
De meeste lezers komen dagelijks met één of meerdere personen in 
gesprek. De gesprekken variëren van oppervlakkig tot diepgaand. Waar 
spreken we over? Hoe bereiken we de ander écht? Wat geven we mee of 
het nu gaat om een jongere, een randkerkelijke of een gezinslid? In deze 
katern worden met het oog hierop enkele handreikingen gedaan. 

Thema:

In gesprek met...



leef met hen mee op kruispunten in 
het leven. Het wordt zeker gewaar-
deerd als ze bezoek krijgen in moeilijke 
tijden. Probeer vanuit hun verhaal aan 
te sluiten met het Evangelie. Ga ze niet 
onder druk zetten om naar de kerk te 
komen, maar probeer een gesprek te 
krijgen over het Evangelie. Stel gerust 
vragen als: ‘Wat vindt u van de Bij-

Ieder van ons zal wel eens ervaren 
hebben hoe verschillend het is tegen 

wie je iets vertelt. Aan de een kun je je 
verhaal echt kwijt. Bij de ander lukt dat 
veel moeilijker. Je voelt je onderbroken 
in je relaas; soms zelfs afgebroken. In 
het slechtste geval wordt er in je ver-
haal ‘ingebroken’, omdat degene die 
kwam om te luisteren blijkbaar graag 
zijn eigen ervaringen kwijt wil. Kortom: 
luisteren en luisteren is twee.
Laat ik beginnen met te benadrukken 
dat luisteren iets is dat inspanning 
vraagt. Luisteren is een actief werk-
woord! Luisteren is iets wat je doet. 
Werkelijk luisteren zal de ander helpen 
zijn of haar verhaal te vertellen; het zal 
de ander helpen zich te ‘ontsluiten’. Ie-
mand aanhoren kost niet zoveel inspan-
ning. Dat onderga je. In het pastoraat is 
dat – uiteraard – te weinig en te kort.

‘Hoe ga je in gesprek 
met een randkerkelijke’

Evangelisatie

Tekst: Jos van der Hoog

Echter, aan dat intensieve luisteren gaat 
nog iets vooraf. En wel de gezindheid, 
de hartelijke bereidheid om er echt voor 
de ander te zijn. En dat klinkt voor de 

Een aantal jaar geleden hadden veel 
van onze gemeenten een groot aan-

tal randkerkelijke leden. Leden die ooit 
gedoopt zijn, of waarvan de ouders ge-
doopt zijn, maar die niet of nauwelijks 
meer in de kerk komen. Ook nu kom 
je deze leden in bijna iedere gemeen-
te nog wel tegen in meer of minder 
grote aantallen. Voor kerkenraden en 
gemeenteleden is het niet altijd gemak-
kelijk om met hen in contact te komen. 
Er zijn gemeenten die de randkerkelij-
ke leden alleen maar bezoeken om geld 
te vragen voor bijvoorbeeld de vrijwilli-
ge bijdrage of het verjaringsfonds. Het 
is uiteraard geen reclame voor de kerk 
als het enige contactmoment over geld 
gaat. De kerk heeft niet altijd een goed 
imago. Het is belangrijk om te laten 
zien waar het binnen de kerk wel om 
draait, namelijk om het Evangelie van 
de Heere Jezus Christus. 

Het is goed om randkerkelijken te 
bezoeken met deze boodschap. Vaak 
is er nog wel enige binding met de 
kerk. Er zijn mensen die bewust lid 
zijn om de kerk te steunen. Ze vinden 
het belangrijk dat de kerk in hun dorp 
blijft bestaan. Laat als kerk ook merken 
dat het gewaardeerd wordt dat ze lid 
zijn. Een goed middel om met hen in 
contact te komen is om elk jaar een 
dagboekje persoonlijk te overhandigen. 
Als dit dagboekje voor de aanvang van 
het nieuwe jaar wordt overhandigt is er 
gelijk de gelegenheid om de leden uit 
te nodigen voor de diensten met kerst 
en rond de jaarwisseling. 

Het is heel belangrijk om interesse te 
tonen in de mensen. Vraag wat hen 
bezig houdt. Investeer in een relatie; 

beltekst: ‘Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad dat Hij zijn eniggeboren 
Zoon gegeven heeft, opdat een ieder 
die in Hem gelooft niet verloren gaat, 
maar het eeuwige leven heeft.’? Vraag 
bijvoorbeeld wat ze van het Evangelie 
vinden, wat deze blijde boodschap hen 
te zeggen heeft. In zo’n gesprek is er 
alle gelegenheid om te vertellen wat 
deze boodschap voor u zelf betekent. 

Besef tot slot dat bekering en geloof 
Gods eigen werk is. Wij hoeven en 
kunnen geen mensen bekeren, maar 
het is wel onze opdracht hen over de 
Heere Jezus vertellen! Vermijdt daarom 
moeilijke begrippen en probeer een 
gesprek zo vorm te geven dat de men-
sen jaloers worden op de vreugde en 
de troost die er is te verkrijgen door het 
geloof in Hem!

Luisteren, 
hoe doe je dat? 

Opleiding

Tekst: ds. P.C. Hoek



leidinggevenden in het jeugdwerk kun-
nen de predikant heel goed bijstaan in 
het onderhouden van relaties met jon-
geren. Zij hebben vaak het meest direct 
contact met kinderen en jongeren. Kin-
derclubleiders kunnen zomaar een diep 
gesprek hebben met een van de klein-
sten, omdat oma de week ervoor gestor-
ven is. Daarnaast wordt een JV-leider 
geconfronteerd met existentiële vragen 
van jongeren. Relatie is dan dé weg naar 
het hart van een jongere. Jongeren heb-
ben meerdere mensen nodig aan wie zij 
zich kunnen spiegelen. 

Omdat er vaak op verschillende ‘lagen’ 
contacten met jongeren zijn, vraagt dit 
uitwisseling van informatie en afstem-
ming. Een gestructureerde overlegvorm 
tussen kerkenraad, predikant/catecheet 
en jeugdwerk is zeer noodzakelijk. Zo 
kan de eerste verantwoordelijkheid voor 
de zorg van de lammetjes blijven waar 
hij hoort. 

De grote Herder vertrouwt ons de pas-
torale zorg van de lammetjes toe. Dat 
vraagt veel wijsheid en afhankelijkheid. 
En gebed om Gods Geest: ‘Heere, door-
waai onze hof ’.  

Wie zorgt er 
voor de lammetjes

Tekst: Gerbrand de Jong

Het is een tedere 
aanblik, als je in 

het voorjaar in de wei 
kijkt: de liefdevolle zorg 
van een moederschaap 
voor haar lammetjes. Ze 
kent haar kroost feilloos 
aan hun geblaat en zal 
ze geen moment uit het 
oog verliezen. Liefde en 
aandacht zijn primaire 
levensbehoeften, ook 
van mensen. En zo heb-
ben ook jongeren het nodig hebben 
om gezien te worden. Om aandacht te 
krijgen. Dat is door God zo ingescha-
pen. Alles wat aandacht krijgt, groeit! 
Jongeren die niet gekend en begrepen 
worden, lopen een verhoogd risico de 
kerk te verlaten als de Heere het niet 
verhoedt. Wie zorgt er eigenlijk voor 
hen? Wie heeft er een luisterend oor 
voor hen? Wie loopt er een poosje met 
hen mee in hun (geestelijke) zoek-
tocht? Wie begeleidt hen op weg naar 
de grote ontmoeting met God?

De verantwoordelijkheid voor de pasto-
rale zorg ligt bij de kerkenraad, die dit 
in de meeste gevallen overdraagt aan 
de predikant. Door tijdgebrek heeft een 
predikant vaak niet de mogelijkheid met 
alle kinderen en jongeren voldoende 
contact te hebben. Soms ondersteunen 
de ouderlingen de predikant hierbij. Ik 
denk bijvoorbeeld aan de ouderling die 
contact zoekt met jongeren die hun di-
ploma hebben gehaald. Op kruispunten 
van het leven, in droefheid (rouw, schei-
ding) en blijdschap (geboorte, jubileum, 
verjaardag) is er ingang voor dieper con-
tact tussen de ambtsdragers en de kin-
deren/jongeren van de gemeente. Ook 

hand liggender dan het is… Werkelijk 
naar iemand luisteren, betekent jezelf 
beschikbaar stellen om in de mooie, 
maar ook om in de moeilijkste gedach-
ten en ervaringen te delen. Dat kost tijd 
en inzet. Dat vergt oprechte en intense 
aandacht. Dat kost ook… jezelf. Het 
betekent dat we onze (voor)oordelen 
opschorten, om ruimte te bieden aan 
deze mens. Echt luisteren betekent dat 
je je best doet om het leven van de an-
der door zijn of haar ogen te bezien.   
En het luisteren zelf? Dat doe je óók, 
maar zeker niet alléén met het oor. Daar 
komt ook je oog aan te pas. Begin er 
eens mee om de omgeving waarin de 
ander zich bevindt te ‘lezen’. Wat zegt 
de wijze waarop deze mens leeft over 
hem? Wat zegt de ruimte waarin we el-
kaar ontmoeten over haar? Welke aan-
wijzingen komen we er tegen met het 
oog op de vraag wie hij of zij is? En ver-
der: wat spreekt uit iemands houding, 
wat spreekt uit iemands blik? Wat zeg-
gen de gebaren?
Luisteren doe je verder ook met je bin-
nenste, met je ‘hart’. Wie zich werkelijk 
naar de ander toewendt en het vertelde 
tot zich neemt, zal bij zichzelf gewaar 
worden dat het vertelde iets in onszelf 
en met onszelf doet. Wat wordt mij door 
die ander verteld? Hoe wordt het ver-
teld? Wat ontbreekt er aan het vertelde? 
Als je zo luistert, raakt het je binnenste 
aan. En je merkt dat je elkaar verstaat. 

Jongeren



‘En gij zult ze uw 
kinderen inscherpen…’  

Tekst: A. Rijken-Ubak

Vrouwenbond

ons aan. En komen er vaak later nog 
op terug om aan te geven dat ze ook zo 
graag willen leven zoals de Heere het 
van ons vraagt.  Ze proeven echt wel 
dat we wel in deze wereld leven, maar 
niet van deze wereld kunnen en mogen 
zijn. Laten we toch als ouders, maar 
zeker ook als moeders standvastig zijn 
in onze levenswandel. Met al ons te-
kort, want dat zal er altijd blijven. Maar 
boven alles in afhankelijkheid van de 
Heere.’ 

Esther Vos uit Veen: 
In gesprek met je kinderen. Hoe is dat 
in de praktijk?
Kinderen grootbrengen onder het gezag 
van Gods Woord is in de praktijk van 
alle dag zo eenvoudig nog niet.
Als we bedenken dat de Heere ons in 
Zijn Woord bevel geeft vanuit Deutero-
nomium 6:7 ‘En gij zult ze uw kinderen 
inscherpen’ - de kanttekeningen zeggen 
hier: alzo voordragen dat zij in hun hart 
mogen doordringen… - ‘en daarvan 
spreken…’, dan heeft dat een diepe 

In Deuteronomium 6 komt het bevel 
tot ons om Gods geboden te houden 

en ze onze kinderen zo voor te houden 
dat ze in hun hart mogen doordringen:  
‘En gij zult ze uw kinderen inscherpen 
en daarvan spreken, als gij in uw huis 
zit en als gij op den weg gaat, en als gij 
nederligt en als gij opstaat.’ Hoe geeft u 
aan deze tekst invulling in uw dagelijk-
se gezinsleven? Hebt u nog een advies 
voor onze lezers? Onderstaande vragen 
stel ik aan twee jonge moeders: mw. 
Lianne van Dijk-Wiggelinkhuijsen uit 
Geldermalsen en mw. Esther Vos-van 
der Wal uit Veen.

Lianne van Dijk  
uit Geldermalsen:
‘Als moeder van een gezin van vijf jon-
gens in de leeftijd van 4, 6, 10, 11 en 
13 jaar merk ik dat het heel belangrijk 
is om veel tijd met hen door te bren-
gen. Vooral ook veel met hen te spre-
ken over dagelijkse dingen, maar toch 
ook over de eeuwigheid die ons allen 
wacht. 
Elke morgen lees ik met de jongens 
een gedeelte uit Gods Woord met 
daarbij een stukje uit een dagboek. Als 
de oudste vroeg moet beginnen dan 
doet hij dit voor zichzelf. Vervolgens ga 
ik voor in gebed, waarin we ons gezin 
opdragen bij vreugdevolle momenten, 
maar ook de zorgen die er kunnen 
zijn in gezin, familie of kerkelijke ge-
meente. We proberen met de jongens 
heel open over allerlei onderwerpen te 
spreken, dit toetsend aan Gods Woord. 
We merken dat zij dit ook fijn vinden, 
doordat ze met vragen op allerlei ge-
bied naar ons toekomen. Ook al is 
het weleens moeilijk als ze bepaalde 
dingen niet mogen, die anderen mis-
schien wel mogen. Door er met hen 
over te spreken, nemen ze het wel van 

betekenis: inslijpen. Toen de kinde-
ren klein waren, begon het soms heel 
eenvoudig. Zomaar, op de fiets, met 
je kind voor- of achterop. Al fietsend 
vertellen… Of, gezellig op schoot, of 
aan tafel of vóór het slapen gaan. Zo 
kostbaar. 
Maar nu ze groter zijn (de jongste is 11 
jaar en de oudste 15) ligt het wel weer 
anders. Hun denken verandert. Nu 
ben je veel zuiniger op een gesprek-
je wat zomaar terloops en spontaan 
ontstaat, zeker in deze tijd. Er komt 
veel op de kinderen af. Ze worden met 
veel dingen geconfronteerd waar ze 
nog helemaal niet aan toe zijn, maar 
moeten wel ‘gestuurd’ worden. Dat 
is een zeer verantwoordelijke taak als 
moeder zijnde. En wie ben ik zelf? En 
wat zegt Gods Woord? En soms vraag 
ik me wel eens af: dringt het wel door, 
is het scherp genoeg...? Zeker kunnen 
daar, naar aanleiding van de prediking, 
mooie gesprekken ontstaan waar je dan 
gebruik van kunt maken. En hoe open 
ben jezelf? De kinderen komen dan 
ook sneller naar jou toe om vragen te 
stellen. Door gebeurtenissen die ons 
overkomen. Ook dit vraagt aandacht en 
onderwijzing. Wijzen op het éne Nodi-
ge. Wat is onze tijd kostbaar! Het gaat 
toch om het het ‘Allerhoogst en eeuwig 
goed’? Geleid door de Heilige Geest. 
Voor ons allen onmisbaar!’

De Heere zegene ons en de opvoeding 
van onze kinderen. Tot Zijn eer en onze 
ziel tot zaligheid.

Familie van Dijk

Familie Vos


