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Het Grote Avontuur Voorwoord - ix

VOORWOORD

Je hebt dit boek in handen, omdat je een passie hebt 
om het goede nieuws van Gods Koninkrĳk te versprei-
den. Dit verlangen brandt ook in ons. Bĳ Communitas 
hopen we steeds meer kerken en geloofsgroepen 
te zien die het evangelie uitdragen op een manier 
die relevant is voor de mensen om hen heen, zodat 
zoveel mogelĳk mensen Jezus’ liefde kunnen ervaren. 
Daarom doen we ons best om goed te luisteren naar 
mensen die in hun eigen context op nieuwe manie-
ren kerk-zĳn proberen vorm te geven. Welke vragen 
komen ze tegen? Welke ontdekkingen doen ze? Wat 
leeft er in hun harten? En telkens weer, overal ter 
wereld, horen we het volgende:  

We willen nieuwe vormen van kerk zien ontstaan, 
waar de mensen die we kennen en liefhebben een 
levende relatie met Jezus kunnen ontwikkelen. 
Deze vrienden kennen Jezus niet, of als ze dat 
wel doen, willen ze maar weinig met de kerk te 
maken hebben. We kunnen ons niet voorstellen 
dat zĳ onderdeel willen zĳn van de kerken die wĳ 
nu kennen. En tegelĳkertĳd realiseren we ons dat 
we de kerk niet kunnen afschrĳven, alleen maar 
omdat we ons niet kunnen voorstellen dat onze 
vrienden er naartoe zouden komen.

We willen niet nog meer kerken die mensen 
bekeren tot een religieuze (zondagochtend)

cultuur die meer en meer wereldvreemd is. In 
plaats daarvan dromen we van nieuwe kerken die 
een levend contact hebben met hun omgeving. 
Kerken die het goede in de cultuur bevestigen, 
maar ook de vinger op de zere plek leggen daar 
waar de cultuur mensen gevangen houdt in scha-
delĳke, liefdeloze en onrechtvaardige praktĳken.

We verlangen naar een authentieke reis met Jezus 
en met anderen die van Jezus houden. We willen 
niet ‘kerkje spelen’, of ‘net doen alsof’. We willen 
anderen uitnodigen in een manier van leven die 
we zelf als levens veranderend  ervaren. Een leven 
dat bevredigt en dat echt is, dat ons helpt om te 
rusten in de liefde van God en van onze naaste te 
houden op de manier zoals Jezus dat deed.

Diep van binnen voelen we dat er nieuwe manie-
ren moeten zĳn om het lichaam van Christus te 
zĳn. Tegelĳkertĳd verlangen we er ook naar om 
bestaande kerken te helpen om volwassen te 
worden en meer en meer te wandelen in alles waar 
God hen toe roept. We zien uit naar een grotere 
verscheidenheid van allerlei vormen van kerk 
die in hun context staan voor wie Jezus is en een 
voorproefje geven van het Koninkrĳk van God.

Daarnaast horen we mensen vaak zeggen:
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Het is niet gezond om een alleenstaande, geïso-
leerde geloofsgemeenschap te zĳn. We weten dat 
we ons moeten verbinden met het lichaam van 
Christus in bredere zin.

We proberen geen christelĳke utopie te creëren, 
maar we beseffen wel dat er veel meer mogelĳk is 
dan wat we nu zien. We willen leven in het gebed 
dat Jezus ons gaf, waarin hĳ God vroeg: “laat uw 
Koninkrĳk komen, laat Uw wil worden gedaan op 
aarde zoals het is in de hemel”. Wĳ geloven dat 
onze manier van leven een onderdeel is van Gods 
antwoord op dat gebed.

Herken je je in bovenstaande uitspraken? Is dit 
ook waar jĳ met heel je hart naar verlangt? Bĳ 
Communitas voelen we ons geroepen een bewe-
ging van pioniers en initiatiefnemers te zĳn die een 
verschil maken op hun plek in de wereld, in navolging 
van Jezus. Als jĳ datzelfde verlangen hebt, nodigen 
we je uit om aan de slag te gaan met de ideeën en 
oefeningen uit dit boek. We schreven het in de hoop 
dat het je helpt om samen met anderen een originele 
uiting van kerk-zĳn te ontwikkelen. Misschien is het 
verlangen of de frustratie die jĳ over de kerk ervaart 
niets minder dan een duwtje van Gods Geest om in 
(de) beweging te komen? Als dat zo is, haak dan aan… 
en bereid jezelf voor op Het Grote Avontuur!

 


