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Voorwoord
In uw handen heeft u de verslaglegging van ons onderzoeksrapport naar investering in discipelschap
onder jongeren in diverse kerken. In september 2012 besloten wij, samen met onze afstudeercoach
Sabine van der Heijden, een onderzoek te starten naar discipelschap onder jongeren. Een onderzoek
dat wij zouden starten in opdracht van de werkgroep jeugd van de Evangelische Alliantie, in eerste
instantie als vervolg onderzoek op een onderzoek wat op dat moment net afgerond was naar het tot
geloof komen van jongeren uit niet kerkelijke of christelijke context. Grootste conclusie van dat
onderzoek was dat jongeren tot geloof komen door relaties. In onze brainstorm hebben we met de
opdrachtgever besloten en vastgelegd dat wij ons in ons onderzoek zouden specificeren naar
discipelschap onder jongeren. Met uiteindelijk doel om de Evangelische Alliantie aanbevelingen te
doen zodat zij hun netwerk kunnen stimuleren en adviseren om discipelschap vorm te geven in
diverse kerkelijke contexten.
Met plezier hebben wij gewerkt aan dit onderzoek. Een onderzoek waarin we ons hebben verdiept in
kerken en groeperingen, die met veel enthousiasme en bewogenheid werken aan een beweging van
discipelschap. Waar het volgen van Jezus en het bouwen van Zijn Koninkrijk centraal staat.
Wij willen onze afstudeercoach Sabine van de Heijden bedanken. Zij was als coach ons
aanspreekpunt en steunpunt. Haar expertise op het gebeid van begeleiding heeft ons enorm
geholpen in de voltooiing van ons project. Daarnaast willen wij de Evangelische Alliantie bedanken
voor het vertrouwen dat zij in ons gehad hebben om dit onderzoek uit te mogen voeren. Daarnaast
willen wij ook Vincenza La Porta en Maurits Roose bedanken voor hun input in dit project. Zij hebben
ons zowel inhoudelijk als procesmatig gestimuleerd, geïnspireerd en begeleid tijdens dit onderzoek.
Ons verlangen is dat de uitkomsten van dit onderzoek zullen bijdragen aan de geloofsgroei en
vormgeving van discipelschap binnen diverse kerkelijke contexten. Ook hopen wij dat dit onderzoek
u als lezer zal inspireren om onze eerste roeping; het zijn van een discipel van Jezus Christus,
(opnieuw) vorm te geven in uw eigen leven. Daarbij ook in het leven van de mensen om u heen en in
het leven van de jongeren die het waard zijn om te leren wat het betekent om Jezus te volgen en uit
te dragen.
Rob van Mourik, Timo Glas en Anique Luiten
Ede, mei 2013
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1. Inleiding

1.1 Aanleiding
We voeren ons afstudeeronderzoek uit in opdracht van de Evangelische Alliantie. Onze
opdrachtgever is Vincenza La Porta. Eind augustus 2012 is er een onderzoek afgerond, met als
hoofdvraag: ‘wat zijn belangrijke factoren die van invloed zijn op het tot geloof komen van een
jongere?’ Eén van de belangrijkste conclusies die daar uit kwam is dat niet-gelovige jongeren veelal
tot geloof komen door in relatie te staan met christenen, dat ze geïnspireerd zijn geraakt door de
bijzondere uitstraling van christenen en uiteindelijk persoonlijke religieuze ervaringen kregen. Als
advies op basis van deze gegevens wordt gesteld dat het relevant is dat jeugdgroepen/ jongeren in
kerken moeten leren om hun geloof te delen. Voor de Evangelische Alliantie werkgroep jeugd is het
relevant een vervolgonderzoek te starten met als kernvraag; ‘hoe leer je jongeren missionair
discipelschap?’ . Wij, als projectgroep, hebben deze vraag centraal gesteld en rondom dit onderwerp
nagedacht en keuzes gemaakt in wat volgens ons relevant is om te onderzoeken. De eerste conclusie
die wij hebben getrokken in de verkenningsfase is dat de term missionair discipelschap in de kern
een pleonasme is. Discipelschap en missionair zijn, zijn termen die onlosmakelijk aan elkaar zijn
verbonden. Onze visie op discipelschap is gebaseerd op 2 Tim 2:2: Geef wat je in aanwezigheid van
velen van mij hebt gehoord, door aan betrouwbare mensen die geschikt zijn om anderen te
onderwijzen. In plaats van ‘hoe leer je jongeren missionair discipelschap’ willen wij vragen: ’hoe maak
je jongeren tot discipelen van Jezus Christus?’ Een discipel is iemand die Jezus volgt en daarbij
anderen bekend maakt met het Evangelie. Dit is niet alleen kennis, maar ook een manier van leven
en handelen. Iemand die dus leeft naar 1 Kor 11:1: “Dus volg mij na, zoals ik Christus navolg.”

1.2 Relevantie
De relevantie van ons afstudeeronderzoek is dat wij door de probleemstelling zullen kijken naar
succescasussen op het gebied van discipelschap onder jongeren. We zullen bij deze kerken of
groepen onderzoeken wat zij doen, wat sleutelfactoren zijn voor hun vormgeving en wat daarin
mogelijke kernpunten zijn om aan andere kerken te kunnen adviseren. Dit is relevant om te weten
omdat de koers van de Evangelische Alliantie is dat zij dromen van een voluit missionaire kerk in
2020. Het is relevant om te leren van de kerken die bewust zijn in wat zij doen op het gebied van
discipelschap onder hun jongeren, zodat wij van hen kunnen leren wat het is en betekent om Jezus te
volgen en Hem uit te dragen.

1.3 Probleem en doelstelling
Om het netwerk van de Evangelische Alliantie duidelijkheid te bieden over de vraag hoe jongeren
getraind kunnen worden om missionair discipelschap toe te passen, hebben wij de volgende
doelstelling voor ogen:

1.4 Probleemstelling
Op welke wijze investeren diverse kerken in discipelschap onder jongeren? Hoe kan de Evangelische
Alliantie haar netwerk advies geven om dit in de praktijk vorm te geven?

1.5 Doelstelling
Na afloop van ons onderzoek hebben wij aangetoond op welke wijze een aantal kerken investeert in
jongeren om hen te leren Jezus na te volgen, waarna deze jongeren wat zij geleerd hebben kunnen
toepassen en als voorbeeld kunnen dienen voor anderen. Daarnaast formuleren wij aanbevelingen
voor de Evangelische Alliantie waarmee zij hun netwerk kunnen inspireren om ook op deze manier te
investeren in discipelschap onder jongeren.
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2. Methodische verantwoording

In dit hoofdstuk beschrijven wij kort op welke manier ons onderzoek is opgebouwd. Wij hebben ons
onderzoek opgedeeld in vijf stappen.

2.1

Stap 1. Definitie discipelschap

De allereerste stap die wij hebben genomen is het opstellen van een definitie van discipelschap. We
hebben hiervoor gekozen om een tweetal redenen. Ten eerste is het goed om te starten vanuit de
thematiek zelf, discipelschap. Ten tweede is het zo dat er in de literatuur en ook binnen de
verschillende denominaties verschillende opvattingen zijn over het thema discipelschap. Met onze
discipelschapsverklaring hebben wij een startpunt gecreëerd voor de verdere uitwerking van ons
onderzoek. Wij hebben dit gedaan door literatuuronderzoek te doen naar het thema discipelschap.
Daarnaast hebben we ook gesprekken gehad met personen die het thema in hun dagelijkse praktijk
vaak behandelen en bespreken. Op die manier hebben we een zogenaamde levende bron
aangesproken. Deze definitie is te vinden in als bijlage 2, een verkorte versie is te vinden als
hoofdstuk 3 in dit adviesrapport

2.2

Stap 2. Selecte steekproef

We hebben een zestal kerken geselecteerd door middel van een selecte steekproef. We hebben
gebruik gemaakt van ons eigen netwerk en het netwerk van onze opdrachtgever, vandaar dat wij
hebben gekozen voor de sneeuwbalsteekproef. Een vijftal eisen hebben we opgesteld aan de hand
van onze definitiebepaling en met deze eisen hebben we uiteindelijk kerken geselecteerd. Deze eisen
waren voor ons een basis om te kijken of de kerken wel of niet op een gestructureerde en effectieve
manier met het thema discipelschap omgingen. De doelgroep die wij voor ogen hielden waren
jongeren in de leeftijd van 16 tot en met 22 jaar.
Deze eisen waren:
1. De kerk houdt zich praktisch bezig met het opleiden van jongeren tot discipelen van
Jezus
2. De kerk kent een proces waar jongeren van buiten kerkelijk tot kerkbezoeker, naar
discipel, naar leider van discipelen gemaakt kan worden.
3. Een kerk moet ervaringsverhalen kunnen delen zodat wij het geheim ontdekken, dit
kunnen zowel ervaringsverhalen van leiders zelf zijn als van jongeren die ervaringen hebben
met discipelschap in de desbetreffende kerk.
4. De kerk kent een duidelijke visie en missie in het opleiden van jongeren tot discipelen en
kunnen deze ook motiveren of toelichten.
5. Er is kennis aanwezig over discipelschap en de focus hierin is om zowel jongeren als
volwassenen te helpen groeien in geestelijke volwassenheid.
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In totaal zijn er veertig kerken en of contactpersonen benaderd uit de breedte van de EA-achterban
met de vraag of zij voldoen aan de door ons gestelde eisen. Van deze veertig kerken hebben wij
eenentwintig reacties gehad. Negentien kerken hebben niet gereageerd. Van acht kerken ontvingen
wij of een afwijzing of de mededeling dat zij niet voldeden aan de door ons gestelde eisen. Deze
kerken gaven aan het verlangen te hebben om te groeien op het gebied van discipelschap maar dus
nog niet voldeden voldoen aan onze eisen. Wel gaven zij aan geïnteresseerd te zijn in de uitkomsten
van ons onderzoek zodat ze kunnen leren van de succescasussen. Een van de gemeentes gaf aan dat
zij onze eisen te hoogdravend vonden en zich afvroegen of er überhaupt kerken zouden zijn die
voldoen aan onze eisen. Zeven kerken waren in onze ogen ongeschikt, omdat zij (nog) niet voldeden
aan onze eisen of buiten onze leeftijdscategorie vielen. Het was opvallend dat er weinig kerken
vanuit de meer traditionele hoek reageerden op ons onderzoek. Denk hierbij aan kerken vanuit de
Protestantste Kerken in Nederland, Christelijke Gereformeerde kerken en de Nederlands
Gereformeerde kerken. Wij hebben uiteindelijk de keuze gemaakt om de kerken te benaderen die
het meest binnen onze gestelde eisen vielen en zijn met hen het onderzoek verder gegaan, dit
ongeacht hun achtergrond en of denominatie. Meer informatie over de benaderde kerken is te
vinden in bijlage 8. Het onderzoeksplan voor deze selecte steekproef is te vinden in bijlage 5.

2.3

Stap 3. Kwalitatief onderzoek

Wij hebben voor ons onderzoek gebruik gemaakt van een kwalitatieve onderzoeksmethode. De
keuze voor kwalitatief onderzoek hebben we gemaakt door goed naar de probleemstelling en
doelstelling te kijken. Het was voor ons noodzakelijk om de benadering kiezen die ons de meest
relevante informatie opleverde. Gericht op de probleemstelling en doelstelling ging het ons meer om
beschouwelijke gegevens. Met de kwalitatieve benadering willen wij inzicht krijgen in hoe kerken
discipelschap vormgeven onder jongeren in de leeftijd van 16 tot en met 22 jaar en wat zij
sleutelfactoren hierin vinden. Deze interviews vormden de basis voor het onderzoek. Zij waren de
grootste bron van onze onderzoeksgegevens.
Wij hebben in elke kerk een tweetal interviews gehouden, een persoon als interviewer, de tweede
als notulist. Deze interviews waren half gestructureerde interviews, wat inhoudt dat er een
vragenlijst wordt opgesteld die wordt gevolgd door de interviewer. De geïnterviewde was zelf
helemaal vrij om de antwoorden te geven die hij of zij zelf in gedachte had. De interviews waren als
volgt opgedeeld. Een interview met een of meerdere kerkleiders en daarnaast een interview met een
of meerdere jeugdleiders·. De vragen voor deze interviews zijn opgesteld aan de hand van de
literatuur en het projectplan met daarin de vraagstelling en de thematiek. Zie hiervoor bijlage 7.
De interviews gingen goed, het viel ons op hoe bereid de geselecteerde kerken waren om mee te
werken aan ons onderzoek. Na de eerste twee kerken hebben wij een korte evaluatie gehouden van
de interviewvragen en de onderzoeksmethode. Omdat op dat vlak alles goed verliep, zijn wij verder
gegaan met het onderzoek op dezelfde wijze.

2.4

Stap 4. Verwerking onderzoeksresultaten

De gehouden interviews zijn na afloop met behulp van aantekeningen en geluidsopnames
samenvattend uitgeschreven. Tijdens het uitschrijven werden de fragmenten van elkaar gescheiden.
Twee personen zijn daarna bezig geweest met het coderen van deze fragmenten. Coderen houdt in
dat er steekwoorden worden toegewezen aan de fragmenten die de relevante informatie bevatten
over dat gedeelte. Nadien zijn alle codes uit alle interviews samengevoegd tot een document, in
totaal stonden hier ongeveer 500 codes in vermeld.
Al de codes zijn daarna los van elkaar gegroepeerd op inhoudelijke thema’s waarna er duidelijke
hoofdcodes en sub-codes te onderscheiden waren. Deze hoofdcodes zijn op hun beurt weer de
indeling geworden voor de conclusies vanuit het kwalitatieve onderzoek. Aan de hand van de codes
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zijn de conclusies geschreven voor het onderzoek. Het onderzoeksplan voor de verwerking van het
kwalitatieve onderzoek is te vinden in bijlage 7.

2.5
Stap 5. Passend advies voor netwerk van de Evangelische
Alliantie
De conclusies die in stap vier werden getrokken, zijn in stap 5 verder uitgewerkt tot adviezen voor
het netwerk van de Evangelische Alliantie. Wij hebben bij het schrijven van deze adviezen telkens
een aantal aspecten meegenomen. Ten eerste onze hoofdvraag, die wilden wij beantwoorden aan de
hand van de onderzoeken en de daaruit voortvloeiende conclusies. Ten tweede is het zo dat het
netwerk van de Evangelische Alliantie vrij breed is. De adviezen moeten dus ook breed worden
geformuleerd. Wij hebben ervoor gekozen om dat niet specifiek per verschillende denominaties en
stromingen binnen het netwerk te doen.
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3. Definitiebepaling Discipelschap
Aan de hand van literatuuronderzoek

Discipelschap; een veelkleurige term die niet makkelijk te duiden is. Het is van belang ons te
verdiepen in de thematiek en hedendaagse literatuur en te kiezen voor een definitie die weergeeft
waarop wij ons in dit onderzoek op willen focussen. Daarom is de eerste deelvraag: Wat is een
discipel en wat wordt er verstaan onder (effectief) discipelschap? Wij kijken wat literatuur ons kan
vertellen over discipelschap. Er zijn kerken die discipelen opleiden door middel van persoonlijke
begeleiding, andere kerken doen dit door middel van cursussen en programma’s. Maar welke
eigenschappen maken discipelschap nu effectief, wat werkt er en wat hoort er dan te werken?
Alle literatuur die wij gelezen hebben, heeft dezelfde Bijbeltekst als uitgangspunt voor discipelschap.
Het is een tekst die vaak wordt aangehaald door christenen en die vaak de ‘grote missie’ van
christenen genoemd. Het gaat hier om Mattheus 28:19:‘Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn
leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.’ (NBV) De NBG
vertaling spreekt in plaats van leerlingen over het woord discipelen.
3.1 Getuige zijn
Jezus nodigt ons uit om stapsgewijs te ontdekken hoe we getuige kunnen zijn en hoe ook wij vrucht
kunnen dragen. ‘Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op
weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht.’- Johannes 15:16 (NBV.). Echter is het wel zo, dat
wij zelf bewust de stap moeten maken om Hem te volgen en door Zijn kracht vrucht te dragen. Jezus
wil alles van ons, onze tijd, ons geld, onze talenten en ons hart. Hij vraagt overgave, toewijding en
bereidheid tot het volgen in Zijn lijden.1 Het is een totale toewijding aan Jezus Christus. De essentie
van het discipel zijn, is het doorbrengen van tijd met de Meester zelf en daardoor te leren van Hem.
Leven in het koninkrijk samen met Jezus als Gids, dat is discipelschap.2 Het doel is om ons te richten
op hoe Jezus leefde, meer op Hem te gaan lijken en te leven zoals Hij dat van ons vraagt. Te leren van
Zijn Theologie namelijk; doen wat de Vader vraagt. En een van de gevolgen hiervan is dat mensen
mogen horen van het Evangelie, het is iets om verder verspreiden. Van een discipel wordt verwacht
dat hij zijn geloof deelt en ervan getuigd in de wereld.
Breen geeft aan dat als je een kerk bouwt, wil dat niet betekenen dat je discipelen maakt, maar als je
discipelen maakt, is de kans groot dat de kerk groeit/ontstaat.3 Een kerk kan ook geen discipelen
maken en wel kerk zijn, maar het is dan de vraag of het kerk zijn effectief is. God heeft ervoor
gekozen om mensen te gebruiken om Zijn kerk te bouwen en daar zijn wij als discipelen van Jezus,
een onderdeel van. De meest essentiële elementen voor het bouwen van een kerk zijn mensen en
niet alleen maar methodes en plannen.4
Discipelschap begint in ons eigen leven, waarna het kan overvloeien in de levens van anderen om ons
heen en in de levens van mensen die wij leiden.5 Het is niet mogelijk om te getuigen van Jezus, als je
Jezus zelf nog nooit ontmoet hebt.6 We mogen in discipelschap Jezus en zijn discipelen als het
ultieme voorbeeld nemen om te zien hoe we moeten leven als discipel. Jezus zegt in Markus 1:17:
‘Kom, volg mij! Ik zal jullie vissers van mensen maken.’ (NBV)

J. Lukasse en T. Kamp, Delen en vermenigvuldigen (Doorn: Johannes multimedia, 2009)
Mike Breen. Passionated Life (ebook) 12.30 min.
3 Mike Breen & Steve Cockram, Building a discipling culture (Pawleys Island: 3 Dimension Ministries, 2011), 12.
4 Mike Breen & Steve Cockram, Building a discipling culture (Pawleys Island: 3 Dimension Ministries, 2011), 13.
5 Mike Breen & Steve Cockram, Building a discipling culture (Pawleys Island: 3 Dimension Ministries, 2011), 16.
6 Annemarie van Briemen, Dubbelzout (Zoetermeer: Yes! – boekencentrum, 2013) 29.
1
2
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De reactie van de discipelen was dat zij hun netten achterlieten en Jezus volgden. De keuze die ze op
dat moment maakten, zou hun hele leven gaan veranderen.
3.2 Relaties
Het volgen van Jezus heeft alles te maken met relaties. Een persoonlijke relatie met God, relaties met
mensen die geloven direct om ons heen en mensen buiten die cirkel, de mensen die Jezus nog niet
kennen. Jezus leidde Zijn discipelen op met als doel dat zij anderen weer tot discipelen zouden
maken en hen opleiden tot volgeling van Jezus zodat zij op hun beurt hetzelfde kunnen doen. Jezus
wist dat zijn fysieke bediening eindig was op aarde. Hij leidde zijn eigen volgelingen op.7 Met als doel
dat Zijn bediening nooit zou stoppen maar doorgezet zou worden. Er is door Mike Breen een model
ontwikkeld dat een goede kijk geeft op verschillende relaties binnen de kerk en discipelschap; Up
(relatie met God, In (relatie met elkaar in de geloofsgemeenschap) en Out (relatie met de wereld).
3.3 Leiderschap
Leiderschap speelt een essentiële rol in discipelschap. We zien dit in de literatuur, maar ook in de
Bijbel. Ieder mens is een leider in zijn/haar eigen leven, ook al realiseren we dit misschien niet altijd.
Ouders leiden kinderen, oudere mensen leiden jongere mensen, enzovoorts. Het is goed en gezond
dat mensen worden geleid en begeleid door anderen. Op die manier is er een soort ‘zorgen voor
elkaar’ principe.
‘Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader
en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie
opgedragen heb.’ (Mattheüs 28:19-20 NBV) Jezus koos twaalf mensen uit om op te leiden. Die
mensen werden zo opgeleid dat ook zij weer in staat waren om anderen op te leiden tot discipelen
voor het Koninkrijk van God.
Effectief leiderschap is altijd gebaseerd op uitnodiging tot relatie en de uitdaging om te veranderen8.
Als effectieve leider richt je jezelf altijd op de mensen die je leidt en kijk je niet alleen naar de taak
die gedaan moet worden, maar je kijkt naar het proces van groei. En je stelt hierbij altijd de vraag
hoe je de ander verder kunt helpen om te groeien. Je bent wederom gericht op de relatie. Wij
vonden hier een passend model bij, wat ook in de Bijbel al voorkomt. Daarnaast zien we dit model
ook bij Greg Odgen9 als Mike Breen10. Het proces dat je ingaat met iemand heeft dan 4 stappen:
Stap 1: Ik doe, jij kijkt,
Stap 2: Ik doe, jij helpt,
Stap 3: Jij doet, ik help,
Stap 4: Jij doet, ik kijk.
Leiderschap gebaseerd op Jezus’ stijl van leiden is nooit gebaseerd op macht/ of voorkeurs positie,
zoals we kunnen lezen in Markus 10:42-45, maar gaat om hoe we ons verhouden tot de personen om
ons heen. De beste leiders zijn zij die iedere dag in diepere overgave aan Jezus leven, wat zichtbaar is
voor hen die zij leiden. Onze cultuur, die ook onderdeel is van de kerk, is door de tijden heen
veranderd in een management samenleving waar echte leiders veelal ontbreken. Leiders die een
leven leiden dat niet langer gefocust is op strategieën, plannen of methoden. Er zijn leiders nodig die
allereerst hun roeping als discipel van Jezus verstaan, hun hart laten raken door Zijn Geest en zichzelf
in dienst stellen van het Evangelie om anderen bij Jezus te brengen. Leiders die focussen op het
discipelen van mensen in plaats van het gericht zijn op het draaiende houden van de gemeentelijke
7

Greg Ogden, Discipelschap met Impact (Driebergen: Navigators boeken, 2008) 101-103.

8 Mike Breen & Steve Cockram, Building a discipling culture (Pawleys Island: 3 Dimension Ministries, 2011), 19.
9

Greg Ogden, Discipelschap met Impact (Driebergen: Navigators boeken 2008) 87.
Mike Breen & Steve Cockram, Building a discipling culture (Pawleys Island: 3 Dimension Ministries, 2011), 77.
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bijeenkomsten en activiteiten11. Leiders die focussen op hun eigen geestelijke welzijn en relatie met
Jezus en het welzijn van hun discipelen. In het volle besef dat je als leider een dienaar bent. Je dient
de persoon die je leidt en je dient God in het hele proces. Jezus besteedde tijd met zijn leerlingen om
te laten zien hoe het is om een leven te leiden in het koninkrijk van God. Hij deelde heel intiem Zijn
leven met hen. Juist door die intimiteit was het zo leerzaam, het was echt, oprecht en transparant.
Het gaat er in eerste instantie niet om wat je discipelen voor God kunnen doen, maar wat God door
hen heen kan doen. Ook kunnen wij deze zaken niet allemaal zelf en door eigen kracht, maar door de
kracht van God en de genade die wij van Hem hiervoor ontvangen.
Genade en visie zijn twee belangrijke zaken voor een leider. Wij zijn van leerlingen tot leiders
geworden, om anderen ook van leerlingen tot leiders te maken. Dit is discipelschap. Iemand opleiden
tot discipel, doe je niet alleen door voor een persoon te bidden of een programma te volgen, maar je
gaat samen de wandeltocht maken waardoor je door allerlei fasen en processen heen gaat, zodat je
beiden groeit.
Uiteindelijk zijn je discipelen zo ver dat we kunnen zeggen: ‘Ga en doe wat ik deed, maak mensen tot
discipelen zoals ik dat heb gedaan.’ Ditzelfde zegt Jezus tegen zijn discipelen in Mattheüs 28. Dit is
een gezonde manier van hoe discipelschap werkt. We zijn gemaakt om te dienen, net zoals Jezus
diende. In Johannes 13 wast Jezus de voeten van zijn discipelen.
Dit is een van de manieren waarop we Gods koninkrijk op aarde kunnen laten zien. We kunnen ons
op deze manier vermenigvuldigen, door nieuwe mensen te leren om discipel te zijn, leider te worden
en ook weer nieuwe mensen te trainen. Er staat een generatie van nieuwe leiders klaar, dit is een
van de belangrijkste dingen die we hebben.
Als we het hebben over leiderschap dan is het goed om het verschil te noemen tussen management
en leiderschap. Deze twee begrippen worden vaak met elkaar verward en lijken op elkaar, maar zijn
wel degelijk niet hetzelfde. De manager is degene die de zaak systematisch goed kan laten lopen, die
zijn oog richt op efficiëntie en het zo goed mogelijk laten slagen van wat er gedaan moet worden. Dit
betekent alleen nog niet dat hem dat automatisch een leider maakt. Maar wat is dan leiderschap?
Leiderschap is weer te geven in eigenschappen12, te verstaan in; proactief zijn, het einde voor ogen
hebben, inschatten wat belangrijke zaken zijn, denken in termen van winnen, proberen te begrijpen
om vervolgens begrepen te worden, samenwerken en jezelf scherp houden. Hoe word je een leider of
doe je aan leiderschap? Belangrijk hierbij is het willen ontwikkelen. Het willen bewegen, het willen
vooruit komen. Vooruit komen in de eigen ontwikkeling, een zekere persoonlijke autonomie
ontwikkelen waardoor je onafhankelijk bent/kunt zijn van anderen. Hoe word je een geestelijk
leider? Belangrijk hierbij is in hoeverre je jezelf als leider open durft te zijn, eerlijk en transparant en
je volgers een blik gunt in jou persoonlijke leven.

3.4 Wat is effectief discipelschap?
Effectief missionair discipelschap blijkt een term die lastig te verklaren is. Want de term heeft iets
van een pleonasme in zich, want is het niet zo dat discipelschap altijd missionair hoort te zijn?
Discipelschap vraagt ook om het verder delen van het Evangelie met anderen. Jezus riep zijn
discipelen op om vissers van mensen te worden. Ook nu is dat nog steeds de oproep. Daarom
gebruiken we missionair discipelschap niet als een term omdat wij vinden dat discipelschap altijd een
vorm van missionair zijn in zich moet hebben. Geen missie? Geen discipelschap. Discipelschap heeft
als doel discipel te zijn van degene die je volgt; Jezus in ons geval en anderen discipel te maken van
diezelfde persoon. Dus; bekend worden met Jezus en anderen bekend maken met Hem.
Het volgen van Jezus is niet altijd een gemakkelijke weg. Het is moeilijk om consequente navolgers
van Jezus te zijn. Er moeten keuzes worden gemaakt om als discipel te leven.
11 Mike Breen & Steve Cockram, Building a discipling culture (Pawleys Island: 3 Dimension Ministries, 2011), 116.
12

Steven Covey, Zeven eigenschappen van effectief leiderschap (Amsterdam/ Antwerpen: Business contact, 1993)
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Aan deze keuzes kleven vaak consequenties. Het is van belang om vast te houden aan deze keuzes en
te volharden. We nemen bepaalde waarden van een cultuur over. We moeten er zeker van te zijn dat
we de boodschap uitleven waar we toe geroepen zijn. Alan Hirsch gelooft er zeer oprecht in dat
discipelschap een voorname kwestie is geworden voor de mensen van God, in deze specifieke tijd. In
het toetrekken naar de het zegevierende consumentisme, zijn we als kerk de kunst van het
discipelschap verloren. Hij geeft deze mening weer in zijn boek: De kerk van vandaag kan beschouwd
worden als een institutionele expressie van religie. Dit is deels een burgerlijke religie, en deels een
club waar religieuze mensen omgaan met andere mensen wier politieke ideeën, wereldbeeld en
levensstijl met die van hen overeen komen. Maar dit is niet waar de kerk toe geroepen is en is in feite
een mislukking op het gebied van discipelschap. Dit moet aangepakt worden als we getrouwe en
betrouwbare getuigen willen zijn in onze tijd. Daarom is het herontdekken van wat het betekent om
een radicale volgeling van Jezus te zijn, ook een gebied van strategisch, missionair belang. God wil de
gebroken en verloren wereld om ons heen verlossen en Hij koos ervoor om dit via ons als mensen te
doen. Onze levens, individueel en gezamenlijk, spelen een essentiële rol in het ontvouwen van de
grote doelen die God voor deze wereld heeft. Als het gaat om discipelschap, staat er meer op het spel
dan alleen onze persoonlijke verlossing! Het Evangelie kan niet beperkt worden tot slechts mijn
persoonlijke genezing en heelheid, maar het breidt zich in en door mijn verlossing uit, tot de
verlossing van de wereld. Er is geen genie voor nodig om te realiseren dat wij de kunst van het
discipelschap en maken van discipelen verloren zijn in de tegenwoordige, westerse kerk. Waarom
kiezen wij toch voor het gebruiken van het woord effectief? Hierboven beschreven wordt aangeduid
dat de kerk door de jaren heen zijn beweging naar buiten, naar de wereld grotendeels verloren is. Het
missionaire aspect is zo goed als verdwenen en als dat daadwerkelijk het geval blijkt te zijn, dan
moeten we concluderen dat de kerk zich niet bezighoudt met ´de Roeping´ waar zij van oorsprong
voor geroepen is13.
Wij kiezen er daarom voor om in ons onderzoek te focussen op discipelschap met effect. Effect op
het persoonlijke leven. Discipelschap is een proces wat men ingaat om geestelijk meer volwassen te
worden en om meer gelijkend aan Jezus te worden. Het is om die reden ook niet gemakkelijk te
meten wanneer het effectief is. Wanneer is discipelschap nou effectief? Discipelschap is effectief als
de drie zijden van de driehoek van Mike Breen worden belicht in het traject. Dat er daarnaast een
geestelijke groei moet zijn bij de persoon zelf. Denk hierbij aan de relatie met God, karaktervorming
(UP), effect op de mensen om ons heen (IN) en effect op de wereld (OUT).
3.5 Conclusie
Discipelschap is het traject dat een persoon ingaat om zijn leven in het teken van Jezus te zetten. Het
is een traject wat geen helder eindpunt heeft, maar wat een basishouding zal zijn voor het leven als
volgeling van Jezus. De discipel heeft een keuze gemaakt om Jezus te volgen in zijn hele leven. In alle
facetten van zijn leven laat hij Jezus doordringen. Hij gaat op zoek naar zijn eigen identiteit in Christus
en wil zijn levenswandel gelijkstellen aan die van Jezus. Door deze radicale keuze wordt de discipel
gevormd en zijn houding en levensstijl en karakter worden meer en meer gelijk aan die van Jezus.
Door dit proces ontstaat er een toewijding aan Jezus en aan het verspreiden van het Evangelie.
Discipelschap is een doorlopend proces. Als een discipel is toegerust dan kan hij ook anderen weer
toerusten en ondersteunen. Hierdoor ontstaat een doorvloeiende beweging die niet alleen het eigen
leven van de discipel te zien zal zijn maar ook het leven van anderen. Waardoor discipelschap niet
gezien kan worden als een eenmalige activiteit maar als levensstijl waarin de discipel groeit in
toewijding aan Jezus.

13

Alan Hirsch, Untamed reactivating a missional form of discipleship (Ada, MI Baker Books 2010) 23.
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4. Conclusies
Tijdens de verschillende interviews is het, uiteraard gezien het thema, vaak gegaan over het thema
discipelschap. Een tweetal kerken noemde de naam discipelschap niet vaak, deze kerken vonden het
zo vanzelfsprekend bij het christen zijn horen dat er niet vaak over discipelschap werd gesproken. In
onze codering hebben we vijf hoofdthema’s ontdekt, namelijk: Discipelschap, visie, leiderschap,
relatie en methode. Deze hebben wij ontdekt door alle losse codes in verband te brengen met elkaar
en onder te brengen onder hetzelfde onderwerp (hoofdthema). Onder deze vijf hoofdthema’s
hebben we subthema’s geschaard die het hoofdthema uitdiepen. Alles gebaseerd op wat
respondenten in de interviews hebben genoemd. Het valt op dat subthema’s voor een deel in elkaar
overlopen, zo dicht zitten ze tegen elkaar aan. Ter illustratie: als een kerk spreekt over discipelschap
in het algemeen blijft het relationele aspect nooit ongenoemd en wanneer een kerk spreekt over
leiderschap valt dit vaak samen met het onderwerp visie. Zo valt het onderwerp visie vaak samen
met het onderwerp discipelschap. We hebben ervoor gekozen ieder hoofdthema onder te delen in
subthema´s en deze uit te werken door conclusies te geven over het gezegde tijdens de interviews.
We hebben gekozen voor de volgorde zoals hieronder te lezen, omdat bleek vanuit de interviews dat
dit een opvallende terugkerende volgorde was. Kerken gaven aan dat het altijd start met het
overkoepelende thema discipelschap, dit vloeit door in het ontwikkelen van leiders en visie, wat
vervolgens onlosmakelijk verbonden staat met relatie en vervolgens het ontwikkelen of het ‘eigen
maken’ van materiaal en methodes om discipelschap praktisch vorm te geven. Als we alle thema´s
afzonderlijk hebben uitgewerkt zullen we de eindconclusies noemen.
De hoofdthema´s die we benoemen, zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Discipelschap
Visie
Leiderschap
Relatie en discipelschap
Methode
Eindconclusie

4.1
4.1.1

Discipelschap
Definitie, wat is het?

De kerken zijn het er bijna unaniem over eens dat discipelschap het volgen van Jezus is. Maar met
volgen wordt bedoeld dat het een actieve taak is, het is een weg die men kan kiezen om te volgen.
Daarnaast staat het voor het ‘meer op Jezus gaan lijken’, het ‘gaan groeien in een geloofsproces’ en
het ‘luisteren naar de stem van God zelf’. Drie van de kerken spreken ook over het ontdekken wie je
zelf bent en het ontdekken van het doel dat God voor jouw leven gepland heeft. Naast een duidelijk
lerend element, zit er ook een vormend element in. Er wordt niet alleen gesproken over het lijken op
Jezus, maar discipelschap houdt ook in dat iemand zijn leven wil veranderen, zijn leven in Gods
handen leggen en zich laat vormen door wat hij of zij leert. Er zou dus ook duidelijk iets moeten gaan
gebeuren met de persoon zelf.
Alle kerken zijn het er over eens dat discipelschap een duidelijk Bijbels thema is, voor sommige
kerken is het een opdracht om ermee aan de slag te gaan. Voor andere kerken is discipelschap zo
vanzelfsprekend dat het in ieder element van de gemeente terugkomt.
4.1.2

Doel

Het doel van discipelschap is volgens de geïnterviewde kerken duidelijk: Het groeien naar geestelijke
volwassenheid in je relatie met Jezus.
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Door deze geestelijke volwassenheid is men zich ook bewust van een missionaire houding en van het
feit dat men Jezus vertegenwoordigt. Volgens alle geïnterviewde kerken zou discipelschap altijd
missionair moeten zijn. De vorm daarvan verschilt tussen de kerken. De ene kerk noemt dat mensen
‘zichzelf reproduceren’; door als discipel en leider een eigen groep te leiden en daarin gevolgd en
geïmiteerd worden. De ander gaat uit van een duidelijke missionaire houding naar vrienden en
familie. Er zijn ook twee kerken die hun missionaire uiting voornamelijk doormiddel van de
erediensten uitdragen. Een quote van een respondent geeft duidelijk de gezamenlijke inhoud van het
doel van discipelschap weer: “Discipelschap met als doel om Jezus te vinden, volgen en te
vertegenwoordigen.’
4.1.3

Vorm/groei en persoonlijke ontwikkeling

Voor de groei als discipel geven de kerken aan dat er diepgang nodig is in het proces. Dit kan door de
kleine groepen of door meer persoonlijke coaching worden bereikt. Ook is het duidelijk geworden
dat de vorm bij de persoon moet passen, discipelschap is vooral een persoonlijk proces waarbij niet
altijd dezelfde vormen kunnen worden gebruikt bij verschillende personen. Wel is het duidelijk dat
het een proces is wat vertrouwen nodig heeft, een goede omgang onderling en intimiteit. Er zit geen
verschil hierin tussen de hele kleine groepen, of met andere namen, triades of coaching, of de
grotere groepen. Wel is duidelijk naar voren gekomen dat het aangaan van een discipelschapsproces
een keuze is van iemand. Iemand die niet wil, kan niet gedwongen worden om aan een dergelijk
proces deel te nemen. Opvallend om te zien is dat geen van de kerken aangeeft of er een einddoel is
of een duidelijk punt wanneer iemand geestelijk volwassen zou kunnen zijn. De essentie van de
kleine groepen is het in relatie staan met anderen waar veiligheid en persoonlijke uitdaging is. Dan
gaan mensen groeien. Dat kan d.m.v. een coach, maar ook door een triade, vriendschappen etc.
4.1.4

Discipelschap en leiderschap

Discipelschap kan niet plaatsvinden zonder een of meerdere duidelijke leider(s). Dit kan een
groepsleider zijn, die dan fungeert als een soort van coach. Deze mensen gaan een commitment met
elkaar aan om elkaar te helpen en te ondersteunen in het discipelschapsproces. Er kwam in de
interviews naar voren dat een vertrouwensbasis een vereiste is, soms groeit deze basis zelfs uit tot
vriendschap. Van de leiders zelf wordt een sterke relatie met Jezus verwacht, eigenschappen en
kenmerken van een leider maar tegelijkertijd ook een hart om de ander te dienen. In een aantal
kerken kwamen wij een hele duidelijke structuur tegen op het gebied van leiderschap. In die
structuur die van boven naar beneden liep, werd elke leider op zijn beurt ook weer door een ander
begeleid en be-discipeld.

4.2

Visie

Visie is een element dat in alle kerken in de interviews duidelijk naar voren kwam. Visie in de
geïnterviewde kerken staat voor een gezamenlijk doel en een gezamenlijk verlangen. Deze doelen en
verlangens zorgen ervoor dat er een duidelijke horizon is waar men zich naartoe wil bewegen. ’Visie
en missie moet je als een centraal punt beethouden’, werd gezegd in een van de kerken. Dit geeft aan
hoe belangrijk de visie is voor de gemeente. Het is een houvast en geeft duidelijkheid en richting aan
wat men als gemeente doet. Het is belangrijk om te weten dat visie niet altijd een vast gegeven is.
Een visie kan na verloop van tijd anders worden opgesteld, bijvoorbeeld als er doelen vanuit de visie
zin behaald. Dus de visie kan veranderen, maar de onderliggende waarden blijven altijd hetzelfde.
Een quote van een geïnterviewde illustreert dit: “De visies kunnen verschillen maar de waarden moeten
hetzelfde zijn. Die geven een gezamenlijke basis weer waarop wij als gemeente verder kunnen bouwen.”
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4.2.1

Eenheid IN visie

Bij alle geïnterviewde kerken was er een duidelijke eenheid in de visie. De visie van de kerk is bekend
bij de leden en wordt breed gedragen binnen de hele kerk. Allen gaven aan dat het heel erg
belangrijk is om dezelfde kant op te gaan, om de neuzen dezelfde richting op te hebben. De
verschillende leden kunnen zich vinden in de visie of conformeren zich eraan. De visies van de kerken
verschilden, met name in formulering. We hebben geen wezenlijke verschillen in kernwaarden
kunnen ontdekken met betrekking tot de thematiek. Maar het was wel duidelijk te zien dat de visie
die er was leefde onder de geïnterviewde kerkleden en leiders.
4.2.2

Visie EN leiderschap

Binnen de geïnterviewde kerken was er ook een duidelijk beeld met betrekking tot leiderschap. Het
leiderschap en de leiderschapstructuur dragen de visie en geven die door in de gemeente. Door
herhaling en telkens weer het belang van de visie duidelijk te maken, is er een eenheid binnen de
kerken ingesleten. Door de structuren die in de kerken vaak duidelijk te zien waren werd de hele visie
van boven naar beneden uitgedragen. Er was wel een verschil tussen de start van visievorming in de
diverse kerken. In de ene kerk werd visie ontwikkeld door één duidelijke leider, bijvoorbeeld de
voorganger die het thema actueel maakte in de gemeente. In andere kerken was het door een
kernteam wat zich vormde en samen een visie vormt. Duidelijk was wel dat er mensen met een visie
moeten zijn in een gemeente om deze visie te beschrijven en door te geven naar de leiders en de
leden.
4.2.3

DNA

De gemeenschappelijke visie, wordt binnen sommige van de kerken ook wel het gemeenschappelijk
DNA genoemd. Daarmee wordt bedoeld dat men dezelfde kernwaarden draagt en die ook uitleeft.
Dit DNA zorgt voor eenheid. Drie van de zes kerken geven aan dat zij een herstart hebben gemaakt
vanaf de huidige visie gericht op de eigen context, met het vormen van visie waardoor DNA
verandering op gang is gekomen. De andere drie kerken hebben vanaf de start kernwaarden in de
visie opgenomen die tot nu toe onveranderd zijn gebleven en daarmee zorgen voor
gemeenschappelijk DNA.

4.3

Leiderschap

Geïnterviewde kerken geven aan dat leiderschap een van de geheimen is van effectief discipelschap.
In de interviews is het thema leiderschap veel genoemd. In alle kerken die meewerkten aan het
onderzoek, bleek men een duidelijke visie op leiderschap te hebben en een duidelijke
leiderschapsstructuur. Iedere actieve leider ontving een bepaalde vorm van coaching door een
andere leider. Een goede leider heeft een relatie met Jezus en moet dan ook een discipel van Jezus
zijn. Opvallend is ook dat alle geïnterviewde kerken een duidelijk beeld hebben van wat goed
leiderschap is. Zo is leiderschap altijd in een dienende vorm en gericht op de persoonlijke
ontwikkeling van de leider zelf, maar vooral gericht op de groei en persoonlijke ontwikkeling van de
mensen die de leider leidt. Een van de respondenten noemt: “Leiderschap is positief ook al heb je er
negatieve associaties mee, het blijft onderdeel van discipelschap.”
4.3.1

Visie op leiderschap

De kerken die we benaderd hebben geven aan dat een duidelijke visie op leiderschap belangrijk is.
Opvallend is dat al deze kerken en groepen een leiderschapsstructuur hebben met een kernteam of
een leider en vervolgens een uitwerking van boven naar beneden.
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De onderzochte kerken spreken over een leider of een kernteam aan het hoofd van de gemeente die
op hun beurt andere mensen opleiden om leiders te worden, welke ook dezelfde visie en missie
dragen als de leiders die aan het hoofd staan. Deze toerusting gebeurd in een aantal kerken door
kleine groepen voor (nieuwe) leiders waar vaardigheden getraind en karakter gevormd wordt. Een
aantal kerken sprak over koninkrijkscultuur14. Bij het vragen naar uitleg over dit begrip sprak één van
de respondenten: “het doorbreken van koninkrijksprincipes in iemands leven”, de ander noemt
leiderschap niet gebaseerd op democratie maar op geestelijk leiderschap, wat wil zeggen; het
kernteam of de leider neemt de beslissingen en de gemeente of de groep volgt. Dit is in het
leiderschap van de kerken terug te zien. Belangrijk bij leiderschap is om altijd op andere mensen
gericht te zijn en om altijd op zoek te zijn naar mensen die kunnen groeien tot nieuwe leiders.
Belangrijk is ook dat een leider vervangbaar moet zijn. Een leider moet dus altijd iemand hebben die
zijn plek kan innemen als hij, om wat voor reden dan ook, zijn positie niet meer zou kunnen
bekleden. Eén van de respondenten noemde tijdens het interview dat hij weet dat hij te allen tijde
misbaar moet zijn in het werk dat hij doet, om te waarborgen dat hij geen individualistische leider zal
zijn en om ervoor te zorgen dat het werk wat gedaan wordt altijd door kan gaan, zelfs als hij een
aantal weken ziek zou zijn. Leiderschap is investeren in de mensen die je leidt. Daarnaast blijft
leiderschap ook altijd volgen. Het volgen van Jezus en het volgen van de leider die jou als persoon
leidt in de wetenschap dat de leider te vertrouwen is en ook investeert in jouw persoonlijke groei als
discipel van Jezus. Eerlijkheid, transparantie en authenticiteit zijn belangrijke kernwaarden voor
leiderschap.
4.3.2

Eigenschappen van goed leiderschap

Wederom is hier te noemen dat leiderschap dienend is. Leiderschap is geven en jezelf kwetsbaar
durven opstellen. Maar ook weten hoe kwetsbaar de persoon is die jij leidt. Je geeft jezelf als leider
aan een groep mensen. Daarnaast is het belangrijk om een goed idee te hebben wat dienen als leider
betekent. Ook is leiderschap echt iets dat om het hart van de leider draait. Karakter is hierin
belangrijker dan vaardigheden. Vaardigheden kun je makkelijk aanleren, karakter is moeilijker om te
ontwikkelen. Als leider ben je zelf ook een instrument, van God maar ook van de leiders die boven
jou staan. Als leider draag jij ook weer de verantwoordelijkheid voor de mensen die jou volgen. Om
te kunnen leiden is het belangrijk om te weten wat volgen is. Uiteindelijk is een goed doel om van
volger door te groeien naar leider. Een leider is continue bezig om de realiteit te bekijken; wat is God
aan het doen en waar lopen de mensen tegen aan? Een leider moet persoonlijk betrokken bij
mensen zijn en investeert in hen.
4.3.3

Structuur in leiderschap

De benaderde kerken spreken niet direct van een hiërarchie, maar wel van een duidelijke
leiderschapsstructuur. De leiderschapsstructuur kan stabiel zijn, maar op kleinschalig niveau kan dit
dynamisch zijn, verschillen per context.
Om eenheid in visie te behouden, begint alles bij de leiders. Discipelschap begint bij de leider die het
doorgeeft aan de mensen die hij leidt, die het vervolgens ook weer doorgeven aan hun mensen. In
sommige onderzochte kerken bleek ook na groei in de gemeente, een tekort te zijn aan leiderschap,
waar men nu aan werkt. Door een goede leiderschapsstructuur lopen er altijd lijntjes door de
gemeente heen van het leiderschap naar de mensen toe, ook door bijvoorbeeld de kringgroepen.

14

Voor ons onderzoek voerde het te ver door om de complete theologie achter koninkrijkscultuur uit te zoeken. Speerpunt
voor koninkrijkscultuur is de focus op het Koninkrijk van God, aanwezig in het hier en nu en met het oog op de toekomst.
Voor relevante literatuur verwijzen wij u door naar bijlage 10.
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4.3.4 Verantwoordelijkheid
Als leider draag je verantwoording voor de persoonlijke geestelijke groei van de mensen die je leidt.
Wij vroegen de leiders of en hoe ze zichzelf verantwoordelijk voelen in hun positie met betrekking tot
het leiden van mensen, in geestelijk en psychologisch opzicht. De leiders die we gesproken hebben
gaven allemaal aan dat ze zich bewust zijn van enerzijds hun voorbeeldfunctie als leider en anderzijds
de verantwoordelijkheid die dat met zich meebrengt. Op het moment dat je leider bent, zijn er
mensen die volgen. Dit maakt bewust van niet alleen hun gedrag, maar ook alles wat gezegd wordt
en alles wat je als leider van je volgers vraagt. Ook gaven de leiders aan dat deze
verantwoordelijkheid wel grenzen kent, dit blijkt uit dat leiders noemen dat ze aansturen op de eigen
verantwoordelijkheid van de mensen die ‘be-discipeld’ worden. Als groepsleider ben je bijvoorbeeld
verantwoordelijk voor het geestelijk welzijn van de jongeren in de gemeente, maar dit heeft wel
grenzen. Leiders die met jongeren te maken hebben in de geïnterviewde kerken hebben dit laten
merken. Als mensen niet open staan voor leiderschap, of niet willen dat ze be-discipeld worden, dan
houdt het voor een leider op. Het is ieders eigen verantwoordelijkheid om hierin samen verder te
groeien of niet. Een leider heeft ook grote invloed op het welbevinden van mensen. In het onderzoek
onder de kerken kwam duidelijk naar voren dat door middel van het bouwen van relaties, leiders hun
mensen leren kennen. Ze zijn een voorbeeld voor veel mensen en kunnen invloed uitoefenen in het
leven van mensen. Zij kunnen ook een positieve invloed uitoefenen op het welbevinden van de
mensen. Kernteam of senior leiders nemen belangrijke keuzes en beslissingen. De leiders die wij
gesproken hebben, lieten duidelijk merken in de interviews dat het belangrijk is om als leider altijd
klaar te staan voor je mensen. Naast dat je door je leider wordt begeleid, is er ook een goede eigen
verantwoordelijkheid voor geestelijke groei. De geïnterviewde leiders zijn zich wel heel bewust van
de verantwoordelijkheid die zij dragen voor de mensen die zij leiden.

4.4

Relatie en discipelschap

Tijdens het houden van de interviews is het thema relaties veel voorbijgekomen. Sterker nog, uit de
onderzoeksgegevens blijkt dat alle kerken noemen dat discipelschap zonder relaties niet plaats kan
vinden, dat discipelschap draait om relaties. We hebben de kerken gevraagd wat geheimen van
succesvol discipelschap zijn, de kerken noemden toen met nadruk dat relatie één van de grootste
geheimen is. Dat het van groot belang is om visie te hebben op het investeren in relaties met de
personen die jij be-discipeld. We zien het terugkomen in alle facetten van het onderzoek en het lijkt
een spil te zijn in het overkoepelende thema discipelschap. Relaties tussen jongeren waar
vertrouwen en veiligheid gewaarborgd worden, relaties tussen leider en discipelen, relaties tussen
leiders onderling. Zo noemde één van de geïnterviewde: ‘Discipelschap zonder relatie is een farce.’
Een ander vroegen wij naar 5 principiële sleutel factoren voor discipelschap en hij antwoorde: 1.
relatie, 2. relatie, 3. relatie, 4. relatie, 5. relatie. Weer een ander noemde dat discipelschap draait om
relaties; relatie met Jezus, relatie met elkaar, relatie met de wereld. We hebben dit hoofdthema
opgedeeld in 6 subthema’s:

4.4.1

Small groups

De kerken die we bezocht hebben, hebben ondanks hun grote diversiteit een grote gemene deler. De
small groups. Ook wel te noemen connectgroup, huddle, BBB (Bidden, Bijbel lezen, Bier drinken). Al
deze benamingen staan in de kern voor hetzelfde; kleine gemeenschap zijn met elkaar. Ook al
verschilt de invulling van deze kleine groepen bij elke kerk, het is de plek waar relaties gebouwd
worden, waar toerusting vanuit leiderschap plaats vindt, waar iedereen gezien en gekend wordt,
waar veiligheid heerst, waar het leven gedeeld wordt, waar karakter en vaardigheden worden
getraind en waar ieder uitgedaagd wordt open en eerlijk te zijn naar de ander.
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De grootte van deze groepen variëren van minimaal drie tot om en nabij maximaal 12 personen. Eén
van de geïnterviewde kerken noemt dat de sociologie ons leert dan in een kleine groep (2-4
personen) de grootste veranderingen kunnen plaatsvinden in het karakter van mensen, dit noemt
men in die kerk ‘peer-discipleship’. Het gaat hier niet per se om leiders, maar om mensen die bij
elkaar komen en elkaar aansturen en aanmoedigen hun roeping achterna te gaan.
4.4.2

Intensiteit en intimiteit

Tijdens het houden van de interviews hebben wij de kerken een stelling voorgelegd om daar
vervolgens over in gesprek te gaan. De stelling luidde als volgt: ‘Discipelschap is een intens en
relationeel proces.’ Alle kerken beamen deze stelling. Ze noemen dat discipelschap intens is, door de
investering die je doet en de relaties die je opbouwt. Kerken gaven aan dat investering in
discipelschap intens is en doordat je het leven met elkaar deelt het vergelijkbaar is met het worden
van elkaars externe familie die samen Jezus volgt. Geïnterviewden gaven aan dat discipelschap
enerzijds veel tijd kost, maar dat het tijd is die je wilt investeren omdat je in relatie staat tot elkaar.
De geïnterviewde gaven ook aan dat waar discipelschap enerzijds een intensief traject is, het ook een
traject is waarbij de ‘fun’ factor niet vergeten moet worden; ‘Geheim van succesvol discipelschap is
relatie en gezelligheid’.
4.4.3

Lange termijn commitment

Uit de interviews blijkt dat relatie een lange termijn commitment beslaat. Eén van de geïnterviewde
noemde dat het geestelijk begeleiden van jongeren in discipelschap veel tijd kost. Geestelijke groei
vraagt een lange termijn commitment. Niet te meten in een x-aantal dagen of ontmoetingen per
week, dit zal per context verschillen. Lange termijn commitment zorgt voor persoonlijke ontmoeting
en vertrouwen waardoor de vriendschapsrelaties ontstaan die steeds dieper worden. Doel van deze
investering, van deze commitment, is dat jongeren zullen groeien in discipelschap; het volgen van
Jezus en het proces van Hem gelijkvorming worden. Opvallend punt is dat alle leiders noemen dat er
een maximaal aantal jongeren is in wie je in kunt investeren, gevaar is namelijk dat het anders
systematisch wordt en niet meer relatiegericht. In interviews komt naar voren dat het
discipelschapstraject dat leiders met jongeren aangaan, niet alleen intensief is voor de jongeren maar
zeker net zo intensief voor de leiders. Je deelt namelijk het leven met elkaar; als wederkerig proces.
In alle kerken wordt dit op een andere manier vormgegeven, maar de kernwaarde is hetzelfde:
relaties aangaan met jongeren waar vertrouwen de basis is en waar ieder wordt uitgedaagd het
volgen van Jezus vorm te geven in het dagelijks leven.
4.4.4

Eenheid

Een terugkerend fenomeen dat bij de interviews naar voren kwam is het woord DNA. Met DNA wordt
bedoeld dat er eenheid is onder de leiders en de volgers (zie 4.2.3.). Dit gebeurt door de
leiderschapsstructuur waar visie doorgegeven wordt en daardoor dezelfde kernwaarden centraal
komen te staan. Er is altijd verband is tussen visie en eenheid (voor meer informatie zie onderdeel
Visie). Het is echter wel belangrijk om eenheid ook onder het hoofdthema relatie te noemen, omdat
eenheid bewerkt wordt door relatie. Er werd in de interviews genoemd dat DNA en kernwaarden
hetzelfde blijven bij iedereen doordat de missie en de visie worden doorgegeven door de leiders.
Deze bewerken eenheid. Eenheid gaat om eensgezindheid over de kernwaarden.
4.4.5

Vertrouwen en veiligheid

Onmisbare elementen voor relaties zijn vertrouwen en veiligheid. Wat sterk naar voren kwam tijdens
alle interviews is dat discipelschap alleen kan plaatsvinden wanneer er vertrouwen is. Vertrouwen in
de leider, maar ook vertrouwen onderling in de kleine groepen.
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Veiligheid is daar een onmisbaar thema in. Aangegeven werd dat veiligheid in de groep zo belangrijk
is dat wanneer deze ontbreekt geestelijke groei geremd wordt. Wanneer jongeren zich veilig voelen
bij elkaar en elkaar vertrouwen dan kan openheid, diepgang, eerlijkheid en echtheid bewerkt
worden.
4.4.6

Relatie is een onderling vertrouwen van leiders en jongeren.

Wij stelden tijdens alle interviews de vraag wat het geheim is van succesvol discipelschap onder
jongeren en één van de geïnterviewden noemde het volgende: ‘Ons geheim is dat de senior leider
zich geeft aan de groep jonge mensen. Je investeert je leven. Veel mensen vragen om het materiaal
en willen er zelf ook mee werken. Ik wil het ze wel geven maar één ding: het kost je jezelf. Dat is wat
discipelschap is. Te allen tijde het voorbeeld van Jezus volgen. Jezus gaf zichzelf. De erfenis die hij
naliet aan deze wereld is zichzelf, en hij gaf zichzelf aan zijn volk, zijn mensen. De erfenis die hij nu
aan de wereld nalaat is Zijn volk. Dus Zijn volk moet zichzelf geven. Dat is uniek maar wel echt een
sleutel voor goed discipelschap. Geef jezelf, onvoorwaardelijk. Loop samen op. Durf maar beschadigd
te worden door de groep die je begeleidt. Dit is de brug naar de toekomst, naar het beloofde land. Dit
is de Jozua generatie, ik voel me soms als Mozes, er is nog zoveel land te winnen. En ik kan het niet
zelf, maar ik moet de Jozua generatie opleiden die het zelf gaat doen.’ Ook andere kerken geven aan
dat onderling vertrouwen tussen leiders en jongeren sleutel is voor effectief discipelschap. Dat je als
leider transparant en echt bent en dat je jongeren de kans geeft om in jouw leven mee te mogen
kijken. Dat jongeren je mogen imiteren en van je mogen leren. Geïnterviewden geven aan dat de
eerste prioriteit van discipelschap is dat jongeren zich op hun gemak voelen en gezien worden.
Daarmee bouw je veiligheid en uiteindelijk relatie om vervolgens aan discipelschap te werken met
uiteindelijk doel om jongeren mooier te maken, meer naar Gods beeld.

4.5

Methode

Aan de start van ons onderzoek worstelden wij met de vraag of op basis van de conclusies nieuw
materiaal zou kunnen worden ontwikkeld voor de toepassing van discipelschap onder jongeren.
Uiteindelijk hebben we besloten dat niet te doen, omdat we breder dan het ontwikkelen van
materiaal, of een nieuwe methode, wilden kijken naar de effectiviteit van discipelschap onder
jongeren. Tijdens de interviews is het thema wel aan bod gekomen. Iedere gemeente werkte
namelijk op haar eigen unieke wijze met discipelschap. We stelden alle kerken dezelfde vraag: is
discipelschap een methode? Met andere woorden; is discipelschap, of werken aan discipelschap, te
vangen in een methode en wellicht in dezelfde methode? Alle kerken gaven als antwoord op deze
vraag dat discipelschap geen methode is. Zij gaven aan dat een methode uiteraard handig kan zijn en
ook bruikbaar, maar een methode dient daarin te allen tijde het doel. Dat doel is discipelschap; het
volgen van Jezus en andere mensen tot volgeling van Jezus maken. Kerken noemden meerdere
malen dat het gevaar van ontwikkelde methodes is dat andere kerken deze graag van je overnemen.
Vaak wordt dit overnemen lukraak gedaan zonder het materiaal aan te passen aan de unieke
kerkelijke context. Uitkomst daarvan kan zijn dat materiaal niet het beoogde doel zal bereiken.
Het is echter niet zo dat deze kerken niet werkten met methodes. Bij alle kerken waren methodes
aanwezig. Deze methodes en dit materiaal was ontwikkeld of door het kernteam of senior leiders, of
het was ontwikkeld door een organisatie die het materiaal aan hen verstrekte maar het wel aanpaste
aan de huidige context van de groep.
Bijzonder hierbij te noemen is dat bijna alle kerken een kernteam hebben dat vrijwel een identieke
visie hebben ontwikkeld die uiteindelijk doorsijpelt in het materiaal en de methodes. Ieder kernteam
geeft aan hun methodes ontwikkeld te hebben gebaseerd op een Bijbelse visie op discipelschap. Een
methode is en blijft altijd ondergeschikt aan de visie van de kerk of groep.
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4.6
4.6.1

Eindconclusie
Gods Woord, discipelschap, visie, leiderschap en relatie

In de interviews hebben we verschillende thema’s naar voren zien komen die als belangrijk of zelfs
als essentieel gezien worden als het gaat om discipelschap. Wat opvalt, is dat bij alle kerken een
overlapping en zelfs een cirkel beweging te zien is in hoe zij discipelschap vorm geven. In dit gedeelte
willen ze de verbinding laten zien en het verband leggen tussen alle uitgewerkte begrippen en de
eerste gevormde conclusies. Het belangrijkste aan deze cirkelbeweging is de start bij Gods woord.
Alle respondenten gaven aan dat dit de basis is voor discipelschap. Men kan niet om de Bijbel heen
als het gaat over discipelschap.
4.6.2

Gods Woord

In bijna alle geïnterviewde kerken komt sterk naar voren dat men met discipelschap bezig is omdat
dit een opdracht is die God geeft. Jezus wordt als voorbeeld en als inspiratiebron genoemd en er
wordt veelal gerefereerd naar teksten uit de Bijbel. De meest genoemde tekst is die uit Mattheüs
28:19: 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 te onderhouden al wat Ik u bevolen heb. Discipelschap
begint dus bij Gods Woord. De geïnterviewde kerken noemden dit als motivatie om met
discipelschap aan de slag te gaan. Wel wordt duidelijk benoemd dat het een opdracht is die God ons
geeft.
4.6.3

Discipelschap

Gods Woord roept op om discipelen te maken. Door deze opdracht komen we bij het thema
discipelschap terecht. Een kerk wordt zich bewust van deze oproep en besluit hier mee aan de slag te
gaan, dit is een kernelement. Doordat Gods Woord oproept om discipelen te maken, is het goed om
het belang te gaan zien van discipelschap. Discipelschap is iets dat opgeroepen wordt om te doen in
de Bijbel, maar ook iets waarvan je resultaat kunt zien als het op een effectieve manier gebeurd.
Mensen groeien in hun identiteit en wie ze zijn als persoon en wie ze zijn in hun relatie met Jezus
Christus. Discipelschap is niet een bijzaak in de kerk, maar volgens de geïnterviewde gemeentes zou
alles om discipelschap moeten draaien. Als door kerken beseft wordt dat discipelschap relevant is en
enorm belangrijk, dan kun je visie gaan ontwikkelen hier voor.
4.6.4

Visie

De kerken noemden dat visie belangrijk is om op een effectieve manier met discipelschap om te
gaan. Sommigen stelden zelfs dat effectief discipelschap niet plaats kan vinden zonder een duidelijk
visie op deze thematiek. Methode is hierbij onderschikt aan visie. Door middel van een duidelijk visie
op discipelschap, kun je op een effectieve manier aan de slag gaan. En bij deze visie is eenheid in visie
ook gelijk essentieel. Iedereen moet dezelfde visie dragen en iedereen zou dezelfde kant uit moeten
gaan. Alle geïnterviewde kerken noemden dit expliciet, of lieten duidelijk merken dat dit bij hen het
geval is. In de interviews is ook duidelijk naar voren gekomen dat deze eenheid in visie bewerkstelligd
wordt door leiderschap.
4.6.5

Leiderschap

De geïnterviewde kerken geven aan dat goed leiderschap een van de geheimen is van effectief
discipelschap. Het overdragen van visie en het overdragen van discipelschap begint bij de leiders.
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Opvallend is dat een groot deel van de geïnterviewde kerken wel een duidelijke visie hebben op
leiderschap. In de meeste kerken is er een duidelijk structuur aanwezig waarbij een leider of een
kernteam aan het hoofd staat, die verantwoording draagt voor de ontwikkeling van leiders onder
hen. In vier van de zes kerken hebben we ook het begrip koninkrijkscultuur terug gehoord (zie ook
4.3.1).
Leiderschap is dienend bedoeld en vraagt veel van de leider zelf, aangezien deze een investerende
en dienende rol heeft naar de mensen toe die hij leidt. Leiderschap is het leiden van de persoon die
jou volgt en het volgen van de persoon die jou leidt. Je geeft als leider aan de mensen die je leidt en
je ontvangt gelijk ook weer omdat de mensen die jou leiden ook geven. Door deze manier van
leiderschap kun je een goede eenheid houden. Eenheid in visie heeft dan ook veel te maken met
deze vorm van leiderschap. Dit werkt echter alleen op basis van vertrouwen en daarbij komen we
ook bij de volgende conclusie terecht.
4.6.6

Relatie

Relatie is een van de geheimen in de geïnterviewde kerken waardoor discipelschap werkt. Men heeft
zelfs genoemd dat discipelschap zonder relatie niet werkt. Door relaties met mensen op te bouwen,
kun je invloed uitoefenen in elkaars leven. Bij de geïnterviewde kerken zagen we dit vooral terug
komen in de kleine groepen. Er werden hier verschillende namen aan gegeven, maar het komt er op
neer dat echt relaties bouwen lukt bij groepen van tussen de 3 en 12 á 15 personen. Door het
bouwen van relaties groeit vertrouwen, wat weer nodig is voor leiderschap. Door het bouwen van
relaties kunnen mensen ook weer mensen uitnodigen om in het discipelschapstraject te stappen.
Door relaties groeien mensen meer en zie je uiteindelijk de eenheid in visie, in discipelschap en het
leiderschap ook terug komen. Goede relaties zijn van belang om op een effectieve manier met
discipelschap bezig te gaan, evenals een goede vorm van leiderschap en een duidelijke visie op
discipelschap.
Als we al het bovenstaande schematisch zouden weergeven ziet dat er als volgt uit:

Relatie

Gods Woord

Discipelschap

Leiderschap

Visie

Al deze elementen zorgen voor een goed fundament om met effectief discipelschap aan de slag te
gaan, ze vormen de kern. Al deze kenmerken zijn in de kerken terug te zien en sluiten aan op elkaar.
Doordat er een oproep in Gods Woord staat over discipelschap kan een kerk zich bewust worden van
het belang van discipelschap en hier visie op ontwikkelen. Om de visie vervolgens effectief te maken,
is er eenheid nodig in de gemeente wat betreft de visie. Hier is leiderschap en relatie voor nodig. Vijf
punten die dicht bij elkaar staan en veel met elkaar te maken hebben.
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Als mensen eenmaal van niet-gelovig tot volgeling van Jezus gegroeid zijn, zullen zij inzien dat Gods
Woord oproept om discipelen te maken en dat die opdracht ook voor hen geldt. Althans, als de visie
van de kerk op discipelschap goed doorklinkt in de gehele gemeente. Het één kan dus haast niet
zonder het ander en ze vullen elkaar aan. Alle vijf de elementen zorgen voor een stevig fundament
van effectief discipelschap waar je verder op kunt bouwen. Het is een circulatie die niet ophoudt.

Gods Woord
Relatie
Discipelschap

Visie
Leiderschap

Naast het feit dat de thema’s uit een circulatie bestaan, overlappen zij elkaar. Volgens de
geïnterviewde kerken kunnen deze adviezen niet zonder elkaar. Ze versterken elkaar, hebben elkaar
nodig en overlappen elkaar op sommige fronten zelfs. Om een goede visie op discipelschap over te
dragen, heb je leiderschap nodig. Er is dan leiderschap nodig om de visie over te dragen, maar ook is
er visie op leiderschap nodig. Om een effectieve vorm van leiderschap te hebben in de gemeente is
het nodig dat de gemeente vertrouwen heeft in de leiders, dit kan bewerkt worden door relaties op
te bouwen.
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5. Adviezen

Tijdens de start van ons onderzoek hadden wij besloten ons onderzoek te richten op jongeren in de
leeftijd 16-22 jaar oud. Gedurende ons onderzoek kwamen we steeds meer tot de conclusie dat
discipelschap toepassen onder jongeren nooit los staat van de manier waarop discipelschap
gemeentebreed wordt toegepast. De reden hiervoor is dat sommige van de geïnterviewde kerken
qua discipelschap dezelfde dingen deden voor jeugd als voor volwassenen. We hebben bij het
schrijven van onze aanbevelingen geprobeerd te letten op de toepassing van discipelschap in het
jongerenwerk, dit zal echter bij het ene hoofdthema uitgebreider aan bod komen dan bij het andere.
Dit met name omdat bijvoorbeeld een thema als leiderschap en visie zal moeten starten bij de
oudere generatie en niet bij de jongeren zelf. Het gevolg hier van is dat men soms een niveau hoger
zal moeten insteken dan alleen het jeugdwerk. We hebben het namelijk over discipelschap onder
jongeren, maar de kern van discipelschap is het begeleiden en toerusten van anderen in het proces
van betrouwbaar discipel van Jezus worden en zijn. We houden in onze aanbevelingen dezelfde
volgorde van hoofdthema’s aan als in onze conclusies. Deze zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Discipelschap
Visie
Leiderschap
Relatie en discipelschap
Methode
Eindconclusie

5.1 Discipelschap
Effectief discipelschap
5.1.1

Discipelschap is de roeping van de kerk:

Discipelschap is niet iets dat te bewerkstelligen is vanuit een methode, maar dit is iets dat de basis
van het kerk-zijn vormt, de roeping voor de gemeente. In Mattheüs 28 lezen we dat Jezus een
duidelijke opdracht meegeeft aan zijn discipelen. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn
leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te
leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. (Matt. 28: 19-20, NBV) Deze
opdracht voor de discipelen is op de huidige kerk nog steeds van toepassing. Er is een duidelijke
oproep tot het maken van discipelen van Jezus Christus. Elke kerk zou dit gegeven moeten kennen en
ook moeten uitleven, het is de basis van het christelijke geloof. Als je deze basis kwijt bent, dan moet
je eerst gaan zoeken naar wie je als kerk bent en welke missie je hebt in de samenleving. Uit het
onderzoek is gebleken dat alle kerken de roeping om discipelen te maken hebben ervaren en deze
ook zijn gaan uitdragen.
5.1.2

Discipelschap in de eigen traditie:

De kerken die wij bezocht hebben, kennen allen een eigen unieke traditie. Vanuit deze traditie
hebben zij allen zelf visie op discipelschap ontwikkeld. Op de vraag naar hoe deze ontwikkeling heeft
plaatsgevonden, gaven de kerken aan dat zij een poging hebben gedaan door terug te gaan naar de
eerste roeping van de gemeente zoals ook hierboven geschreven staat. Wij beseffen ons dat het
lastig kan lijken voor kerken die al jaren voortbestaan vanuit een jarenlange traditie, om door ons
geadviseerd te worden de gehele visie en leiderschapsstructuren nog eens onder de loep te nemen.
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Het hoeft echter ook niet te betekenen dat de gehele traditie er niet meer toe doet. We willen echter
wel aanbevelen om de traditie in het licht van onze eerste roeping, zoals hierboven beschreven, nog
eens te bekijken
5.1.3

Up, in and out:

Mike Breen15 geeft met zijn up, in and out driehoek een praktische vorm aan voorwaarden voor
discipelschap binnen een gemeente. De drie zijden aan de driehoek staan elk voor een ander soort
relatie binnen discipelschap. Het gaat hier om de relatie met God (up), de relatie met anderen en
elkaar (in) en de relatie met de wereld (out). Onze aanbeveling is dat elke vorm van discipelschap de
drie zijden van deze driehoek in zich heeft. De driehoek kan daarbij als uitgangspunt worden
genomen. De vorm waarop dit gebeurt, is vanwege de diversiteit van kerken nu
niet aan te geven, wel is het duidelijk dat de drie elementen allemaal voor
zouden moeten komen. Op die manier is er een duidelijk streven en een
duidelijke vorm aan te brengen in discipelschap. De drie zijden zouden in balans
moeten zijn in het traject. Daarnaast is deze vorm niet alleen duidelijk bij een
discipelschapstraject, ook andere activiteiten kunnen worden gespiegeld aan
deze driehoek. Op die manier is te zien of de activiteiten wel een duidelijke
structuur en doel hebben.

5.2 Visie
Gezamenlijke visie
Het was snel duidelijk dat er een duidelijke overlap zat in de verschillende geïnterviewde kerken met
betrekking tot visie. Effectief discipelschap is niet mogelijk zonder een duidelijke visie binnen de
gemeente. Visie in de geïnterviewde kerken staat voor een gezamenlijk doel en een gezamenlijk
verlangen. Deze doelen en verlangens zorgen ervoor dat er een duidelijke horizon is waar men zich
naartoe wil bewegen. Zonder dit gezamenlijke doel is het moeilijk om discipelschap de prioriteit te
geven die het zo duidelijk nodig heeft.
5.2.1

Welke visie is er op dit moment?

Als eerste is het belangrijk te onderzoeken wat op dit moment de visie van de gemeente op
discipelschap is. Als er geen visie is dan is het sterk te adviseren om een duidelijke visie op te gaan
stellen. Als er wel een visie is, dan is het van belang om deze tegen het licht te houden en te kijken of
deze nog wel relevant, bruikbaar en bekend is. De visie kan tegen het licht worden gehouden door
bijvoorbeeld te kijken naar de eerder genoemde punten bij up, in en out. In hoeverre zijn de drie
zijden uit de driehoek te herkennen in de visie? Het is goed om de visie te bespreken en eventueel
aan te passen zodat er prioriteiten kunnen worden gesteld om beter met het thema discipelschap
aan de slag te gaan.
5.2.2

Overdragen van de visie

Het overdragen van de visie start bij de leiding van de kerk. Dit kan een voorganger, kerkenraad of
een raad van oudsten zijn. In sommige kerken zijn zij ook degene die de visie hebben opgesteld. Door
middel van een leiderschapsstructuur waarbij mensen van boven naar beneden leiding van andere
personen ontvangen, is een visie goed door te geven vanuit de leiding van de kerk naar de
verschillende takken binnen de gemeente. Denk hierbij aan een sterk hiërarchische structuur. Kort is
te zeggen dat met van boven naar beneden leiding geeft, van onder naar boven ontvang je leiding.
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Belangrijk hierbij is dat mensen elkaar de visie leren en weer doorgeven aan de personen onder hen.
Een belangrijk advies is dan ook om een duidelijke structuur in de gemeente aan te brengen die
ervoor zorgt dat de visie kan worden doorgegeven binnen de gemeente zelf. Deze structuur zou van
bovenaf de visie moeten gaan onderwijzen aan de onderste lagen. Wij zagen voorbeelden van kerken
die veelal werken met kleine groepen, binnen die groepen is het makkelijk om de visie door te geven
aan de hele gemeente. Dit is een punt dat dus niet alleen voor het jeugdwerk van belang is. Binnen
de hele gemeente kan worden gewerkt aan de hand van deze structuur om de visie over te dragen.
5.2.3

Eenheid binnen de gemeente

Een van de belangrijkste elementen voor een succesvolle start met het thema discipelschap is
eenheid binnen de gemeente. Deze eenheid houdt ten eerste in dat men de visie kent en deze ook
steunt. Wij hebben tijdens het onderzoek duidelijk gemerkt dat de kerken waar deze eenheid
aanwezig is, discipelschap een hogere prioriteit heeft en ook meer succesvol kan zijn. Voor leiders en
jeugdleiders is het van belang dat ze de gezamenlijke visie ook uitdragen in hun houding en gedrag.
Als je ergens voor staat, dan is het makkelijker om er voor te gaan. Het advies is dan ook om eenheid
binnen de gemeente te creëren. Er zijn verschillende manieren om dit te bereiken. Denk hierbij aan
een duidelijke leiderschap structuur met daarin oog voor elkaar. Men kan als gemeente meer
activiteiten samen doen die de band kunnen versterken en door een gezamenlijke visie op te stellen
die door de hele gemeente kan worden gedragen en uitgeleefd.
5.2.4

DNA

Iets wat binnen de onderzochte kerken vaak naar boven kwam was de term DNA. DNA is een van de
kleinste elementen van ons lichaam. Vaak ook wel de blauwprint van ons lichaam genoemd. Het is de
kern van het menselijke lichamelijke bestaan, het zit overal in, in elke cel van ons lichaam. Als
discipelschap in het DNA van een kerk zou zitten, dan laat zich dit zien in alle facetten van het
gemeente zijn. Het is dan een onlosmaakbaar element wat in de mensen zit. Dit DNA is niet zomaar
in een gemeente en in de gemeenteleden te plaatsen. Hier is een gezamenlijke visie voor nodig,
daarnaast is het belangrijk dat deze visie bij de mensen leeft en dat zij deze willen uitdragen. Na
herhaling van de essentie van de visie en het uitleven ervan kan na verloop van tijd dit DNA kunnen
ontstaan. Belangrijk is wel om te weten dat het DNA niet van de ene op de andere dag te veranderen
is, dit is een proces wat soms enige jaren in beslag kan nemen.

5.3 Leiderschap
Dienend leiderschap
Tijdens het onderzoek is duidelijk geworden dat de kerken die op een effectieve manier met
discipelschap bezig zijn, ook allemaal een duidelijk visie hebben op leiderschap. Er is in de interviews
genoemd dat goed leiderschap essentieel is voor effectief discipelschap. Als wij in dit document over
leiders spreken, dan beseffen wij dat dit enige verwarring kan opleveren. In hoofdstuk 2 hebben we
ook al even gesproken over het verschil tussen leiderschap en management. Er zijn binnen een kerk
vaak drie verschillende niveaus van leiderschap. Het eerste niveau is een kernteam, kerkenraad en/of
een individueel persoon die de kerk of gemeente leidt. Als we het over dit niveau van leiderschap
hebben, dan spreken we in dit document over senior leiders. Dit is een begrip dat we ook in
verschillende kerken hebben zien terug komen. We hebben het ook over leiders die bijvoorbeeld
jeugdgroepen of kringgroepen leiden, deze noemen wij gewoon leiders. Als laatste hebben we
personen die worden opgeleid tot leiders, in dat geval hebben wij het over junior leiders. Met
leiderschap bedoelen we personen die verantwoordelijkheid dragen voor taken, gebeurtenissen
en/of beslissingen in het kerk zijn en mensen die andere personen leiden.
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Er is veel literatuur over leiderschap en veel mensen hebben hier al ideeën over, maar toch vinden
wij het dusdanig belangrijk, dat wij het opgenomen hebben in de adviezen. In het onderzoek zijn we
uitgebreid ingegaan op het thema leiderschap.

5.3.1

Leiders moeten investeren in de leiderschapskwaliteiten van jongeren

Leiderschap binnen het jongerenwerk wordt vaak als bijzonder intensief ervaren. Veel jeugdleiders
vinden het dan ook moeilijk om op een goede manier met hun tijd om te gaan. Investeren in
jongeren kost veel tijd wanneer we dit op een goede manier doen. Met tijd bedoelen we hier zowel
tijd per week voor het organiseren van activiteiten, maar ook als een langere termijn investering. Het
is belangrijk om jongeren kansen en mogelijkheden te bieden om te groeien in hun geloof maar ook
in wie ze zijn als persoon. Laat zien dat je geïnteresseerd bent in wie ze daadwerkelijk zijn. Meer
informatie over het investeren in jongeren is te vinden in het stuk over relaties. We adviseren om
goed te kijken naar hoe je als leider je tijd indeelt zodat je in jongeren kunt investeren, naast het feit
dat je zelf een baan hebt en ook aan de eigen geloofsopbouw moet werken. Als senior leiders is het
goed om te kijken naar hoe de leiders hiermee om gaan en om ze hierbij te helpen waar dit nodig is.
Dit kan gebeuren door middel van trainingen maar ook door persoonlijk contact met de leiders.
Op dit moment is het jongerenwerk vaak opgebouwd uit grote groepen waarbij leiders
verantwoordelijk zijn voor de hele groep. Het is goed om op een duurzamere manier met
jongerenwerk aan de slag te gaan. De grote groep kan in kleinere subgroepen opgesplitst worden,
waar gemakkelijker relaties met de jongeren worden gebouwd. De jeugdleider heeft zo minder
mensen onder zijn verantwoordelijkheid, waardoor hij met de zelfde intensiviteit meer kan
bewerkstelligen bij de jongeren als individu. Er is hierdoor ook meer ruimte om in de
leiderschapskwaliteiten van de jongeren te investeren. Door in deze leiderschapskwaliteiten te
investeren zullen jongeren als individueel persoon meer groeien, maar kunnen zij ook een
belangrijkere rol gaan spelen in het gemeentewerk. Jongeren kunnen op hun beurt verantwoording
dragen voor een sub groep, waarbij zij investeren in de jongeren in de groepjes. Kernteam of
kerkenraad kan dan investeren in de groepsleiders.
Wij adviseren leiders om steeds te blijven investeren in hun persoonlijk geloof in Jezus Christus. Dit
kan gebeuren met hulp van personen die hen leiden, of mensen om hen heen. Ook adviseren wij om
met kleine groepen jongeren te gaan werken. Als een groep uit maximaal twaalf jongeren bestaat, is
het makkelijke om echte relaties te bouwen met de jongeren en om leiderschapskwaliteiten te
ontdekken of te ontwikkelen.

5.3.2

Leiderschap binnen de gemeente

In de onderzochte kerken kwam sterk naar voren dat er een leider of kernteam aan het hoofd staat
die beslissingen neemt en ook bepaalt welke kant de gemeente op gaat. Duidelijk was ook dat er een
cultuur is waarin dit leiderschap gerespecteerd wordt, dat wil zeggen, dat mensen leiderschap
serieus nemen en leiders volgen en respecteren. Om op een goede manier vooruit te komen, is het
belangrijk dat de gemeente het leiderschap gaat volgen en leiders gaat ondersteunen in het werk dat
er moet gebeuren. Het gemeentewerk gaat een stuk gemakkelijker wanneer er eenheid is in de
zaken die gebeuren en in de beslissingen die genomen worden. Het is belangrijk om (jeugd) leiders,
kernteam en/of kerkenraad hierin te volgen. Leiderschap is dan ook te allen tijde gericht op de
ontwikkeling en de groei van de gemeente als geheel en de individuele gemeenteleden. Wij
adviseren ambtsdragers en leiders een heroriëntatie te doen naar hun functie en de
verantwoordelijkheden in hun leiderschapsfunctie binnen de gemeente. Wij hebben aan de
geïnterviewde kerken gevraagd welke boeken zij hierbij kunnen aanbevelen.
26 | P
Adviesrapport: bouwen aan een fundament voor effectief discipelschap

a g i n a

De volgende boeken kwamen daaruit naar voren: Develop the Leader within you van John Maxwell,
wat een mooi boek is om de basisprincipes van leiderschap zoals in de onderzochte kerken wordt
toegepast te leren begrijpen. Building a discipling culture door Mike Breen om iets meer te leren over
de life shapes en de manier van discipelschap zoals in een aantal van de onderzochte keren wordt
gedaan. Discipelschap met impact door Greg Ogden om ook iets meer te leren over discipelshap.
Destined to Reign door Joseph Prince waarin leiders ook worden opgebouwd in wie je kunt zijn als
persoon. Veel onderzochte kerken noemden ook de Evangeliën en de brieven van Paulus in de Bijbel.
Dit klinkt misschien cliché, maar hier staat ook heel veel over discipelschap beschreven. Wij
adviseren om leiderschap te eren en om ook in het leiderschap altijd een dienende houding aan te
nemen als leider.
5.3.3

Investeren in nieuwe leiders

In de onderzochte kerken is duidelijk naar voren gekomen dat er vanuit goed leiderschap een
duidelijke doorstroom is van nieuwe leiding Het is goed als er leiders klaar staan om verder te
groeien in taken en verantwoordelijkheden. Een leider moet misbaar kunnen zijn en is dan ook
verantwoordelijk voor het feit dat een ander persoon zijn taken en verantwoordelijkheden over zou
kunnen nemen zodra hij zijn positie niet meer bekleedt. In leiderschap gaat het dus niet om de
persoon die verantwoordelijkheden draagt, maar om de taken en verantwoordelijkheden die
gedragen moeten worden. We willen daarom adviseren om altijd te kijken naar mensen die nieuwe
taken en verantwoordelijkheden kunnen krijgen en op die manier door kunnen groeien. Maar ook
naar mensen die andere mensen eventueel kunnen gaan vervangen. Kijk hierbij naar wat het beste is
voor de persoon, want het gaat uiteindelijk om de persoonlijke groei van de persoon. Investeren in
nieuwe leiders moet je niet alleen doen door kennis over te dragen, maar vooral ook door relaties te
bouwen met mensen. Leer leiders en aankomend leiders kennen en ontdek hun ambities en dromen.
5.3.4

Maak leiders bekend met het feit dat ze zelf ook discipel zijn

Discipelen zijn is een reis die je samen maakt. Je groeit individueel in je relatie met Jezus Christus,
maar deze reis kun je wel samen maken. Ook als leider groei je nog iedere dag in de persoonlijke
relatie met Jezus. Het is belangrijk om leiders hier van bewust te maken. Het is niet zo dat deze groei
stopt als je eenmaal bepaalde verantwoordelijkheden hebt in de gemeente. Misschien is het wel zo
dat als je meer verantwoordelijkheden hebt en met andere zaken te maken krijgt dat het dan extra
belangrijk is om ervoor te zorgen dat je als leider sterk staat in het geloof in Jezus Christus. Het
gevaar van leiderschap is dat je zo druk bezig bent met taken en verantwoordelijkheden, dat de tijd
voor persoonlijke groei en investering in het persoonlijk geloof niet meer te vinden is. Het is goed om
je leiders bewust te maken van dit proces en ze bewust te maken van het feit dat ook zij discipel zijn.
Het is goed dat zij investeren in andere mensen, maar ze moeten ook investeren in zichzelf en zich
bewust zijn van het feit dat er iemand is die in hen investeert (zie onderdeel discipelschap).
5.3.5

Karakter en vaardigheden

De kerken die we benaderd hebben maken een duidelijk onderscheid tussen karakter en
vaardigheden bij personen. Dit zijn twee punten die in leiderschap sterk naar voren komen.
Vaardigheden geven aan wat een persoon kan en karakter geeft aan hoe de persoon is.
Vaardigheden zijn aan te leren, maar karakter vormen is een stuk moeilijker. Wij adviseren om in
leiders te investeren en om hen te helpen in het vormen van karakter en het aanleren van nieuwe
vaardigheden. In meerdere van de onderzochte kerken wordt er door middel van kleine groepen in
leiders geïnvesteerd, op zowel praktisch gebied (vaardigheden) als op geestelijk en persoonlijk
gebied (karakter). Wij adviseren om als seniorleiders (kernteam, kerkenraad) te starten met kleine
groepen waarin seniorleiders in andere leiders gaan investeren op zowel praktisch als persoonlijk
gebied, karakter en vaardigheden. Doel hiervan is dat leiders steeds meer doorgroeien in hun
leiderschap. Wij adviseren om bij zoeken naar nieuwe leiders rekening te houden met het feit dat
karakter moeilijker te vormen is dan vaardigheden.
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Als iemand nieuwe taken en/of verantwoordelijkheden krijgt, dan is het natuurlijk wel goed om te
kijken naar het karakter en de vaardigheden van die persoon. Stel karakter boven vaardigheden.
Iemand kan goede vaardigheden hebben, goed met jongeren kunnen werken en activiteiten kunnen
organiseren, maar als hij als persoon geen voorbeeld kan zijn voor de mensen die hij leidt, dan zal dit
geen gezonde invloed hebben op het jeugdwerk.
5.3.6

Leiderschap en visie

Zoals bij het onderdeel visie is besproken, noemen we ook hier dat visie enorm belangrijk is als het
gaat om effectief discipelschap. Leiderschap staat heel dichtbij de visie, aangezien visie ontwikkeld
wordt door seniorleiders, maar visieoverdracht ook begint bij de leiders. Als leiders de visie van de
gemeente niet dragen, kun je niet verwachten van de rest van de kerk dat zij dit wel doet. Daarom is
het eren van leiderschap en de eenheid in leiderschap belangrijk zodat de visie ook in eenheid
gedragen wordt. Wij adviseren om te zorgen dat deze eenheid bewerkstelligd wordt door
seniorleiders die andere leiders steeds weer op de hoogte stellen van de visie. Dat zij leiders constant
weer bewust maken van het waarom van de vastgestelde visie en de uitwerking daarvan in de
kerk/gemeente en leiders hiermee aansporen deze visie zelf door te geven en duidelijk te maken in
hun eigen activiteiten. Als de leiders op de hoogte blijven en zijn van de visie achter alles wat
gebeurt, dan zijn zij op de hoogte van het hogere doel dat zij dienen met hun activiteiten. Doel
hiervan zal zijn dat er eenheid in de visie is en het zal gemakkelijker zijn voor leiders om bewust
achter de activiteiten te staan. Als leiders ook op hun beurt weer hun eigen leiders (hetzij een
kerkenraad, een kernteam of een individueel persoon) eren, dan zal de eenheid in het leiderschap en
de visie terug te zien zijn in de gehele gemeente.

5.4 Relaties en discipelschap
Duurzame relaties
Uit alle onderzoeksgegevens is duidelijk geworden dat relaties een enorm belangrijke rol spelen als
we het hebben over discipelschap. Er wordt binnen de kerken nu ook al veel gesproken over relaties,
dit thema wordt dan ook op verschillende manieren ingekleurd. Toch is dit thema belangrijk om te
noemen in onze aanbevelingen, omdat soms het belang van relaties vergeten wordt. Het belang van
écht kennen en gekend worden op een persoonlijk vlak.
5.4.1

Kleine groepen:

De kerken die we bezocht hebben, hebben ondanks hun grote diversiteit een grote gemene deler. De
kleine groep. Ook al verschilde de invulling van deze iedere kleine groep bij iedere kerk, in de kern
stonden zij allemaal voor hetzelfde. Het is de plek waar relaties gebouwd worden, waar toerusting
vanuit leiderschap plaats vindt, waar iedereen gezien en gekend wordt, waar veiligheid heerst, waar
het leven gedeeld wordt, waar karakter en vaardigheden worden getraind en waar ieder uitgedaagd
wordt open en eerlijk te zijn naar de ander.
Een aanbeveling is om, indien nog niet aanwezig, kleine groepen met jongeren op te starten.
Groepen die worden aangestuurd door jeugdleiders die bekwaam zijn de deelnemers van de groep
(geestelijk) te leiden. Indien kleine groepen al wel aanwezig zijn, neem deze groepen dan nog eens
onder de loep. Evalueer hoe zij functioneren, ga in gesprek met jeugdleiders om van hen te horen
wat hun ervaringen zijn in de groep die zij leiden. Vragen die daarbij gesteld kunnen worden zijn: Hoe
gaat het? Waar loopt men tegenaan? Is het haalbaar om relaties op te bouwen met jongeren? Om
hen geestelijk te begeleiden? Is er geestelijke groei zichtbaar in hun leven? Zo nee; hoe komt dit? Zo
ja; zijn jongeren al zover dat ze durven kiezen om Jezus te volgen? Zijn er potentiële leiders in de
groep die je zou kunnen gaan toerusten om uiteindelijk een eigen kleine groep te kunnen starten?
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Kernbegrippen voor een kleine groep zijn:
5.4.2 Visie:
Ken je visie. Leer in je visie je identiteit kennen en zet vanuit die visie de rode draad op voor het
jongerenwerk. Bedenk waar je met elkaar en de jongeren heen wilt groeien. Dit kan je doen door,
indien je samen met iemand anders een groep leidt, samen een doel te bepalen en de route. Zorg
voor een goede balans tussen plezier en diepgang.
5.4.3

Investeren:

Investeer in elkaar als leiders. Leer elkaars kwaliteiten en uitdagingen kennen en bepaal met elkaar
hoe je de ander kan dienen in het jongerenwerk. Bouw vertrouwen op onderling en krijg visie en
route helder. De heldere visie, die als rode draad zal fungeren door het jongerenwerk heen, kan
leider in lastige momenten herinneren aan het doel van wat de bezigheden zijn en motiveren om
door te zetten. Bid voor elkaar en help elkaar.
Investeer in jongeren. Leer ze echt kennen. Ontdek wat ze doen in hun dagelijks leven, ontdekt wat
ze bezighoudt, biedt hen een luisterend oor en waarborg veiligheid. Investeer in hen buiten je
programma om, buiten je vaste avonden. Laat jongeren deelgenoot worden van jou leven. Stel je
huis open en laat jongeren jou kennen. Bid voor je jongeren.
5.4.4

Deel het leven:

Uit het onderzoek blijkt dat jongeren het nodig hebben om hun leven te mogen delen met iemand
die verder is dan zij in hun relatie met Jezus, waar ze van kunnen leren en die ze mogen imiteren. Wij
beseffen ons dat dit een spannend onderdeel is. Als leider ben je een levend voorbeeld en een
rolmodel voor jongeren. Het gaat niet om de organisatie van jeugdavonden of het opzetten van
activiteiten. Het gaat er met name om of jongeren in het leven van de leiders mogen meekijken om
hem te imiteren. Met als doel om meer van Jezus te leren en op Hem te gaan lijken omdat ze het
voorbeeld van de jeugdleider volgen. Wat wij hopen dat (jeugd)leiders zichzelf beseffen dat ze als
leider het rolmodel en de voorbeeldfunctie zijn waar jongeren van leren.
5.4.5

Groepsgrootte:

Het woord zegt het al, zorg dat de groep waar je als leider in investeert niet groter wordt dan 12
jongeren. Dit betekent dat jongeren groeperen op basis van leeftijdsgroepen zonder maximum aantal
jongeren, niet langer kan. Jongeren op basis van leeftijd selecteren kan wel, maar maak de groepen
niet groter dan 12 jongeren, kleiner mag ook. Ons onderzoek wijst namelijk uit dat het onmogelijk is
voor leiders om in meer dan 12 jongeren tegelijkertijd te investeren in discipelschap. Stuk voor stuk
gaven de leiders die wij spraken aan dat discipelschap veel tijd kost en een diepe investering is.
Als kanttekening willen we hierbij noemen dat het niet hoeft te betekenen dat je alle activiteiten zou
moeten afschaffen waar meer dan 12 jongeren bij betrokken zijn. We hebben hier puur over de
discipelschap investering. Het is goed om jongeren ook in grote events met elkaar te laten binden,
maar waarborg de intieme relatie in kleine groepen. Dat is de plek waar jongeren terecht kunnen
met hun vragen, zichzelf mogen zijn en gezien worden om wie ze zijn.
5.4.6

Openheid:

Durf open te zijn naar je jongeren. Durf transparant en eerlijk te zijn. In wat je in hen ziet qua
talenten en mogelijkheden, maar ook over je eigen relatie met Jezus. Durf het aan om jezelf als leider
niet beter voor te doen dan je bent, neem je verantwoordelijkheid voor je eigen relatie met Jezus en
ben je ervan bewust dat jij het levende rolmodel bent voor de jongeren die je begeleidt. Jongeren
zijn er goed in om door maskers heen te prikken en zullen het merken wanneer je niet echt bent.
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5.4.7

Lange termijn commitment

Veiligheid en vertrouwen kun je alleen waarborgen wanneer je voor langere periode jezelf als leider
verbindt aan dezelfde jongeren, denk hierbij aan een aantal jaar. Hier is echter geen gerichte eis of
norm voor te noemen.

5.5 Methode
Eigen methode
De kerken die we bezocht hebben, geven aan dat effectief discipelschap geen methode is. Wat de
kerken hiermee bedoelen is dat het werken met discipelschap per context kan verschillen, waardoor
ontwikkelde methodes niet lukraak over te nemen zijn door andere groepen of kerken. Gevaar van
overnemen is dat het visionair gezien niet voldoende zal gaan leven onder de leiders, waardoor het
draagvlak van discipelschap niet groot genoeg zal zijn. Bestaande methodes zijn wel over te nemen,
mits deze aan de eigen unieke context worden aangepast en mits de eigen visie op discipelschap in
de gemeente en onder de leiders wel helder is. Want alleen wanneer je zelf weet waarnaartoe je op
reis bent en wat je identiteit is zal discipelschap effectief worden.
We zouden iedere gemeente willen aanbevelen om nooit zomaar een methode over te nemen van
een andere groep of kerk. Laat de methode nooit belangijker worden dan de visie en altijd
ondergeschikt blijven aan de visie. Daarnaast is het belangrijk om te beseffen dat mensen
belangrijker zijn dan materiaal of methode. Vaak zijn het de mensen zoals de jeugdleiders die het
‘echte’ werk moeten gaan doen.
Ook willen we aanbevelen om, indien passend materiaal niet te vinden en aan te passen in naar de
huidige context, zelf materiaal te ontwikkelen. Jij kent je eigen context en je eigen jongeren als het
goed is beter dan buitenstaanders. Als het niet lukt of je voelt je niet bekwaam genoeg om zelf een
methode en materiaal te ontwikkelen of voelt je niet bekwaam genoeg tot het uitzetten van een
geestelijke lijn laat jezelf dan toerusten. Zoek externe partijen op, dit kan zijn je eigen
leiderschapsteam/ kerkenraad of externe trainers of andere kerken. Vraag hen om met jou/je leiders
mee te kijken en leer van hen.

5.6 Eindaanbeveling
Advies om deze circulatie in uw gemeente toe te passen
Eindaanbeveling:
Wij geloven dat het mogelijk is voor iedere kerk, welke denominatie dan ook, om discipelschap toe te
passen in de kerk. Op het moment dat kerkenraad, leiderschapsteam, leiders, voorgangers of welke
vorm van leiderschap dan ook de relevantie van dit thema gaat inzien en daarmee de eerste roeping
van de volgers van Jezus Christus verstaat, er visie gevormd wordt, relaties gebouwd worden en er
een eigen passende vorm van werken met discipelschap gevormd wordt dan zal de uitwerking
daarvan zijn dat het door de gemeente heen zal gaan stromen en de gemeente met deze thematiek
bekend zal worden. Uitkomst daarvan zal zijn dat er gezonde discipelen van Jezus een gemeenschap
zullen vormen, samen God zullen zoeken en met elkaar de wereld bekend maken met het Evangelie.
Onderstaande cirkel kan helpen om in het oog te houden. Wij beseffen ons dat dit kan klinken als
een utopie, wat we daar tegenover willen zetten is dat veranderingsprocessen de meest intensief
denkbare processen zijn. Het kost tijd, commitment, zoeken naar richting en visie, persoonlijke groei,
teamvorming, geestelijke ontwikkeling en bereidheid tot eerlijke en open communicatie. Wij zijn
gedurende ons project in contact gekomen met de Learning Communities van 3DM; een organisatie
die voortvloeit uit de kerk die wij bezocht hebben in Sheffield.
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Zij bieden in veel landen een Learning Community aan, zo ook in Nederland in samenwerking met
LEF. Onze aanbeveling is, indien besloten wordt dat de gemeente meer prioriteit wil geven aan
discipelschap en meer wil leren hoe dit praktisch vormgegeven kan worden, om een Learning
Community te volgen. Dit is een plek waar leiders worden toegerust op het vormen van visie, op het
verstaan van Gods stem, op het vormgeven van de persoonlijke gaven en talenten met uiteindelijke
doorstroom om discipelschap meer vorm te kunnen geven in het persoonlijke dagelijkse leven, maar
ook in dat van anderen. Er zal aandacht worden besteed aan Up; relatie met God, aan In; relatie tot
elkaar en Out; relatie met deze wereld met als hoogste doel om alle volken bekend te maken met
God en ze aan te moedigen, ondersteunen en helpen in het opbouwen van een eigen relatie met
Hem (Up).

Relatie

Gods Woord

Discipelschap

Leiderschap

Visie
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Nawoord
Het is ons een genoegen geweest om de laatste paar maanden zo intensief met het thema
discipelschap bezig te zijn voor de Evangelische Alliantie. Het thema discipelschap is voor ons meer
en meer gaan leven. Eigenlijk is het zo dat discipelschap een opdracht is vanuit de Bijbel, maar
hoeveel kerken worstelen niet met het uitleven van deze opdracht?
Het lijkt soms dat de conclusies en aanbevelingen die wij hebben gedaan erg voor de hand liggend
zijn. Dat het aanbevelingen zijn die standaard in het pakket jeugdwerk van elke kerk zouden moeten
zitten. Maar wij hebben bij de onderzochte kerken ontdekt dat zij discipelschap serieus nemen en
echte discipelen van Jezus Christus willen voortbrengen. Wij hebben de manier waarop zij dit doen
willen vertalen naar concrete adviezen. Onze adviezen zijn bedoeld voor het netwerk van de
Evangelische Alliantie in de breedste zin van het woord en dus geschikt voor meerdere denominaties.
Hoewel de leiderschapsstructuren in diverse kerken anders zullen zijn, moeten de aanbevelingen dan
ook zo goed als mogelijk worden toegepast rekening houdend met de context.
Gedurende het onderzoek zijn wij een aantal thema´s tegengekomen die naar ons idee het waard zijn
om verder onderzocht te worden. De thematiek over koninkrijkscultuur hebben wij veel terug zien
komen samen met het koninkrijksdenken. Wat wij gehoord hebben over deze thematiek was
interessant. Helaas hadden wij niet genoeg tijd en ruimte binnen dit onderzoek gehad om hier
uitgebreider op in te gaan. Daarnaast spraken meerdere kerken over een gezamenlijk DNA van
discipelschap. Deze thematiek werd gedurende interviews kort aangestipt en maar is het naar onze
mening waard om verder onderzocht te worden. Met name gericht op DNA vorming en DNA
verandering in reeds bestaande kerken. Als laatste hebben wij geconcludeerd tijdens de interviews
dat alle kerken missionair zijn, doelend op het ´out´ aspect van de driehoek, maar dit allen op een
eigen manier vorm geven. Interessant is om verder te kijken naar missionair zijn. Wat is dat nu
precies? Is daar vanuit missiologie een bepaald format aan te verbinden of zijn daar bepaalde eisen
voor? Wel concluderen wij dat deze drie thema’s heel interessant zijn en wij adviseren dan ook om
vervolgonderzoek te doen naar de thema’s koninkrijkscultuur, (gezamenlijk) DNA en missionair zijn.
Wij willen afsluiten met Mattheüs 28, het gedeelte waar ook de opdracht over het maken van
discipelen vermeld staat. Vers 20: En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de
voltooiing van deze wereld.’ Wij mogen ons gesterkt weten met de boodschap van Jezus zelf dat Hij
met ons is. Ook in de zoektocht naar een effectieve wijze van discipelschap.
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Samenvatting
De werkgroep jeugd van de Evangelische Alliantie is geïnteresseerd in de vraag hoe jongeren kunnen
leren om volgeling van Jezus te zijn. Eind augustus 2012 is er een onderzoek afgerond, met als
hoofdvraag: ‘wat zijn belangrijke factoren die van invloed zijn op het tot geloof komen van een
jongere?’ Eén van de belangrijkste conclusies die daar uit is gekomen is dat niet-gelovige jongeren
veelal tot geloof komen door in relatie te staan met Christenen, dat ze geïnspireerd zijn geraakt door
de bijzondere uitstraling van Christenen en uiteindelijk persoonlijke religieuze ervaringen. Als advies
op basis van deze gegevens wordt gesteld dat het relevant is dat jeugdgroepen/ jongeren in kerken
moeten leren om hun geloof te delen. Voor de Evangelische Alliantie werkgroep jeugd is het relevant
een vervolgonderzoek met als kernvraag; ‘hoe leer je jongeren missionair discipelschap?’ in te stellen.
Wij, als projectgroep, hebben deze vraag centraal gesteld en rondom dit onderwerp nagedacht en
keuzes gemaakt in wat volgens ons relevant is om te onderzoeken. De eerste conclusie die wij
hebben getrokken in de verkenningsfase is dat de term missionair discipelschap eigenlijk een
pleonasme is. Discipelschap en missionair zijn, zijn termen die onlosmakelijk aan elkaar zijn
verbonden. Onze visie op discipelschap is gebaseerd op 2 Tim 2:2: Geef wat je in aanwezigheid van
velen van mij hebt gehoord, door aan betrouwbare mensen die geschikt zijn om anderen te
onderwijzen. In plaats van ‘hoe leer je jongeren missionair discipelschap’ willen wij vragen: ’hoe maak
je jongeren tot discipelen van Jezus Christus?’
Als studenten hebben we bovenstaande inzichtelijk gemaakt, door antwoord te geven op de vraag:
‘Op welke wijze investeren diverse kerken in discipelschap onder jongeren? Hoe kan de Evangelische
Alliantie haar netwerk advies geven om dit in de praktijk vorm te geven?’
Om hier antwoord op te kunnen geven hebben wij ons onderzoek opgedeeld in vijf stappen. Als
eerste hebben we de veelkleurige term discipelschap gedefinieerd, ten tweede hebben we eisen
opgesteld waarmee we ‘succescasussen’ konden selecteren waar we, als derde stap, diepteinterviews hebben uitgevoerd om van hen te ontdekken wat het geheim van hun succesvolle
discipelschap is. De vierde en vijfde stap bestonden uit het verwerken en analyseren van alle
verzamelde onderzoeksgegeven en het formulieren van aanbevelingen voor de Evangelische
Alliantie.
Door de antwoorden systematisch te verwerken, zijn we tot een aantal conclusies gekomen. Deze
conclusies mondden weer uit in een aantal aanbevelingen. Deze aanbevelingen zijn hier echter niet
in één zin samen te vatten. Ze hebben namelijk betrekking op veel verschillende thema’s. We
verwijzen u daarvoor door naar pagina 24 in ons onderzoeksrapport.
Samenvattend kunnen we zeggen dat de geïnterviewden aangaven dat succesvol en effectief
discipelschap te maken heeft met een vijftal thema’s namelijk; Gods woord dat oproept tot
discipelschap, formulering van visie op de thematiek en op leiderschap, leiderschap wat vormgeeft
aan de visie door deze prioriteit te geven in de gemeente en leiderschap wat deze visie doorgeeft
gemeente breed door relaties op te bouwen in de gemeente en de gemeente stimuleert
discipelschap vorm te geven in het dagelijks leven.
Literatuur die wij gelezen hebben, heeft dezelfde Bijbeltekst als uitgangspunt voor discipelschap. Het
is een tekst die vaak wordt aangehaald door christenen en die de ‘grote missie’ van christenen
noemt. Het gaat hier om Mattheüs 28:19:‘Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen,
door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.’ (NBV) De NBG vertaling
spreekt in plaats van leerlingen over het woord discipelen.
Geïnterviewden geven aan dat de sleutel, of het geheim, van succesvol discipelschap relatie is. Zij
geven aan dat Christenen geroepen worden om het Evangelie bekend te maken en geven dit vorm op
een intensieve manier.
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Het toerusten en begeleiden van zowel jongeren als ouderen in discipelschap gebeurd in kleine
groepen waar relaties worden gebouwd. Groepen met een maximum van 12 personen die samen
bidden, Bijbel lezen, God zoeken, toerusting ontvangen op het gebied van karakter en vaardigheden,
elkaar uitdagen Gods stem te verstaan en ernaar te luisteren, intensief in elkaar investeren en elkaar
aanmoedigen de wereld in te trekken en ieder persoon bekend te maken met Jezus. Relaties waar
echtheid en vertrouwen de basis zijn om met en van elkaar te leren.
Geïnterviewde gaven aan dat het maken van discipelen de eerste plaats inneemt in de roeping van
de kerk. Deze prioriteit zal alleen vorm kunnen krijgen wanneer de leiders van de gemeente visie
vormen op de thematiek en deze visie vorm geven in de praktijk. Een (goed) voorbeeld doet volgen,
leiders zullen zich daar bewust van moeten zijn. Geïnterviewden geven aan dat discipelschap niet te
vangen is in een vaststaand format, maar dat de manier waarop vorm gegeven wordt aan
discipelschap per context verschillend zal zijn. Het is onmogelijk om discipelschap te vangen in een
methode die lukraak over te nemen is door andere gemeenten. Geinterviewden moedigen in hun
interviews andere kerken en groepen aan om met elkaar te bezinnen op discipelschap, daarin
eerlijkheid te zoeken en elkaar te vertrouwen door open en echt te zijn. Visie te vormen en prioriteit
te geven aan onze roeping: ‘Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen
in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.’
De adviezen uit het onderzoek kunnen kort als volgt worden geformuleerd:
Effectief discipelschap, waarbij duidelijk is wat discipelschap is en dat het een opdracht is die Jezus
ons meegeeft
Gezamenlijke visie, die door mensen is gemaakt en samen wordt gedragen. Dit zorgt voor een
gezamenlijke route en doel.
Dienend Leiderschap, waarbij leiders ook discipelen zijn en oog hebben voor de mensen. Daarnaast is
er respect voor elkaar en helpen de leiders de visie te dragen.
Duurzame relaties, mensen echt kennen en een intensief en diepgaande relatie aangaan in kleinere
groepen. Alleen dan is er grond voor het opleiden tot discipel.
Eigen methode, elke kerk is anders materiaal werkt niet altijd in de context. Wees niet bang om zelf
aan de slag te gaan.
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