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Zeven kenmerken van een gezonde gemeente1 
Onderzoek in Engeland, eind jaren ’90, toonde aan dat veel gemeenten kleiner werden. Een 

niet zo vreemde constatering. Opmerkelijker was echter dat van de 260 onderzochte 

gemeenten er 25 waren die in de onderzoeksperiode waren gegroeid. Toen 

de leidinggevende mensen van die gemeenten samen werden gebracht 

konden ze niet goed uitleggen hoe het kwam dat ‘hun’ gemeente was 

gegroeid. Ze konden ook niet worden ingedeeld in een bepaald hokje. Er 

was geen sprake van bepaalde types gemeenten, of bepaalde 

leefomgevingen die kenmerkend waren. Maar gaandeweg de gesprekken 

werd wel duidelijk dat deze gezonde gemeenten zeven kenmerken 

evenwichtige aandacht kregen. De zeven kenmerken van een gezonde 

gemeente zijn:  

1. Zij is bezield door het geloof  

2. Zij richt de blik naar buiten  

3. Zij vraagt zich af: wat wil God hier en nu van ons?  

4. Zij ziet de kosten van verandering en groei onder ogen en wil die opbrengen  

5. Zij functioneert als een gemeenschap  

6. Zij schept ruimte voor iedereen  

7. Zij beperkt zich tot een paar taken en doet die goed  

                                                             
1 Voor deze toelichting is gebruik gemaakt van informatie van de Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer - Noord 
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Het eerste kenmerk van een gezonde gemeente: Bezield zijn door geloof  
Zeven kenmerken worden 

behandeld in het boek 

“Gezonde gemeente” (Robert 

Warren).  Er is er niet één die op 

zichzelf - los van de andere 

kenmerken - een gemeente doet 

groeien en bloeien. De zeven 

kenmerken kunnen niet zonder 

elkaar. Tegelijk is de volgorde van 

de zeven kenmerken wel een 

signaal. Als eerste kenmerken 

worden genoemd het bezield zijn door geloof en een naar buiten gerichte blik. Deze 

beschrijven de relaties die fundamenteel zijn voor de gemeente: de relatie met God en met 

elkaar. Ze vertalen het grote gebod naar de dagelijkse geloofspraktijk. Het eerste kenmerk, 

bezield zijn door geloof, houdt ook nog iets anders in: ... en niet alleen maar alles draaiende 

willen houden. Bij dit eerste kenmerk gaat het om de bron van de energie in een gemeente. 

Soms ontbreekt deze energie: alle ‘fut’ is eruit. Soms is er op zich wel energie in een 

gemeente, maar komt zij uit een ongezonde bron voort. Bijvoorbeeld: de boel maar 

draaiende houden (of zo je wilt: de schone schijn ophouden). Soms hangt deze bron van 

energie samen met een andere bron: die van de angst voor dreigende sluiting van een 

gebouw en/of opheffing van een gemeente. Zo’n bron geeft wel energie, maar zorgt er ook 

voor dat elders veel energie ‘weglekt’. Stel bijvoorbeeld dat de energie voortkomt uit angst, 

dan is er alle kans dat weinigen zoeken naar wat God van ons vraagt (kenmerk 3). Ook zal 

er nauwelijks veranderingsbereidheid zijn (kenmerk 4) en wordt er niet voor iedereen ruimte 

gemaakt (kenmerk 6).  Bezield zijn door geloof is daarom een belangrijk eerste punt om 

over na te denken. Dit kenmerk kan op de volgende manieren tot uitdrukking komen.  

 Mensen worden in een gezonde gemeente toegeleid naar de ervaring van Gods liefde. 

Dat kan in een gemeente waarin wordt geleefd met eredienst en sacramenten. Is de 

eredienst erop gericht om mensen te helpen God te ontmoeten en voor zijn aangezicht 

te verschijnen? Leven met eredienst en sacramenten biedt ruimte voor de lach en de 

traan, voor het vieren van het leven.  

 In een gezonde gemeente komt de energie voort uit een verlangen tot het dienen van 

God en elkaar. Deze motivatie vraagt oefening, ook als het gaat om de  kenmerken die 

nog zullen volgen . Bijvoorbeeld: ruimte geven voor iedereen. Worden nieuw 

ingekomenen werkelijk betrokken bij het werk dat er gebeurt, of worden zij wat terzijde 

gehouden, uit angst voor mogelijke veranderingen?  

 Bijbellezingen worden in een gezonde gemeente verbonden met het dagelijks leven. Het 

gaat om een wijze van hanteren van de schrift, zowel op de kansel als in  persoonlijke 

overdenkingen en in groepen. Er is een bereidheid om te worstelen met de relatie tussen 

teksten uit de Bijbel en het leven hier-en-nu.   

 Een gezonde gemeente helpt mensen te groeien in het geloof in Christus, en dit te delen 

met anderen. Dit betekent dat er over geloof wordt gesproken (en niet dat er  maar 

eenvoudig van uit wordt gegaan). Dat brengt gesprekken met zich mee over hoe mensen 

in het dagelijks leven Gods liefde ervaren - of juist over het gemis aan ervaring. Het gaat 

om het oefenen in het vertellen van het persoonlijke geloofsverhaal. Het gaat om het tot 

uiting brengen van het geloof én om het voeden ervan. Bidden is daarbij onontbeerlijk.  

Bezield zijn 
door geloof

niet: draaiende houden / overleven

- God ervaren door eredienst en sacrament

- Energie en enthousiasme

- Omgang met de schrift

- Voeden van het geloof

Doe alles wat 

u doet of zegt 

in de naam 

van de Heer 

Jezus.
Kol. 3:17

Kenmerk
1
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Het tweede kenmerk van een gezonde gemeente: Een naar buiten gerichte blik  
Het tweede kenmerk van een gezonde 

gemeente staat niet los van de andere zes 

kenmerken. En hij volgt niet voor niets op 

de eerste (bezield zijn door geloof). In het 

kenmerk van een naar buiten gerichte blik 

laat de gemeente zien dat zij meer bezig is 

met een ‘geheel(d) dagelijks leven’ dan met 

een ‘kerkelijk’ leven. Daarmee wordt 

bedoeld dat gezonde gemeenten niet 

slechts met zichzelf bezig zijn, maar 

betrokken bij het hele leven en de gemeenschap. Gezonde gemeenten zijn daarmee van 

een andere orde dan ‘gettokerken’ die voornamelijk bezig zijn met overleven. De naar buiten 

gerichte blik, het betrokken zijn bij een geheel(d) dagelijks leven krijgt vorm in een aantal 

thema’s. De thema’s maken duidelijk dat een gemeente pas gelukkig en gezond is als deze 

een taak te vervullen heeft die buiten haarzelf ligt.    

 Gezonde gemeenten zijn geworteld in de plaatselijke gemeenschap. Zij doen dat in 

samenwerking met andere geloofsgemeenschappen, geloofsovertuigingen, niet-

kerkelijke groepen en allerlei netwerken. Zij leggen zichzelf niet de taak op overal een 

antwoord op te hebben, maar zijn zich bewust van wat zij te bieden hebben, zijn bereid 

om samen te werken, en weten wat er speelt in de buurt.   

 Gezonde gemeenten voelen zich bewogen om gerechtigheid en vrede. De 

gemeenteleden bekommeren zich om de wereld om hen heen en in hun directe  

omgeving. De betrokkenheid groeit naarmate de gerechtigheid concreet vorm krijgt, en 

richt zich niet het minst op hen die het meest benadeeld zijn. Want deze bewogenheid 

vloeit voort uit Gods ruimhartige zorg voor alle mensen.  

 Gezonde gemeenten leggen verbindingen tussen geloof en het dagelijks leven. Daartoe 

worden de gemeenteleden ook toegerust. Het in praktijk brengen van het  geloof in het 

dagelijks leven wordt belangrijker geacht dan het vervullen van een taak binnen de 

kerkelijke organisatie.   

 Gezonde gemeenten gaan in op behoeften en noden door liefdevolle dienstbaarheid. 

“Iedereen behoort toegang te hebben tot het feest van het leven” -  gemeenteleden 

handelen vanuit een mentaliteit van overvloed: Vanuit de liefdevolle dienstbaarheid zijn 

gemeenten daarbij ook bereid om kritisch naar zichzelf te kijken, en zo nodig bepaalde 

waardevolle dingen weg te geven zonder angst zelf daardoor tekort te komen.   

Een mooi voorbeeld van dit laatste thema vertelt dat de leiding van een kerkelijke groep 

voor ouders en kleuters waardevolle gesprekken had in de keuken van het gebouw. Een 

rustplek tussen al het geroezemoes van kinderen en volwassenen. Op zeker moment 

ontdekte de leiding dat ze daarmee in feite de ouders met de kinderen een beetje aan 

zichzelf over liet. De leiding besloot die kostbare plek in de keuken - goed voor een 

persoonlijk gesprek tussen volwassenen onderling - bewust te gaan delen met de ouders, 

en zelf andersom meer deel te nemen in het geroezemoes van de grote groep. De leiding 

‘gaf weg’ wat zij het meest waardeerde. Maar het resulteerde wel in nauwere banden met 

groepsleden. Er kwam meer oog voor persoonlijke problemen, die ze door onderlinge steun 

en praktische hulp konden verlichten.   
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Kortom: gezonde gemeenten nemen in hun naar buiten gerichte blik deel aan het liefhebben 

- want God is een bron van liefde die uitzendt.  

Het derde kenmerk van een gezonde gemeente: Op zoek naar Gods wil  
Van de zeven kenmerken van de 

gezonde gemeente wordt in het boek 

alleen van het derde verteld dat dit 

kenmerk gemeenten in verlegenheid 

brengt. Het gaat bij dit kenmerk dan ook 

om een kritische houding tegenover de 

neiging om onze eigen invulling van de 

roeping van de gemeente 

vanzelfsprekend tot die van God te 

maken.  Een gezonde gemeente 

vraagt allereerst. Daarop ligt het accent. Op de bereidheid om zich op een geheel ander te 

been te laten plaatsen dan waar menselijke overwegingen toe leiden. Een gezonde 

gemeente is allereerst een zoekende gemeente. Nadenken over Gods wil brengt dan ook 

iets anders op gang dan ‘een duidelijk besef van richting hebben’. De kerk is van God. Het 

gaat ook om iets anders dan ‘ontdekken’ wat Gods wil is. Voor we het weten hebben we die 

wil van God zelf ontdekt, en gaan we uit van ónze zekerheid. Het derde kenmerk benadrukt 

de voorlopigheid van ons gelovig kennen en weten.  Gezondheid van een gemeente ligt 

minstens zozeer in het zoeken als in het vinden. En deze houding uit zich onder andere in:  

 het bewust op verkenning gaan. Het is een zoekende houding naar hoe we kerk kunnen 

zijn naar Gods hart, en hoe we dat kunnen doen in de praktijk van alledag.  Een geestelijk 

zelfbewustzijn wordt daarbij verbonden met geestelijke kwaliteit. Daarmee hangt samen 

een met elkaar zoeken naar iemands gaven. Roeping en gaven zijn niet een 

voorgegeven iets, maar worden biddend gevonden. Ze vallen ook niet samen met gaven 

die we ‘van nature’ hebben, maar ze worden gezien als een verrassend geschenk. Dit 

alles vraagt tijd en geduld - een schaars goed in een moderne cultuur die vraagt om 

daadkracht en voortvarendheid.  

 een visie laten opkomen uit gebed en bezinning. In een gezonde gemeente wordt visie 

niet allereerst ontwikkeld door een werkgroep of een kerkenraad, maar ontstaat zij uit 

een gezamenlijke zoektocht. Zij komt in die zoektocht allereerst op uit geestelijk gesprek, 

gezamenlijke bezinning en gevouwen handen.   

 samen prioriteiten stellen. Een gezonde gemeente vindt haar weg door dingen juist niet 

meer te doen. Naarmate er concreter wordt  gesproken over visie zal ook duidelijker 

worden wat voorrang verdient. Wordt die voorrang verbonden met kwaliteit dan leidt dit 

tot vaak broodnodige beperking. Op dit punt hangt het derde kenmerk nauw samen met 

het zevende kenmerk: zich beperken tot een paar taken en doet die goed.  

 elkaar vragen om offers en deze ook brengen voor de prioriteiten. Als spiritualiteit en het 

besef van een opdracht samenkomen in een gemeente wordt ook het doel  steeds 

duidelijker. Als vanzelf brengt dit ook de motivatie om offers te brengen om dit doel te 

realiseren - en hiermee wordt een opmaat gemaakt naar het vierde kenmerk van een 

gezonde gemeente: de kosten van verandering en groei onder ogen zien en bereidheid 

die op te brengen  
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Diepgaande betrokkenheid is het resultaat van het derde kenmerk, waarbij opnieuw geldt 

(zie de omschrijving van het eerste kenmerk): deze betrokkenheid komt niet op uit één 

kenmerk, maar uit het samenspel van alle zeven kenmerken.  

Het vierde kenmerk van een gezonde gemeente: Kosten van verandering en groei onder ogen 

zien en durven opbrengen  
Robert Warren heeft dit kenmerk samen met 

het vorige, op zoek naar wat God wil, in één 

hoofdstuk behandeld. En dat is niet voor 

niets. Het hoofdstuk heeft als titel “Roeping 

is niet vrijblijvend”. Hij herinnert aan de 

situatie van de vroege kerk. Navolging van 

Christus vroeg van de christenen een hoge 

prijs. Velen van hen werden verworpen door 

familie en vrienden, en vaak betekende 

christen-zijn verlies van inkomen en soms zelfs het leven. De vergelijking met landen waarin 

de christelijke kerk wordt vervolgd dringt zich op. Christenen die dit van nabij meemaken 

ervaren de Bijbelse taal over ‘sterven en opstaan met Christus’ als direct van toepassing op 

hun dagelijks leven. Volgens dat patroon - sterven en opstaan - verloopt dan ook hun leven.  

In dat licht staan het derde en het vierde kenmerk. Zoeken naar wat God wil hangt direct 

samen met de bereidheid om de kosten van verandering en groei onder ogen te zien en te 

durven opbrengen. In een gezonde gemeente wordt verandering niet gezien als iets 

bedreigends, maar als teken van leven en groei. Daarbij gaat het om verandering die dieper 

gaat dan het uiterlijk. Het raakt aan normen, gewoonten, vaardigheden en geloof. Dit kan 

ook betekenen dat de verandering onder andere bestaat uit het ergens mee stoppen.   

Een gezonde gemeente  

 omarmt het verleden, en durft tegelijk taken anders aan te pakken. Hierbij is het  goed 

om oog te houden voor twee soorten verandering. De ene verandering is een 

evolutionaire verandering: de kerk “zoals we die kennen” laten we dan functioneren in 

de veranderde omstandigheden die we tegenkomen. De andere verandering is de 

revolutionaire verandering: met een nieuwe groep in een nieuwe omgeving beginnen. 

Vaak zijn beide vormen van verandering aanvullend op elkaar.  

 neemt risico’s. Zij durft erkennen dat iets niet werkt, en zoekt - biddend en improviserend 

- een andere wijze van werken. Een gezonde gemeente laat zich ook niet verlammen 

door iets wat ooit niet heeft gewerkt.  

 Zij gaat creatief in op uitdagingen waar men als kerk en gemeenschap voor geplaatst 
wordt.  

 bevestigt positieve ervaringen met verandering, en bouwt erop voort. Alleen al het  eerlijk 

omgaan met pijnlijke ervaringen uit het verleden heeft tot gevolg dat er positieve 

ervaringen tegenover kunnen komen staan. Het bevestigen van positieve ervaringen is 

ook van belang om in beweging te blijven. Een eenmalige, vaak forse, verandering 

vraagt om, vaak kleine, veranderingen die erop volgen.  

Er zijn gemeenten die de verkeerde kant op gaan, of simpelweg niet veranderen. Er zijn 

gemeenten die ooit veranderden richting gezondheid, meenden dat ze toen klaar waren en 

zijn daarna stil gevallen. Er zijn gemeenten onderweg zijn en blijven naar gezondheid, en 

die beseffen dat het onderweg zijn het belangrijkste teken van gezondheid is.  
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Het vijfde kenmerk van een gezonde gemeente: leven als gemeenschap  

In een gezonde gemeente worden mensen gewaardeerd om wie ze zijn in hun uniciteit. Het 

gaat om goede persoonlijke verhoudingen. Die overstijgen de kenmerken van een 

vereniging en maken de gemeente tot gemeenschap. In een vereniging bepalen 

(ongeschreven) gedragsregels vaak of iemand geaccepteerd wordt. En de actieve bijdrage 

van de leden telt zwaar in een vereniging. In een gemeenschap speelt erbij horen de 

hoofdrol. Mensen willen gezien worden, tevoorschijn geluisterd. Een kerk die allereerst leeft 

als een gemeenschap bindt mensen op deze 

wijze aan zich, sterker dan een 

organisatorische kerk dit kan doen. Het lijkt 

erop dat de institutionele kerken op dit punt nog 

wel dingen te leren of in te halen hebben. 

Daarbij helpt het leren van bloeiende 

gemeenten: zij werken veel met kleine 

groepen. In die kleinschaligheid kan de 

gemeenschap opbloeien. Bij gezonde 

gemeenten vallen een aantal dingen op:  

 relaties worden onderhouden en gevoed, vaak in kleine groepen. Daarbij worden  twee 

soorten relaties in het oog gehouden: die tussen individuele mensen onderling (één-op-

één) en die tussen de mensen en de groep. In zo’n gemeenschap wordt dan ook 

allereerst gekeken naar iemands gaven in plaats van naar een te vervullen vacature. 

Gemeenteleden raken zo allen betrokken bij het geheel. Overigens komen ook in 

dergelijke gemeenschappen op zijn tijd wel eens ruzies voor. Echter: juist omdat er op 

relaties wordt ingezet kan zo’n gemeente ook wat hebben. Men is niet bang om elkaar 

met open vizier tegemoet te treden.  

 leiderschap is een zaak van onderling teamverband, en richt zich op het stimuleren van 

anderen. Leiders in een gezonde gemeenschap zien hoe ze ieders gaven tot hun recht 

kunnen laten komen. Dergelijk leiderschap voorziet de gemeente niet allereerst van 

antwoorden, maar stelt de vragen waarmee de gemeente zelf weer aan de slag kan.   

 bediening door gemeenteleden is wezenlijk. Er is sprake van een hoge graad van 

participatie in de gezonde gemeente. De betrokkenheid is groot, en gemeenteleden 

geven vorm aan hun geloof in de praktijk van alledag. Dingen die voorheen nogal eens 

werden toevertrouwd aan ‘specialisten’ (bijvoorbeeld: evangelisatie) verschuiven naar 

de gemeente als geheel, waardoor de verschillende gaven van gemeenteleden tot hun 

recht kunnen komen in dat geheel. En andere zaken die voorheen als ‘bijkomend’ 

werden gezien (bijvoorbeeld: het bestuur) kunnen vanuit deze benadering dicht bij elk 

gemeentelid worden gebracht.  

Een gezonde gemeente leeft niet zozeer als vereniging of organisatie maar als (h)echte 

gemeenschap, waarbij een ieder betrokken raakt bij elkaar en bij het geheel.  

Het zesde kenmerk van een gezonde gemeente: ruimte scheppen voor iedereen  

Er zijn gemeenten die zichzelf als ‘gastvrij’ betitelen  

o omdat ‘doorgewinterde’ gemeenteleden zich er thuis voelen  

o omdat ‘meer mensen als wij’ welkom zijn  

o omdat ze ‘een goed verhaal’ hebben over gastvrijheid  

o omdat er welkomstwoorden en ‘goedemorgen’ klinkt \ 
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o omdat mensen als ‘bezoeker’ 

meer dan welkom zijn...  

Ten slotte zijn er ook gemeenten die 

nieuwkomers opnemen. In die 

gemeenten is men bereid om de 

bestaande verbanden en contacten te 

laten opbreken, te laten zegenen en te 

geven aan anderen. Een gastvrije, 

gezonde gemeente kenmerkt zich door:  

 Gastvrijheid die wat mag kosten - en men is daar met vreugde toe bereid. Men  spant 

zich bewust in om nieuwkomers op te nemen in het gemeenteleven. Het is min of meer 

te vergelijken met een gezin dat een kind opneemt, met vreugde, wetend dat dit kind 

heel het samenleven onvermijdelijk en aanzienlijk zal veranderen. In deze vorm van 

gastvrijheid komen de eerste twee kenmerken, de twee grote geboden van de gezonde 

gemeente, samen: liefde tot God en liefde voor de anderen in een naar buiten gerichtheid 

die inspireert en uitnodigt.  

 Hulp aan kinderen en jongeren om erbij te horen - zij worden gestimuleerd om een eigen 

bijdrage te leveren en te worden gevoed in hun geloof. Ook op dit punt  zouden we een 

reeks van typen gemeenten kunnen beschrijven zoals hierboven ook is gedaan ten 

aanzien van de gastvrijheid. Ook ten aanzien van kinderen en jongeren geldt dat menige 

gemeente hen graag ziet komen, als ze zich maar aanpassen aan de gangbare 

gewoonten, en doen wat wij al doen. Maar een gastvrije, op kinderen en jongeren 

gerichte gemeente is bereid om te veranderen zodat zij zich thuis voelen in de gemeente. 

Realistische doelen horen daar ook bij. Een gemeente die alleen nog leden van boven 

de 60 kent doet er beter aan zich eerst te richten op een verandering die mensen van in 

de 50 aan zich bindt, dan te dromen over het zomaar oprichten van een 

kindernevendienst.   

 Zoekruimte voor mensen die het geloof willen verkennen. Gezonde gemeenten hebben 

het geloof leren kennen als hulpbron voor het leven en willen ‘zoekers’ hier  graag kennis 

mee laten maken. Zij zullen daarvoor ook passende vormen zoeken en vinden. Als de 

gangbare kerkdienst daarvoor niet de meest handige vorm blijkt te zijn (zoekers willen 

vaak vragen stellen, en de meeste vormen van kerkdienst bieden daarvoor weinig 

ruimte) dan wordt een geëigende vorm gezocht en gerealiseerd.  

 Waardering voor diversiteit. Er is een verschil tussen ruimte scheppen voor anderen en 

ruimte scheppen voor iedereen. Het eerste leidt tot ‘wij-zij-denken’, het tweede leidt tot 

werkelijk opnemen van nieuwe leden. Gezonde gemeenten ervaren dit als een verrijking. 

De diversiteit wordt samengehouden door de liefde van en tot God en jegens elkaar, en 

niet door een gemeenschappelijke (sociale) achtergrond.  Gezonde gemeenten hebben 

het vermogen ontwikkeld om mensen op te nemen die ‘niet zijn als wij’; hun deuren staan 

werkelijk open.   
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Het zevende kenmerk van een gezonde gemeente: zich beperken tot een paar taken en die 

goed doen  

In veel gemeenten zijn 

gemeenteleden verwoed bezig 

met allerlei dingen te organiseren 

en in stand te houden. In een 

gezonde gemeente gaat het 

anders: ontspannen bezig zijn, en 

doelgericht werken. Gezonde 

gemeenten zijn in staat om taken 

te laten liggen, te genieten van 

het leven (dit doet denken aan 

Prediker 3: 13), en zich te 

bezinnen op de waarde van wat 

mensen doen. Daarbij onderscheiden gezonde gemeenten zich niet door buitengewone 

dingen te doen, maar juist door de ‘gewone’ dingen goed te doen. In gezonde gemeenten 

valt het volgende op:  

 de basistaken zijn op orde - er wordt ook wel gezegd in het boek: ‘onopvallend en  

doelmatig’ bezig zijn met allerlei taken zoals gebouwbeheer, vergaderwerk, vormgeving 

van de eredienst en zorg voor de individuele mens. Geen dingen om zich nadrukkelijk 

mee te onderscheiden, maar basisbehoeften die een gemeente de geestelijke 

ademruimte geven om te kunnen leven van en in het geloof. Juist omdat met al deze 

dingen in rust en met aandacht wordt omgegaan voeden zij het geloofsleven.  

 gemeenten bieden iets waardevols op scharniermomenten van het leven - over de 

belangrijke momenten in het leven wordt nagedacht. Er is aandacht en zorgvuldigheid, 

en bij de voorbereiding en uitvoering is een biddende houding zichtbaar en voelbaar. 

Juist als het gaat om doopdiensten, trouwdiensten en begrafenissen wordt allereerst 

kwaliteit gezocht met het oog op goede relaties met betrokkenen.  

 als gemeente zelf goed nieuws zijn - door de houding en de manier van werken, de 

zorgvuldigheid en de tijd die ervoor wordt genomen, doen  de mensen in gezonde 

gemeenten hun werk met voldoening. Dat levert bevrediging op, en positieve reacties 

vanuit de omgeving. Het is een tegengeluid voor gemeenten die denken dat ze door 

meer dingen te doen het hoofd wel boven water kunnen houden. Ze nemen in feite teveel 

hooi op de vork en komen daardoor niet toe aan de broodnodige rust en verstilling - 

broodnodig om op zoek te kunnen gaan naar wat God van en met de gemeente wil. Om 

deze houding aan te kweken is tijd en geduld nodig - het is als een plantje dat de kans 

moet krijgen om te kunnen ontkiemen en groeien. Het is tevens een houding die 

praktische leeft met de uitspraak van Jezus “Mijn juk is zacht en mijn last is licht.”  

 genieten van wat er wordt gedaan - en kunnen leven met wat er niet wordt gedaan. De 

lach is een kenmerk van gezonde gemeenten. En daar voegen we ook de traan  aan toe. 

Want waar rust en aandacht is, daar is ook ruimte om echt stil te staan bij de ander. Daar 

bloeit de medemenselijkheid en de bewogenheid met de nood van  de ander. Vanuit het 

zevende kenmerk, dat rust en aandacht met zich meebrengt, komen we weer terug bij 

de eerste twee kenmerken, die de ‘grote geboden’ in praktijk brengen: bezield zijn door 

geloof en naar buiten gerichte aandacht.  


