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Beste broeders en zusters, 

Het is mij een genoegen om u te mogen 

ontmoeten op deze dag. Graag wil ik mijn 

broeders Rien van der Toorn en Theo Visser 

van harte bedanken voor deze uitnodiging. Ik 

kijk met dankbaarheid terug op onze 

gesprekken over intercultureel kerk-zijn en de 

samenwerking aan dit symposium. 

Graag wil ik mijn getuigenis over 

discipelschap met u delen, en ik doe dat aan 

de hand van twee punten:  

1. De cultuur van Gods Koninkrijk,  

2. Het masterplan van Jezus Christus. 

   

 

1. De cultuur van Gods koninkrijk 

Zoals ieder mens heb ook ik mijn culturele 

bagage. Ik ben geboren en getogen in Bagdad, Irak, en ben van huis uit christen. Dit betekent niet dat ik automatisch 

een volgeling of discipel van Jezus Christus was. Ruim tien jaar geleden ben ik begonnen met een intensieve 

zoektocht naar de Waarheid en heb ik Jezus Christus leren kennen als Heer en Verlosser. Sindsdien ben ik op een 

bewuste reis met Jezus die nog gaande is. Naast Bijbelstudie (zowel zelfstudie als in groepen) heb ik in de afgelopen 

jaren veel diverse kerken in Nederland bezocht, eerst op kleine schaal met name binnen de christelijke 

gemeenschappen uit het Midden-Oosten, en daarna uitgebreid naar kerken uit allerlei culturen en kerkelijke tradities 

vooral sinds mijn aanstelling als coördinator van SKIN (Samen Kerk in Nederland), de landelijke vereniging van 

migrantenkerken en internationale kerken. 

 

Een paar jaar geleden heeft God mij het verlangen gegeven naar diepere geestelijke groei. Ik heb dan ook besloten 

om een discipelschapscursus te volgen. Elke dag pluk ik de vruchten van deze training. Door me te verdiepen in 

Gods Woord en Gods wil die geopenbaard zijn in de Bijbel leer ik Jezus Christus beter kennen en ervaar ik Hem 

steeds meer als de Koning van mijn leven, op alle terreinen van mijn leven. Bovendien leer ik vanuit Zijn perspectief 

te kijken naar mezelf en naar de medemensen. Tijdens de discipelschapstraining heb ik ervaren dat ik en andere 

kringleden niet alleen naar God groeiden, maar ook naar elkaar toe. Wij hebben rondom Gods Woord niet alleen 

God en Zijn cultuur, maar ook elkaar en elkaars culturen beter leren kennen en begrijpen.   

 

In de afgelopen jaren heeft mijn identiteit een verschuiving meegemaakt, die ik eerst niet kon verklaren. Ik wist me 

steeds veel meer verbonden met christenen uit allerlei culturen dan met niet-christenen uit de eigen cultuur. Ik heb 

ervaren hoe Christus die met Zijn Geest in mij woont, in mij werkt en mijn culturele bagage zuivert. Naarmate ik 

volwassener word in Christus, zie ik de wereld en mijn medemensen scherper, maar leer ik ook mezelf vanuit Zijn 

perspectief te zien. Nu zie ik mezelf en medechristenen als unieke kostbare medekinderen van God, gekocht met het 

bloed van Christus. We zijn in de eerste plaats burgers van Gods Koninkrijk. Onze identiteit is bovenal in Christus, 

niet in onze menselijke cultuur.   

 

In het licht van de Bijbel kunnen we zien dat alle menselijke culturen in deze gebroken wereld, geen één 

uitgezonderd, zowel goede (Bijbelse) kanten hebben en slechte (zondige) kanten. Daarom heeft God een plan om 

alle culturen te zuiveren. Om Zijn plan met de wereld te vervullen, roept Hij mensen uit alle culturen tot een nieuwe 

interculturele eenheid. God roept in Christus mensen uit alle naties, volken, stammen en talen om Zijn volgelingen te 

zijn. Hij roept ons om deel uit te maken van de Cultuur boven alle culturen: de Cultuur van het Koninkrijk van God! 

Hij zorgt dat Hij met Zijn Heilige Geest Zijn koningschap in ons vestigt en laat groeien. Hoe meer ik me verdiep in 

andere culturen, hetzij door zelfstudie of door ontmoetingen met medechristenen uit verschillende hoeken van de 

wereld, ervaar ik dat Jezus Christus het enige antwoord is op de uitdagingen en problemen in deze wereld, zowel 

binnen als buiten de Kerk. Ik zie ook dat Gods cultuur alle menselijke culturen een spiegel voorhoudt en in en door 

de volgelingen van Jezus deze diverse culturen zuivert en helpt te groeien naar Zijn koninkrijkcultuur. Hiervoor 



hebben wij christenen ook elkaar nodig, juist in deze tijd van globalisering en wereldwijde migratiestromen. Wij zijn 

geroepen om vanuit onze onderlinge diversiteit en uniekheid elkaars lichaamsdelen te zijn. Als het Lichaam van 

Christus hebben wij de opdracht om onder Gods leiding Zijn missie te vervullen.  

 

2. Het masterplan van Jezus Christus 

Tijdens de discipelschapstraining heeft God mijn ogen geopend voor de core business of de voornaamste taak van 

de Kerk, de Grote Opdracht zoals die verwoord is in Matteüs 28: “Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn 

discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al 

wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.” (NBG). Ik wil graag hier even 

op twee woorden ingaan. Het eerste woord is ‘Ga’, die betrekking heeft op zowel zending binnen landen als zending 

over landsgrenzen. In de context van dit symposium over interculturele kerkplanting in Nederland is u wat voorwerk 

bespaard aangezien al mensen uit vele naties en volken naar Nederland zijn gekomen. Ik denk dan niet alleen aan de 

niet-christenen uit vele landen en culturen die wij kunnen bereiken met het Evangelie, maar ook aan de christenen 

uit die landen en culturen die met hun rijke levens- en werk/praktijkervaring en kennis van de andere 

geloofsovertuigingen in die landen als geen ander u kunnen bijstaan in het vervullen van de Grote Opdracht van 

onze Heer Jezus. U hoeft bij wijze van spreken alleen maar om de hoek te kijken. In het publieke en politieke debat, 

maar ook binnen de Kerk wordt deze gigantische diversiteit vaak als een uitdaging gezien. Ik denk dat wij als 

christenen beter zouden moeten weten en deze beweging als een kans zouden moeten zien. Er komen veel mensen 

uit gesloten landen aan wie wij zijn geroepen om het Evangelie van Jezus te verkondigen en Zijn liefde te laten zien. 

Dit is een kansrijke uitdaging, of beter gezegd, een uitdagende kans.  

 

Het tweede woord uit Matteüs 28 waarop ik wil ingaan is ‘discipelen’. Ik moet toegeven/bekennen dat ik er jarenlang 

overheen las en de term ‘discipelen’ meer zag als een synoniem voor ‘christenen’. Tijdens de discipelschapscursus 

was het voor mij een eye-opener om te leren dat het woord ‘discipelen’ betrekking heeft op geestelijk volwassen 

christenen die onder Gods leiding actief bijdragen aan de opbouw van het Koninkrijk van God. Dit zijn de arbeiders 

waarvan het aantal volgens Jezus niet in verhouding is tot de oogst. Ik ben meer dan ooit gaan inzien dat Jezus een 

geweldige visionair is. Door middel van de Grote Opdracht maakt Hij ons  deelgenoten van Zijn Goddelijk en geniaal 

strategisch plan om de volken en naties te bereiken. In plaats van een megakerk op te richten, heeft Jezus ervoor 

gekozen om vooral te investeren in twaalf mensen, en dat waren juist niet de mensen die door hun samenleving als 

geschikte geestelijke leiders of kerkplanters werden beschouwd. Hij ontvouwde hiermee Zijn plan van lange-termijn 

geestelijke vermenigvuldiging. In plaats van alles naar Zich toe te trekken als hun Leider, heeft Hij hen toegerust om 

Zijn getuigen te zijn zodat zij op hun beurt anderen kunnen toerusten en helpen om te groeien naar volwassen en 

actieve christenen. Door deze focus van Jezus heeft Hij een sterk fundament gelegd voor de eeuwen erna. Hij vraagt 

ons dus niet alleen om te bidden voor meer arbeiders, maar om medechristenen toe te rusten voor het werk in Zijn 

dienst, tot opbouw van Zijn Lichaam.  

 

Het is triest om te lezen en te zien dat veel christenen in de afgelopen 20 eeuwen deze Opdracht vaak uit het oog 

hebben verloren, genegeerd of op een laag pitje hebben gezet. Helaas hebben wij als christenen niet altijd de goede 

prioriteiten gehad of onze talenten en middelen wijs ingezet om discipelen te maken. Tot mijn verdriet zie ik dat de 

symptomen van onvolwassen gedrag nog steeds aan de orde van de dag zijn. Denk aan de verdeeldheid binnen de 

Kerk, de onderlinge concurrentie tussen sommige kerken, leiderschapsconflicten en kerksplitsing. Deze maken geen 

goede getuigenis naar de samenleving.  

 

Volgens mij zijn we als Lichaam van Christus nodig toe aan een mentaliteitsverandering. Wij moeten discipelschap 

bovenaan de agenda zetten. Sterker nog, discipelschap zou de rode draad moeten zijn die door alle aspecten van 

het werk van de Kerk heen loopt. Om gezond Bijbels leiderschap te ontwikkelen, is het maken van discipelen 

onmisbaar. Pastorale of maatschappelijke werkers moeten eerst discipelen worden. Het maken van discipelen zou 

vooraf moeten gaan aan het benoemen van kerkplanters of oudsten. Wat voor functie of werk wij ook hebben 

binnen of buiten de christelijke gemeenschap, wij zijn allen geroepen om discipelen van Jezus te zijn. Pas dan zijn we 

toegerust om Zijn getuigen te zijn in een gebroken wereld. Pas dan zijn we in staat om Zijn licht te schijnen op onze 

omgeving en daarbuiten.    

 

Mocht u nog geen workshop hebben gekozen uit het mooie aanbod van workshops van vanmiddag, dan zou ik graag 

de workshop van broeder Douwe Semmelink over intercultureel discipelschap bij u willen aanbevelen. 

Moge God u allen zegenen. Bedankt.  


