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De Vliegende Start 
Het concept 

 
 

 
1. Evangelisatie en discipelschap de taak van iedereen 

Evangelisatie en discipelschap is de taak van iedereen. Daarvan zijn de meeste 
leiders van gemeentes zich zeer wel bewust, maar de praktijk is weerbarstig. 
Meestal is slechts een beperkt deel van de gemeente actief bezig anderen met het 
evangelie te bereiken. En het trainen van nieuwe gelovigen ziet men als een taak 
van leiders, niet van de hele gemeente. Het gevolg is, dat een kleine groep doet wat 
de taak is van allen en de groei van de plaatselijke gemeente op allerlei terrein 
minder is dan wat God wil.  
Jezus is het licht der wereld, dat ieder mens verlicht [JOHANNES 1:9, 8:12]. Maar Jezus 
noemt ook de gemeente het licht der wereld en zegt tegen haar: Laat uw licht 
schijnen voor de mensen [MATTEÜS 5:14-16]. Dit is de taak van de hele gemeente, 
niemand uitgezonderd. Iedereen heeft de opdracht om anderen te winnen voor 
Jezus en nieuwe gelovigen op weg te helpen in de basiszaken van het evangelie. De 
Vliegende Start en de ondersteunende materialen zijn ontwikkeld om leiders en 
hun gemeentes daarbij te helpen. De Vliegende Start helpt de gemeente om een 
lichtend licht te zijn te midden van een mensheid in nood. 

2. In staat om een hele gemeente tot bloei te brengen 
De Vliegende Start is zeer geschikt voor zelfstudie en velen worden er op die manier 
door gezegend. Toch ligt het grootste rendement bij het trainingsconcept van De 
Vliegende Start. Als training is De Vliegende Start in staat om een hele gemeente 
tot bloei te brengen. Het is een katalysator die de groei van de gemeente op velerlei 
terrein kan versnellen: 

1. Pasbekeerden ontvangen een vliegende start in hun geloof en leren om vrijwel 
direct verantwoording te nemen voor hun geestelijk leven. Een snelle 
persoonlijke groei is het gevolg.  

2. Het enthousiasme dat dit bij de nieuwe gelovige genereert, vormt een krachtige 
motivatie om de eigen omgeving met het evangelie te bereiken.  

3. De Vliegende Start en het ondersteunende materiaal stellen hem in staat om 
het evangelie goed en volledig uit te leggen, ook al is zijn Bijbelkennis beperkt. 
Wanneer hij ziet dat God hem gebruikt voor de redding van anderen, wordt 
zijn enthousiasme nog groter. Dat is een extra stimulans voor persoonlijke 
groei op allerlei terrein. 

4. Nieuwe gelovigen die met De Vliegende Start werken, leren al snel dat het 
zaliger is te geven dan te ontvangen [HANDELINGEN 20:35]. Ze willen geen 
consumerende christenen zijn, maar discipelen van Jezus die zich voor 
anderen inzetten. 

5. Wie met anderen De Vliegende Start een-op-een of in een kleine groep 
doorneemt, ontwikkelt “spelenderwijs” basisvaardigheden op het gebied van 
leiderschap. In een gemeente die actief met De Vliegende Start werkt, dienen 
zich voortdurende nieuwe leiders aan voor celgroepen en de kleinere 
bedieningsteams. 

6. Een volgende stap is het geven van een fundamentencursus aan de hand van 
De Vliegende Start. Dankzij het boek en het ondersteunende materiaal is dit al 



 

1.1 © 2021 Arrowz 
 

 

relatief vroeg in de ontwikkeling van een leider mogelijk. Hij kan zich daardoor 
verder ontwikkelen als leider. In bredere zin gesproken wordt het middenkader 
van de gemeente breder en sterker. 

7. En – last but not least – doordat zo veel mensen hun plaats innemen, kunnen 
leiders zich richten op hun persoonlijke kerntaken: prediking, training en 
gebed [HANDELINGEN 6:2-4]. Dit schept op zijn beurt weer meer ruimte voor de 
Geest om te werken en de gemeente tot volheid te brengen. 

 
3. Meer feiten en toepassingen 

Nieuwe gelovigen hebben doorgaans veel enthousiasme maar weinig kennis. Men 
is zeer gemotiveerd om te evangeliseren, maar het ontbreekt aan de noodzakelijk 
kennis om het Evangelie goed uit te kunnen leggen. De traditionele “oplossing” is 
een langdurige evangelisatietraining met een grote nadruk op theoretische kennis. 
Maar in de praktijk blijkt deze aanpak juist ontmoedigend te werken. Door de 
uitgebreidheid van de lesstof en het uitblijven van zichtbare resultaten wordt het 
aanvankelijke vuur gedoofd. Met het trainingsconcept van De Vliegende Start wordt 
dit voorkomen. De Vliegende Start geeft een beknopt maar wel volledig beeld van de 
beginstappen van het geloof, waardoor de nieuwe gelovige direct aan de slag kan. 
Gaandeweg leert hij en ondertussen gebruikt hij zijn door God gegeven moed en 
enthousiasme waarvoor het bedoeld is: het winnen van zielen! 
Statistisch gezien zijn gemeentes die zeer effectief zijn in het winnen van zielen, de 
gemeentes die de nieuwe gelovigen weten te mobiliseren voor evangelisatie en met 
maken van discipelen. Het trainingsconcept van De Vliegende Start maakt het voor 
iedere gemeente mogelijk om hetzelfde te doen.  
Huisgemeentes en andere kleine gemeentes zijn doorgaans sterk in 
gemeenschapszin en onderlinge liefde, maar door de omvang van de groep 
ontbreekt het in de regel aan een (volledig ontwikkelde) onderwijsbediening. De 
Vliegende Start voorziet in de behoefte aan effectief onderwijs in de kleinere 
gemeente, zodat ook zij de zegeningen daarvan kan ervaren. 
De Vliegende Start als training dient een dubbel doel. Vanzelfsprekend ontvangen 
nieuwe gelovigen het noodzakelijke startonderwijs, maar ook de anderen hebben er 
veel baat bij. Door de training te volgen kunnen ze “de kunst afkijken” en daarna 
zelf met anderen De Vliegende Start doen. Als de gehele gemeente de training volgt, 
ontvangen nieuwe gelovigen een vliegende start en worden de anderen toegerust 
voor het werk van een evangelist [2 TIMOTEÜS 4:5]. Het hoeft geen betoog dat dat een 
positief effect heeft op de groei van de gemeente. 
De kosten zijn zeer laag. Een training hoeft niet meer te kosten dan de aanschaf-
kosten van de boeken, die bovendien door de cursisten zelf worden betaald.  
De Vliegende Start is tenslotte ook zeer geschikt als geschenk voor deelnemers van 
de eigen fundamentencursus of de Alpha-cursus.  

 
4. Advies en pakketkorting 

Arrowz geeft advies en training op maat aan gemeentes en organisaties. Stuur een 
e-mail met uw vraag naar info@arrowz.org onder vermelding van uw naam, de 
naam van uw gemeente of organisatie en het telefoonnummer waaronder u 
bereikbaar bent. U wordt dan teruggebeld voor een kosteloos advies. 
De winkelprijs van De vliegende start is €8,50. Arrow Media biedt gemeenten en 
particulieren de mogelijkheid van een pakketkorting à €24,95 voor 10 stuks. Ga 
naar www.arrowz.org en klik op de Sale-knop. Voor levering op factuur stuur een 
mail naar info@arrowz.org met de hierboven gevraagde gegevens, plus factuur- en 
leveringsadres. 


