
        Wozani nibone  
Kom en zie de werken van God! (Ps. 66:5) 

 

Groeiende kerken? 

Vaak wordt verteld dat de kerk in Afrika snel groeit.  Overal in Afrika komen er dagelijks 

duizenden nieuwe gelovigen bij die de Here Jezus willen volgen. Hoewel onze kerken in 

Nqutu niet zó hard groeien, komen er toch regelmatig nieuwe mensen bij – mensen die de 

bevrijding van het evangelie van Jezus hebben leren kennen en die Hem daarom ook willen 

dienen en gehoorzamen. 

 

Maar er is ook iets anders gaande in de kerken van Nqutu.  Onze kerken groeien ook op een 

andere manier – nu niet in getallen, maar in diepte en zelfstandigheid.  Tijdens één van de 

lessen gemeenteopbouw met de broeders die de Nehemia-cursus volgen, zaten we te praten 

over de kerk in de gemeenschap.  Wat is nodig voor onze kerken om de gemeenschap 

effectief te bereiken? 

 

Van ontvangende naar gevende kerken 

Eén van de jonge broeders zat hierover na te denken en zei toen: ‘We moeten eerst nieuw 

leren denken over wie we zijn.’ Wat bedoelde hij daar nou mee?  Wel, zei hij, we zijn gewend 

om over onszelf te denken als ontvangende kerken. Tot nu toe hebben we alles uit Nederland 

gekregen: dominees, geld, auto’s, kerken, opleiding. We hebben niet al te veel zelf nagedacht 

over moeilijke vragen, omdat we altijd op de zendelingen konden vertrouwen om de moeilijke 

vragen voor ons te beantwoorden. We stonden dus altijd met onze gezichten en handen 

richting Nederland. 

 

Maar als we het nu hebben over hoe we als kerken een invloed in onze gemeenschappen 

kunnen hebben, zullen we eerst moeten leren om een andere houding in te nemen.  We 

kunnen niet onze gemeenschappen aanspreken wanneer onze gezichten richting Nederland 

kijken. We kunnen niet onze gemeenschappen daadwerkelijk helpen wanneer we steeds onze 

handen richting Nederland uitsteken. We moeten dus leren een compleet andere houding in te 

nemen en daarvoor moeten we nieuw leren denken over wie we eigenlijk zijn als kerken van 

Jezus Christus in Nqutu. We moeten veranderen van ontvangende naar gevende kerken. 

 

Dóórgeven! 

Nee, zei één van de andere broeders toen: geven is niet juist. Uit onszelf hebben we niks te 

geven. We moeten leren de dingen die we van Jezus hebben gekregen dóór te geven aan 

anderen – dan zijn we écht kerken van Jezus! 

 

Over de concrete invulling van deze houding moeten we in de komende weken verder 

doorpraten. Maar ik was al heel erg blij met dit gesprek.  De volgende dag merkte ik reeds een 

verandering toen het in de les ging over ‘ziekte en genezing in de Zulu-gemeenschap’.  

Dominee, we willen graag eerst zelf hierover praten – u mag voorlopig niets zeggen. Luister 

maar naar ons – dan mag u afsluiten met een paar wijze woorden. We willen zelf in het 

Woord van God gaan zoeken naar antwoorden die we in onze eigen woorden verder kunnen 

vertellen. 

 

Dit is een groeiende kerk – waar de zendeling mag zwijgen en mag luisteren hoe de kerken 

spreken! 
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