
Graag wil ik jullie vertellen wat ik in de 
afgelopen jaren over "discipelschap" 
heb geleerd. Christenen hebben het er 
vaak over, dat men discipelen moet 
maken. Maar weten we wel wat dat 
betekent? Wij zetten ons zelf onder 
druk: "We zouden moeten... We zouden 
kunnen... We zouden toch..." We mogen 
echter God zelf het werk laten doen! 
 
God is een gentleman en wacht geduldig  
Er zijn veel theorieën. Het klinkt allemaal 
goed, alsof iemand het juiste antwoord in 
een leerboek heeft gevonden. Helaas is er 
geen ultieme oplossing. Het is niet aan ons 
om mensen te overtuigen of te bekeren. 
Als we de Bijbel lezen, dan lezen we van 
een God die niemand dwingt om voor Hem 
te kiezen. Hij dringt er echter bij ons op 
aan om een duidelijke beslissing te nemen: 
voor of tegen Hem! God nodigt mensen uit 
om bij Hem te komen. Hij overlaadt hen 
met liefde. Forceren doet Hij niet. Hij wacht 
geduldig als een gentleman en als een 
liefhebbende Vader op diegene die zijn 
uitnodiging aannemen. Als God geduldig 
afwacht, hoeveel te meer mogen wij ande-
ren uitnodigen Jezus te volgen, zonder 
dwang uit te oefenen. We mogen hen 
voorleven wat het betekent Zijn discipel te 
zijn en door Hem geliefd te worden! 
 
De cursus was een bemoediging 
In Minnesota had ik de kans om aan een 
discipelschapstraining voor leiders deel te 
nemen. Ik ben veel dingen opnieuw 
tegengekomen, kon met andere leiders 
van gedachten wisselen en kon nieuwe 
aspecten ontdekken. In het bijzonder het 
uitwisselen van ervaringen was zeer 
bemoedigend voor mij. Wat ik (op)nieuw 

leerde, kon ik met mijn ervaring in het 
jeugdwerk ‘meenemen’ en integreren. We 
zijn in de cursus het Evangelie van 
Johannes gaan doorwerken. Ik vond het 
fascinerend. Ook al was ik er niet vanaf het 
begin bij en kon ik de cursus ook niet 
afronden, ik heb echt heel veel aan deze 
studie gehad.  
 
"Actief zijn" brengt ons dichter bij God 
Alleen met Gods hulp kunnen mensen zijn 
discipelen worden. En vervolgens is het 
met alleen de bekering niet gedaan. 
Integendeel! Het is slechts het begin van 
een leven met God. Een nieuwe christen 
zal wederom anderen tot discipelen 
maken, omdat God hem daartoe in staat 
stelt. Dit is het zogenoemde domino- of 
multiplicatoreffect waarover de Bijbel 
herhaaldelijk spreekt. Onmiddellijk na de 
bekering begint dit proces van 
discipelschap. We mogen de jonge 
christen voorleven wat het betekent om 
een discipel van Jezus te zijn en hem 
uitleggen wat de Bijbel te zeggen heeft. 
We hoeven daarin niet perfect te zijn. Het 
belangrijkste is dat we actief zijn. Tenslotte 
weten we waar we genade ontvangen als 
we fouten maken. Alleen als we actief zijn, 
kunnen we in onze relatie met God groeien 
en dat helpt jonge christenen om te 
groeien in het geloof. 
 
Een hulpmiddel voor mijzelf 
Om erachter te komen waarmee ik het 
beste kan beginnen om in (jonge) mensen 
te investeren, werk ik met het volgende 
overzicht. In welke fase is de persoon met 
wie ik te maken heb?  
 

1 ) De zoekende  
2 ) De (fris) bekeerde  
3 ) De gelovige / navolger  
4 ) De medewerker  
5 ) De leider/ mentor  
6 ) De pastoor/ hoofdleider  

 

Als iemand heel weinig van de Bijbel kent, 
zal ik hem niet gaan vertellen hoe hij de 
Bijbel aan anderen kan uitleggen. Ik zal 
beginnen om de Bijbel uit te leggen vanaf 
het begin! Iemand die nog nooit auto heeft 
gereden laat je ook niet direct op de 
snelweg racen. Hij zal eerst leren hoe een 
auto werkt en wat de verkeersregels zijn, 
om vervolgens het geleerde in een eerste 
rijles op een verlaten parkeerplaats te 
oefenen. 
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"Ik wens dat mijn jongeren  
‘discipelmakers’ worden en 

in anderen investeren." 

Beste vrienden, 

Een aantal van de meiden waarin ik mocht investeren. 



Door discipelmakers komen Oostenrijkers meer 
met Jezus in aanraking en leren daardoor wat 

Zijn doel is voor de mensheid. 

European Christian Mission (ECM)  
is een internationale en interkerkelijke 

zendingsorganisatie, met als doel 
gemeenten stichten in Europa: dé 
missionaire strategie in het meest 

uitdagende continent voor christenen 
vandaag. Evangeliseren, discipelen 

maken en leiders trainen zijn daarom 
sinds 1904 kernbegrippen bij ons | 

Jacqueline Stolk is financieel 
afhankelijk van giften. Je kunt haar 

steunen door een gift over te maken 
via www.ecmnederland.nl/geven of op:  

NG 254997 t.n.v. Stichting ECM-
Nederland, Deventer o.v.v.  “Stolk” | 

ECM-Nederland - Postbus 861 - 7400 
AW Deventer -Nederland  

0570-637537 
ecmnederland@ecmi.org 

www.ecmnederland.nl 
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Het andere meisje was duidelijk in 
fase 4. Ze had vooral behoefte aan 
bemoediging. Daardoor kon ze een 
bijdrage in de jeugdgroep geven, de 
worship leiden en doorgaan met 
bidden voor haar vrienden. Deze 
bemoediging gaf haar de moed om 
haar vrienden uit te nodigen om de 
jeugdgroep te bezoeken. In beide 
situaties vond ik mezelf terug in de 
fase 5 leider/mentor. 
 
"Actief zijn" in Linz  
In Linz pas ik hetzelfde principe toe. 
Ik was vanaf het begin niet alleen, 
maar had vijf vrijwillige jeugdleiders 
in het team (5). Natuurlijk hoort het 
tot mijn verantwoordelijkheid (6) 
erop te letten dat het hen goed gaat, 
te communiceren wat ik van hen in 
de kleine groepen verwacht en wat 
zij voor de jongeren (3) kunnen 
betekenen. In de grote groep (3) 
was ik in eerste instantie de enige 
leiding (5) en mijn team (4) steunde 
me. Ons doel was om hen 
intensiever in discipelschap te 
begeleiden, zodat ze zelf meer 
wilden. Sommige tieners hebben 
hun vrienden (1) uitgenodigd en 
bidden voor hen! 

Het bijbels onderwijs 

Ik kon direct "actief worden" 
Ik kon wat ik had geleerd meteen in de praktijk omzetten en dit direct aan mijn 
eerdere ervaring koppelen. Ik mocht twee jonge mensen begeleiden en in hen 
investeren. Eén tiener wilde dieper in Gods Woord graven. De ander wilde 
haar vrienden dichter bij Jezus brengen. Het hulpmiddel hielp me de juiste 
prioriteiten te stellen. 
 

Het eerste meisje schatte ik, nadat ik met haar gesproken had, in fase 3 en/of 
4. Ik mocht haar helpen een beter inzicht in de Bijbel te krijgen en kon haar 
tips geven over hoe ze het geleerde aan anderen kon doorgeven. Nog 
voordat het schooljaar voorbij was, gaf ze in haar jeugdgroep een bijdrage. 

Trainingscentrum in Deephaven (MN)  

De studenten waar ik in mocht investeren 

We zijn bijna een jaar verder en een 
aantal jongeren is bereid leider-
schapstaken (4) op zich te nemen. 
Mijn team (5) en ik begeleiden hen, 
terwijl ik (6) moet kijken of het goed 
gaat met mijn team. Vanaf 
september komen er nog meer 
jongeren (1-3) bij, maar er zullen 
minder vrijwillige leiders zijn. 
Gelukkig willen de jongeren blijven 
meewerken (4) en sommigen zullen 
zelfs de leiding van een kleine groep 
(5) op zich nemen. Dit is een goede 
ontwikkeling, want mijn baan als 
hoofdleidster loopt in de herfst van 
2017 ten einde. Hoe het daarna 
verder gaat, is nog niet duidelijk. 
 

Ik wens voor mijzelf dat ik de 
verantwoordelijkheid van fase 6 
beter kan dragen. Leiderschap 
begint voorzichtig in fase 4 en 
neemt aan verantwoordelijkheid 
steeds meer toe.  
 
Ik neem deze verantwoordelijkheid 
weliswaar vrijwillig op me, maar heb 
Gods hulp hierbij absoluut nodig! 

Groeten  
 

Jacqueline 

Gek doen met de studenten 
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