
Kerk In Zicht

Wereldwijd zijn er zo’n 600 miljoen evangelische christenen, maar in
België  lijken  ze  een  onzichtbare  minderheid.  Toch  zijn  er  in
Vlaanderen en  Brussel  alleen  al  zo’n 400 evangelische  kerken.  Ze
vormen een bonte verzameling van geloofsgemeenschappen, met elk
hun eigen accent wat betreft beleving en structuur. Want hen bundelt
is niet zozeer de organisatorische band, maar het rotsvaste geloof in
het  evangelie,  de  goede  boodschap  van  God  voor  de  wereld.  Als
volgelingen  van  Christus  trachten  ze  de  boodschap  van  de  Bijbel

iedere  dag  in  praktijk  te  brengen.  In  deze  zesdelige  radioreeks  vertellen  verschillende  gewone
gelovigen  hun  bijzondere  verhaal.  Een  kennismaking,  met  als  doel  om  meer  inzicht  in  de
(evangelische) kerk te verschaffen. 

1) Kevin & Els: de kerkdienst
De zondagochtenden zijn voor heel wat evangelische gezinnen redelijk
hectisch. Dat is niet anders voor Kevin en Els, die wekelijks met hun
de eredienst bezoeken. Niet uit plicht, maar uit een oprecht verlangen
naar een ontmoeting met God. Ze zijn ook meer dan bezoekers: Els zet
zich geregeld in voor de kinderwerking van de kerk, en Kevin leidt af
en  toe de  dienst  of  verzorgt  er  de  preek.  Ook  op  maatschappelijk
gebied tonen ze hun engagement. In deze podcast leggen ze uit hoe een
evangelische kerkdienst verloopt, maar vertellen ze ook wat Bijbel en
evangelie voor hen betekenen. 

2) Stien: de muziek
Evangelische  christenen  zingen  graag  en  veel.  Hun  erediensten
bestaan  soms  wel  voor  de  helft  uit  samenzang.  Dat  gebeurt  met
hedendaagse muziek en dito begeleiding: piano, gitaar, bas en drum
vind je in veel kerken. Afhankelijk van de beschikbare instrumenten,
wordt zo een band samengesteld. De meeste liederen zijn van recente
datum  en  zangbundels  worden  regelmatig  aangevuld.  Ook  Stien
schrijft  zelf en nam al een mini-CD op met verschillende van haar
creaties. Het is voor haar de ideale manier om vorm te geven aan het
geloof en om haar emoties uit te drukken. Op zondag geeft ze in de
eredienst  leiding  aan  het  muziekteam,  in  de  week  werkt  ze  een
verdieping hoger in het kinderdagverblijf dat de kerk heeft opgezet.
Een bijzonder project waarmee de gelovige dienstbaar wil zijn aan de
maatschappij.

3) Sally & Samuel: de hulpverlening
Sally’s  vader  was  bijzonder  geboeid  door  de  archeologie  van  de
Bijbel en hij nam zijn gezin regelmatig mee op reis naar het Midden-
Oosten.  Zo  kon  Sally  al  heel  vroeg  het  toneel  van  de  Bijbelse
verhalen met eigen ogen te aanschouwen.  Haar belangstelling voor
andere culturen groeide in landen als Israël, Jordanië en Syrië. Het is
al  een tijd geleden dat  ze nog in die regio  kwam, maar inmiddels
komen  veel  mensen  van  daar  naar  hier,  op  zoek  naar  een  betere
toekomst.  Zowel  in  haar  dagelijkse  werk  als  maatschappelijk

assistentie  als  in  haar  vrijwilligerswerk voor  Gave veste.  Die  evangelische  organisatie  zet  zich
samen met Sant’Egidio en een aantal Mechelse parochies in voor vluchtelingen en asielzoekers.



Ook aan andere oecumenische initiatieven geeft ze samen met haar man Samuel vorm. Zo zijn
beiden deel van het kernteam van Art of Faith, een interkerkelijk kunst- en muziekfestival wat in
2023 op de kalender staat.

4) Robin-Lisa: de jongerenwerking
Als  je  vader  theoloog  is  en  je  moeder  volop  betrokken  bij  een
gebedsbeweging, is het niet zo vreemd dat je zelf ook interesse hebt voor de
Bijbel.  Maar  als  je  jong  bent  en  op  alle  vlakken  het  leven  probeert  te
ontdekken,  is  een  keuze  voor  geloof  niet  zo  evident.  Robin-Lisa  is  een
dynamische mix van overtuiging en twijfel.  Ze studeert  kunst  in Gent en
probeert zich de kunst van het geloven ook eigen te maken. Dat doet ze in de
kerk waar ze op zondag zit, maar ook in de wekelijkse bijeenkomsten van
Ichtus. Die studentenvereniging biedt een scala aan activiteiten met zowel
ontspanning  als  diepgaande  discussies  rond  evangelie  en  het  lmeven  als
christen. Uiteindelijk is iedereen – jong of oud – toch op zoek naar een plaats
waar je met je vragen terecht kunt.

5) Ignace: het gebed
Bidden wordt ook wel ‘spreken met God’ genoemd, maar hoe voer je
een gesprek met iemand die je niet  kunt zien en wellicht  ook nog
nooit  gehoord  hebt?  Toch  willen  veel  evangelische  christenen
dagelijks in gebed gaan. Bij Ignace is dat niet anders. Zijn hele leven
lang wilde hij zich in het geloof verdiepen. Hij droomde er zelfs even
van pastoor te worden. Uiteindelijk koos hij voor de studie filosofie,
maar  het  evangelie  liet  hem  niet  los.  Vandaag  de  dag  is  hij
godsdienstleerkracht, auteur, verantwoordelijke van een ‘huiskerk’ en
de drijvende kracht achter Pray4Belgium. Voor Ignace is bidden geen
teken van zwakte, maar een inspiratiebron en een concrete kracht. Of
je dat nu alleen of samen met anderen doet, in stilte of luidop: God
hoort en verhoort gebeden.

6) Louis & Anne-Marie: de zending
Louis  en  Anne-Marie  waren  succesvolle  handelaars.  Als
echte commerçanten wisten ze hoe ze het geld moesten laten
binnenstromen. Ze kenden grote hoogtes, maar ook pijnlijke
dieptes. De belangrijkste conclusie die ze uit hun loopbaan
trokken, was dat  materiële rijkdom de geestelijke armoede
niet kan goed maken. Na een omweg langs de doodlopende
wegen van de New Age, besloten ze zich te wenden tot de
levende God. Een beslissing die hun leven en hun visie op
het  bestaan  volledig  veranderde.  Van  ‘poenscheppers’

veranderden ze in een soort ‘wilde weldoeners’. Ze trokken op missie naar Servië om de extreem
arme Romabevolking te helpen. Niet door met geld te strooien, maar wel door ze met Woord en
daad bij te staan. Van de zeven jaar die ze op zending waren, hebben ze geen minuut spijt gehad.


