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

 

Vrouwen en geestelijke gaven 

In de afgelopen weken waren we druk bezig met de vraag hoe we onze vrouwen in de kerken 

kunnen activeren.  Aan de hand van de gaven die de Geest aan alle gelovigen geeft 

(Romeinen 12 en 1 Korintiërs 12) kwam de taakverdeling in onze kerken ter sprake. Waarom 

wordt bijna al het werk door een paar mannen gedaan, terwijl de kerken vooral uit vrouwen 

bestaan? De Geest geeft toch ook overvloedig geestelijke gaven aan onze zusters, die ze 

mogen en moeten gebruiken tot opbouw van onze kerken! 

 

Structuur van kerkewerk 

Het duurde niet lang of we keken kritisch naar de structuur van ons kerkewerk.  Twee dingen 

vielen op: 

 de predikanten en evangelisten doen al het werk in de kerk – bijna niemand anders is 

actief.  Dit is bepalend voor de groei van onze kerken: onze broeders kunnen niet méér 

taken op zich nemen, maar er komen steeds meer mensen bij; 

 de maat in kerkgroei wordt bepaald door het aantal mensen dat achter op een kerk-

auto past. Voor bijna alle kerkelijke activiteiten transporteren we mensen over grote 

afstanden naar en van de kerkgebouwen met onze kerkauto’s. Dit is duur qua tijd en 

geld en betekent in de praktijk dat we vaak de groei die spontaan doorgaat beperken, 

omdat we niet alle belangstellenden mee kunnen nemen. 

 

Eerste en tweede generatie kerk 

In een gesprek over Handelingen 6 en 8 zagen we de verschillen tussen een eerste generatie 

en een tweede generatie kerk.  In de eerste generatie van de kerk in Jeruzalem deden de 

apostelen al het werk in de gemeente, totdat ze hulp kregen van de 7 verkozen helpers.  Deze 

gemeente bleef echter lekker in Jeruzalem zitten en ze kwamen niet toe aan de opdracht van 

de Heer Jezus om zijn getuigen te zijn in heel de wereld. Dit is het plaatje dat we ook van 

onze Nqutu kerken hebben. 

 

Maar in Handelingen 8 lezen we van de verstrooiing van de gemeente door de vervolging van 

de kerk in Jeruzalem. De apostelen bleven in Jeruzalem achter, maar de leden trokken rond en 

verkondigden het evangelie. Zover zijn we dus nog niet. 

 

Breng de kerk naar de mensen 

Wat was onze conclusie? Niet langer de mensen naar de kerk brengen, maar de kerk naar de 

mensen brengen. Hoe kunnen we dat doen? Door te kijken naar de gaven die de Geest in de 

gemeente geeft, door de mensen (vooral vrouwen!) die deze gaven hebben verder toe te rusten 

en ze daar waar ze wonen in het werk te betrekken. Zo hopen we een aantal kleine kringen te 

activeren  op loopafstand van mensen – zonder inschakeling van kerkauto’s.  En de rol van 

onze predikanten en evangelisten? Zij worden toerusters van deze locale kringleiders én 

blijven zelf ook betrokken in de kringen zover tijd en energie dat toestaan. 

 

Bid met ons mee dat de Heer Jezus deze omslag zal zegenen! 

 

Hartelijke groeten,  

Fritz Krüger 


