het vaderhart van God weerspiegelen in een wereld vol nood.

− David ten Voorde

		 Predikant Opstandingskerk, Nunspeet (PKN)

Laat je meenemen op reis naar twaalf tijdloze principes die
de lokale kerk sterk en krachtig maken. Hoewel de Kerk in
het Westen onder druk staat en er een noodzaak is om in
andere vormen te werken, is het belangrijk om vast te houden
aan principes die tijdloos zijn en die de Kerk kleurrijk en
krachtig maken. Jans rijke ervaring als voorganger maakt
zijn woorden werkelijk doorleefd. Het is mijn diepe wens
dat vele kerken deze principes zullen omarmen.

− Pieter-Jan van der Wolf

		 Voorganger City Light Alkmaar
Jan maakt ons meer dan duidelijk dat de verandering van
de lokale kerk geen optie, maar een urgentie is. Het is hoog
tijd om verouderde denkpatronen, tradities en methoden
los te laten als we als kerk werkelijk relevant willen zijn en
een impact willen hebben op onze maatschappij.
Jan is niet alleen een echt mensenmens, maar bovenal
een zeer ervaren gemeenteman. Met dit boek reikt hij ons
twaalf universele waarden aan om een gezonde, duisternisverdrijvende, levens-veranderende en maatschappij-transformerende kerk te bouwen.

− Michèl van Zuthem

		 Voorganger Pinkstergemeente De Banier, Almelo

Voorwoord
De titel van dit boek, De kerk: Gods meesterwerk, raakte me.
Gods meesterwerk? Soms ervaar ik de kerk als een heleboel
mensenwerk! Hebben wij in Nederland niet veel te veel lege
kerkbanken? En erger nog: zijn ook niet vele kerkbanken
gevuld met lege mensen? Is de secularisatie zowel binnen als
buiten de kerk nog wel te stoppen? De krimp van de kerk lijkt
nog lang niet ten einde en de statistieken laten een somber
beeld zien.
Maar net als Jan Pool geloof ik dat de kille cijfers niet het
laatste woord hebben. Er is hoop voor de Kerk van Nederland. Ja, de Kerk verkeert in zwaar weer, maar ik zie ook de
toenemende honger naar herstel en het verlangen naar méér.
Meer van Gods tegenwoordigheid, meer van Jezus Christus
en meer van de Geest. Jan beschrijft in dit boek een visioen
waarin hij letterlijk met Gods ogen naar de Kerk van de toekomst kijkt. De Heilige Geest laat hem zien dat het, zoals
in elke tijd van opleving en herstel, Gods soevereine werk
zal zijn dat mensen tot leven wekt, eenheid bewerkt onder
denominaties en ons in vuur en vlam zet voor Jezus Christus.
Wat mij het meest aanspreekt, zijn de twaalf kernwaarden
die Jan noemt, waarin de tegenwoordigheid van God centraal
staat. Ik heb al heel wat modellen voor kerkgroei en gemeenteopbouw gezien en veel daarvan is best goed, maar niets is
belangrijker dan gericht zijn op God en op Christus. Gods
groeiende tegenwoordigheid onder ons is een voertuig voor
geestelijke vernieuwing. Jan schrijft hierover: ‘Gods tegenwoordigheid is de spil waar alles om draait (…) De kerk is
in de eerste plaats bedoeld als een plek waar God woont.’

Jan schrijft over zijn verlangen naar kerken waar God zich
thuis voelt, waar Hij echt tegenwoordig is, waar het om Jezus
draait en waar het Koninkrijk wordt geproefd. Dit is een
belangrijke boodschap voor de Kerk van vandaag die komt
van een man voor wie ik veel waardering heb. Ik ken Jan als
een voorganger die niet in een vacuüm opereert en die zich
verbindt met allerlei leidinggevenden uit diverse denominaties. Hij is een open en kwetsbare mentor en een vaderfiguur die ruimte schept voor jonge mensen en openstaat
voor wat God in deze tijd wil doen.
Het is aantrekkelijk om te zien dat Jan in zijn twaalf kernwaarden ook benoemt dat het in onze postmoderne tijd
nodig is om werkelijk gehoorzaam te zijn aan Gods Woord.
Hij schrijft: ‘Ook bij christenen bespeur ik sporen van het
postmoderne denken. (…) Ik signaleer een ruimere tolerantie
wat “zonde” betreft; goed en kwaad zijn in zekere zin relatieve
begrippen geworden.’
De enorme veranderingen waar de Kerk vandaag mee te
maken heeft, lijken misschien chaotisch. Maar ze zijn noodzakelijk, omdat oude manieren ontmanteld worden en nieuwe
structuren vorm moeten krijgen. Ik laat me graag uitdagen
door deze hartenkreet van Jan: ‘Onze instinctieve reactie is
om ons te verzetten tegen verandering. (…) [Maar] als wij
vasthouden aan verouderde ideeën en structuren, blijft de
vraag van de hemel “Wie zal Ik zenden en wie zal voor Ons
gaan?” onbeantwoord.’
Het is mijn hoop en gebed dat gemeenten uit allerlei denominaties en stromingen dit boek bespreken en het aandurven
om te veranderen. Ik denk dat het voor ons allemaal, zowel
in kerken- en oudstenraden als in kleine groepen, buitengewoon zinvol is om deze kernwaarden te doordenken en
ze onszelf als een spiegel voor te houden.

– Hans Maat

		 Directeur Evangelisch Werkverband
		 binnen de Protestantse Kerk in Nederland

Ik houd van de Kerk!
Ik houd van de Kerk! En daarmee bedoel ik Gods gemeente
als geheel: al die kerken die wereldwijd samen Gods veelkleurigheid weerspiegelen. De Kerk is een geweldig krachtig
instrument in Gods handen en elke lokale kerk is bestemd
om hieraan haar eigen bijdrage te leveren.
Vanuit dat besef heb ik me de afgelopen vijfendertig jaar
met hart en ziel ingezet voor de kerken in Nederland, waarvan
achtentwintig jaar als voorganger. In 1989 mocht ik samen
met mijn vrouw Marijke een kerk pionieren in Den Helder.
Dat was een prachtige en enerverende tijd. We begonnen
met vijf mensen in de huiskamer en groeiden in enkele jaren
uit naar een kerk met zo’n driehonderdvijftig leden. Ik werd
door God in het diepe gegooid en leerde heel veel in die periode.
In 1994 werd ik gevraagd om voorganger te worden van
een middelgrote evangelische gemeente in Haarlem. Deze
gemeente heb ik bijna tweeëntwintig jaar mogen leiden. Het
overnemen van een bestaande kerk vond ik vele malen ingewikkelder dan het stichten van een nieuwe kerk. Ik kwam
voor heel andere uitdagingen te staan dan in die beginjaren
in Den Helder. Maar het vormde mijn karakter en deed me
groeien in leiderschap. In 2016 heb ik het stokje van deze
gemeente overgedragen aan een jonge voorganger, maar ik
ben nog steeds betrokken bij een heel aantal kerken en mag
een mentor zijn voor veel leiders in het land.
Het werk als voorganger van een kerk kent heel wat ups
en downs. Het heeft me veel gegeven, maar ook veel gekost.
Elke kerk bestaat immers uit onvolmaakte mensen en onvolmaakte mensen doen elkaar pijn. Er zijn momenten
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geweest dat ik het niet meer zag zitten en echt wilde stoppen.
Maar dwars door alle teleurstelling en pijn heen heb ik de
Kerk en haar mensen zeer lief! Ik wil me blijven inzetten
om de Kerk op te bouwen met de gaven die God mij gegeven
heeft.
De Kerk bevindt zich in het centrum van het heilsplan
van God, waarmee Hij een gevallen wereld met zichzelf wil
verzoenen. Als christenen hebben we de verantwoordelijke
taak om het evangelie aan de hele wereld bekend te maken.
De enige hoop die de wereld heeft, is Christus in ons. Dat
motiveert mij om te blijven bijdragen aan de gezondheid
en het volwassen worden van de lokale kerken. Ik ervaar
daarbij een urgentie, omdat ik zie dat de Kerk van Nederland in een crisis verkeert. De kerken lopen leeg doordat
de samenleving seculariseert en de kerk niet relevant lijkt
te zijn, en die ontwikkeling lijkt niet te stoppen. We leven
in een tijdperk dat zelfs al postchristelijk wordt genoemd,
omdat de Kerk minder invloed op onze maatschappij heeft
dan voorheen.
Kan het tij nog keren? Kan de Kerk van Nederland weer
tot bloei komen? Jazeker! God zal niet toestaan dat het
plan dat Hij voor zijn Kerk heeft, verijdeld wordt. Ik geloof
dat er een verandering op komst is! God is ons niet vergeten.
God heeft nog steeds vertrouwen in de Kerk van Nederland
en ik geloof dat we nog een grote opwekking gaan meemaken.
De Kerk is onverwoestbaar, want Jezus heeft beloofd dat
de poorten van het dodenrijk haar niet kunnen overweldigen
(zie Mat.16:18). Het is daarom van groot belang dat we de enorme
waarde en betekenis van de plaatselijke kerk in Gods plan en
visie herontdekken. Ze mag niet worden veronachtzaamd of
veracht. Er is een grote kosmische strijd gaande om de harten
en zielen van mannen, vrouwen en kinderen en het is niet
toevallig dat de Kerk daarbij betrokken is.

IK HOUD VAN DE KERK!
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God heeft zijn Kerk uitgekozen om deze strijd te voeren én
te beslissen. Dat betekent dat Hij iedereen die deel uitmaakt
van zijn Kerk betrekt bij zijn heilsplan voor de wereld. Het
welzijn van de lokale kerk en de vrucht die zij in haar omgeving voortbrengt, zijn een zaak van alle gelovigen. Wie je
ook bent en welke rol je ook vervult, God wil jou gebruiken
voor de groei en bloei van zijn Kerk. Op die manier zal
Nederland (opnieuw) ontdekken dat er een levende God
is die mensen liefheeft en dat Jezus het antwoord is op de
grootste noden van onze maatschappij.

– Jan Pool,

		 Haarlem, april 2018

De impact van een
opwekking
Een echte opwekking in Nederland, wie droomt daar niet van?
De meesten van ons kennen dat sluimerende verlangen naar
een spectaculaire doorbraak, naar een tijd waarin alles anders
wordt. Dat verlangen is legitiem en ik geloof dat die tijd komt.
Maar wat verstaan we eigenlijk onder een opwekking? Het
is een woord dat in onze tijd aan betekenis heeft ingeboet,
omdat we zelf meestal nog nooit een opwekking hebben
meegemaakt. Ik zou het willen definiëren als een Goddelijk
ingrijpen, waarbij de Heilige Geest vernieuwend werkt en
de slapende, sluimerende kerk tot leven brengt. Gelovigen
worden aangeraakt en in vuur en vlam gezet voor Jezus; er
is een diepe overtuiging van zonden. Gods kracht is zichtbaar werkzaam in gebed en prediking, zodat zelfs de meest
verharde scepticus overtuigd wordt van zonde en roept om
vergeving. Een echte opwekking heeft ook altijd zijn weerslag
op de omringende samenleving.
Volgens de bekende theoloog J.I. Packer is een opwekking
een herstelwerk van God in een kerk die op sterven na dood
is, op een wijze die buiten het normale valt – met een niveau
van christelijk leven en beleven dat in het Nieuwe Testament
naar voren komt als volstrekt normaal.1
Opwekkingen duren meestal niet langer dan een paar jaar,
maar de gevolgen ervan blijven vaak langer zichtbaar. Zo zie
je vandaag de dag op de kerkelijke kaart van Nederland nog
altijd terug welke gebieden door de opwekking in 1750 zijn
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aangeraakt. Onze eigen ‘Biblebelt’ die van Zeeland via ZuidHolland over de Veluwe naar de Achterhoek loopt, is te
herleiden naar de geweldige opwekking die ruim tweehonderdvijftig jaar geleden uitbrak in het Gelderse Nijkerk.
Om een indruk te krijgen van het fenomeen opwekking
en om de smaak te pakken te krijgen, duiken we daarom
eerst maar eens in de geschiedenis.

De opwekking in Wales
Een voorganger uit Wales met een florerende kerk in Scranton
in de Verenigde Staten, hield het publiek in zijn greep met
zijn welsprekendheid en intellect. Totdat hij op een dag tot
inkeer kwam en zich realiseerde dat het er in de dagen van
het Nieuwe Testament heel anders aan toe ging. Hij werd
overspoeld door berouw over zijn werkelijke toestand en op
dat moment kreeg hij een geweldige ervaring van de volheid
van de Geest. Zijn prediking veranderde op slag. Mooie
woorden maakten plaats voor kracht. Hij preekte niet meer
om de gemeente tot emotionele hoogtepunten te brengen,
maar alleen nog omwille van het behoud van zielen en het
ontwaken van Gods volk. Vanuit Amerika keerde hij terug
naar Wales. Zijn naam was F.B. Meyer. In 1903 en 1904 hield
hij conferenties die het begin vormden van de bijzondere
vernieuwingsbeweging in Wales.
Ondertussen bereidde de Heer in een klein dorpje in
New Quay ook anderen voor op de komende opwekking.
Dominee Joseph Jenkins werd steeds ongeruster over het
gebrek aan zalving in zijn eigen prediking. Wanhopig zocht
hij naar een dieper leven in Christus. Hij voelde zich steeds
meer bezwaard over de onverschilligheid van de christenen
om hem heen en de apathie van de jonge mensen in zijn eigen
kerk. Hij vermaande hen ernstig de Geest te gehoorzamen.
Het was begin 1904 toen hij op een zondagmorgen-bidstond
aan de aanwezigen vroeg om te getuigen van geestelijke

HOOP VOOR DE KERK VAN NEDERLAND
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de Kerk zo heeft liefgehad dat Hij zich voor haar heeft
prijsgegeven (zie Ef. 5:25). Alle reden dus om de plaatselijke
kerk weer op de kaart te zetten.

Twaalf kernwaarden
Bestaat er zoiets als de ‘ware kerk’? Een prototype waar elke
kerk aan moet voldoen? Ik denk het niet. Zoals elk mens
uniek is, zo mag ook elke lokale kerk een eigen, unieke inbreng
hebben. De laatste jaren wordt er regelmatig geëxperimenteerd met nieuwe vormen van kerk-zijn. Dat is een mooie
ontwikkeling, maar het roept tegelijkertijd wel de vraag op:
wanneer kun je eigenlijk spreken van een kerk? Sommigen
zeggen dat het al een kerk is als twee of drie gelovigen bij
elkaar komen. Anderen menen dat het allemaal draait om
het begrip gemeenschap: de kerk is een gemeenschap van
gelovigen. Dat zou betekenen dat het voldoende is om als
kerk op zondag bij elkaar te komen.
Nu geloof ik wel dat de samenkomst het kloppend hart
van de kerk is en niemand kan zonder hart, maar iedereen
weet ook dat een lichaam meer is dan alleen een kloppend
hart: je hebt nog zo veel andere organen nodig om in leven
te blijven. Het vormen van een gemeenschap is inderdaad
een heel belangrijk kenmerk van een kerk, maar in de komende
hoofdstukken laat ik zien dat er meer voor nodig is om een
goed functionerende kerk te zijn. We gaan kijken welke eigenschappen een kerk minimaal nodig heeft om kerk te kunnen
zijn. Daarbij gaat het meer om inhoud dan om vorm, zoals
Floyd McClung in zijn boek Ik zie een leger beschrijft Floyd
McClung:
Ik vind de inhoud van een model vele malen interessanter dan het
model zelf. Ieder gemeentegroeimodel waarmee mensen gewonnen
en bijeengebracht worden en dat hen volgelingen van Jezus maakt,
voldoet. Ik schrijf dit boek niet omdat ik de juiste formule bedacht
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heb voor hoe je op de juiste manier kerk kunt zijn. Er zijn kerkmodellen waarover ik enthousiast ben, maar het model dat bij mij
past, hoeft niet noodzakelijkerwijs voor een ander ook te werken.
Sterker: er is niet één model waarmee de hele wereld bereikt zal
worden. Het gaat om veel meer dan een nieuw model; het gaat
om een paradigma (een geheel van overtuigingen, waarden en
handelswijzen die door de leden worden gedeeld) voor kerk-zijn
en een aantal basale waarden die ons de kracht geven om datgene
waarin wij geloven ook daadwerkelijk in praktijk te brengen. 22

McClung komt tot de conclusie dat het gaat om een aantal
basiswaarden. Dat ben ik met hem eens. Hoe belangrijk
kerkmodellen ook zijn, ze zijn aan verandering onderhevig,
terwijl waarden tijdloos zijn. Eén volmaakt kerkmodel bestaat
niet en dat is ook niet wenselijk. Kerkmodellen moeten met
hun tijd mee veranderen, als we tenminste willen blijven
aansluiten bij de samenleving waarin we leven. Want als zo
veel mensen de kerk de rug toekeren, dan kun je concluderen
dat het kerkmodel waaraan veel kerken van oudsher hebben
vastgehouden, kennelijk voor de overgrote meerderheid van
de moderne mens geen enkele relevantie meer heeft. Derek
Morphew verwoordt dat kernachtig in zijn boek De grote
doorbraak:
Het Koninkrijk kan verduidelijkt worden naar analogie van de slak
en zijn huisje. Van het slijm dat de slak afscheidt, wordt het huisje
gemaakt waarin de slak woont. Je kunt overal lege huisjes vinden,
zonder enig leven erin. In de loop van de kerkgeschiedenis heeft
God met zijn Koninkrijk steeds opnieuw ingegrepen op aarde. Elke
keer is er een huisje gemaakt dat paste bij het leven van de Kerk.
Maar het pad van de kerkgeschiedenis ligt bezaaid met lege huisjes,
waarin de structuur wel is blijven bestaan maar het leven is verdwenen.
Het perspectief van het Koninkrijk zou ervoor moeten zorgen dat
we niet te veel bezig zijn met de huisjes. God kan zich op verschillende manieren aan de mensen openbaren en Hij doet dat op zijn
eigen wijze. Ons oog moet gericht blijven op de doorbraak van het
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Koninkrijk. Waar komt Gods interventie tot uiting? Waar worden
zijn machtige daden verricht? Waar wordt de kracht van de toekomende eeuw zichtbaar? Het belang dat we in de huisjes stellen,
zou alleen maar functioneel moeten zijn. Het huisje is heilig zolang
de slak er woont. Als de slak eenmaal vertrokken is, is de vorm van
het huisje niet meer heilig en het huisje zelf ook niet. 23

Hoewel ik dus best voor nieuwe modellen ben, zie ik ook dat
ze tijdgebonden zijn. Daarom richt ik me in dit boek op de
universele, tijdloze waarden van kerk-zijn die cultuur en
kerkmodellen overstijgen. Wat zijn die kernwaarden en
waar vinden we die terug in de Bijbel?
Ik heb twaalf kernwaarden gevonden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

De tegenwoordigheid van God
Het draait om Jezus
Voertuig voor Gods Koninkrijk
Een cultuur van discipelschap
Aandacht voor de Heilige Geest
Gods Woord als standaard
Het geheim van genade
Ontzag voor Gods heiligheid
Samen kerk zijn
Huis van gebed
Het belang van gaven
Dienend leiderschap

Alle twaalf zijn nodig om een gezonde kerk te bouwen.
Toch springt er voor mij eentje uit, en dat is de waarde
die ik de ‘tegenwoordigheid van God’ genoemd heb. Deze
waarde komt als eerste aan bod in het volgende hoofdstuk.
Gods tegenwoordigheid is de spil waar alles om draait; alle
andere waarden ondersteunen deze waarde. De kerk is in
de eerste plaats bedoeld als een plek waar God woont. We
moeten er dus alles aan doen om ervoor te zorgen dat God
graag in ons midden wil zijn!
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