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Nieuwe start

Ruim een half jaar terug in Lampang – waar we voorheen een
internationaal team van collega's om ons heen hadden, zijn we nu als 
gezin 'alleen', maar: wel met veel Thaise vrienden. Waar we voorheen 
een centrum hadden van waaruit we onze activiteiten ontplooiden, hebben 
we nu ons woonhuis – wel op een centralere locatie, met veel meer ruimte om het huis heen.

Maar jullie hebben van Christus de heilige Geest gekregen, en die zal in jullie blijven. De Geest 
zelf zal jullie alles leren. Daarom hoeft niemand anders iets aan jullie te leren. Wat de Geest zegt, 
is waar. Hij bedriegt jullie niet. Blijf daarom verbonden met Christus, zoals de Geest jullie geleerd 
heeft. (1 Johannes 2:27, BGT)

Ons streven is om op de meest effectieve manier groepen op te starten die vol zijn met de heilige 
Geest, Jezus in hun leven centraal stellen en Hem graag samen aanbidden, elkaar opbouwen en 
dienen in de gaven van de Geest, en niet bang zijn om boeddhistische vrienden en familie mee te 
nemen op de ontdekkingstocht naar de ware God.

Het 'DNA' van veel bestaande gemeentes in Thailand heeft veel elementen die groei verhinderen: 
nieuwe gelovigen worden geïsoleerd van hun omgeving, er is veel nadruk op gedragsregeltjes voor 
de gewenste levensstijl, en de kerkcultuur voelt vreemd voor de doorsnee Thai. De meesten houden 
het niet lang uit in de gemeente, en dat leidt tot ontmoediging, zowel bij de gemeente als bij de jonge 
Christen. De hoge waarde die wordt gehecht op een mooi en goed uitgerust kerkgebouw met een 
betaalde voorganger is op zich niet verkeerd, maar het leidt tot een decennia-lange weg van sparen 
en geldgebrek voor de relatief kleine gemeentes, die vaak weinig energie overhouden om zich uit te 
strekken naar de mensen om zich heen. En doordat de boeddhistische religieuze achtergrond vaak 
niet goed doorgewerkt wordt, blijven enerzijds onderliggende geestelijke machten actief, en is er 
anderzijds een geestelijke communicatiekloof met vrienden en familie.

Vrienden, wij moeten ophouden te zéggen dat we van elkaar houden. Wij moeten echt van elkaar 
houden en het uit onze daden laten blijken. (1 Johannes 3:18, HTB)

Tijdens onze eerste vier jaren in Thailand hebben we vooral veel geleerd over 'organisch' gemeente-
zijn: iedereen heeft gaven en inbreng, de heilige Geest heeft de leiding over de samenkomsten, en 
echte groei vindt overal en altijd plaats, juist 'in de wereld', waar we met moeilijkheden worden 
geconfronteerd – zolang er bewust met Jezus wordt geleefd.

Contextualisatie

Ons groeivlak ligt nu in het aanpassen aan de Thaise cultuur, op zo'n manier dat het de heilige 
Geest niet bedroeft: noch door het opwerpen van onnodige obstakels in het contact met 
geïnteresseerde boeddhisten (liefdeloosheid), noch door het toelaten van onreine of onware geesten 
(syncretisme). Dit onderwerp staat nu erg in de belangstelling in de zendingswereld, omdat het 
inzicht doorbreekt dat wanneer de (onheilzame vormen van) 'kerkcultuur' en de 'tale Kanaans' de 
overdracht van God's goede nieuws lang in de weg heeft gestaan. De wereldwijde Gemeente is in 
deze post-moderne tijd hierin explosief aan het groeien, met name in de diverse manieren waarop 
we Jezus' liefde zichtbaar maken, en dat is spannend, maar brengt ook risico's – we mogen 
vrijmoedig vooruit, naief maar ook arglistig! De Heer is aan het werk, en de tijd is kort, donkere 
wolken trekken zich samen over de wereld, maar er ligt nog een enorm potentieel van 
Gemeentegroei – wereldwijd! – waarvoor onze Vader Zijn kinderen roept.

In Hem die bij machte is meer te doen dan wij bidden of beseffen,
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