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Passie voor verandering door de Geest
BEWUSTZIJN

De Heilige Geest
is kerkelijk een
beetje het onder-
geschoven kindje
in de Drie-eenheid
met God de vader
en Jezus de zoon.
Toeruster Jelle de
Kok van het Evan-
gelisch Werkver-
band probeert
daar wat aan te
doen met de drie
avonden durende
cursus ‘Ruimte
voor de Geest!’.

WIEBE VAN DER HOUT

O
nderricht over werking
van de Heilige Geest,
groepsgesprekken, ruim-
te voor gebed en om voor

je te laten bidden. Dat biedt de cur-
sus die de Protestantse Gemeente
van Drachtstercompagnie vanaf
morgenavond op drie dinsdagen
biedt. Haar oud-predikant (1992-
2002) Jelle de Kok is de enthousiaste
docent. Sinds begin vorig jaar is hij
toeruster/predikant in dienst van de
Protestantse Kerk, betaald door het
Evangelisch Werkverband binnen
dat genootschap.

De 52-jarige De Kok is er van over-
tuigd dat hoe meer de Geest ruimte
krijgt in het persoonlijk leven en in
de lokale kerk, hoe meer vernieu-
wing en inspiratie er zal zijn. In okto-
ber verscheen van zijn hand het
boek Ruimte voor de Geest (in de
kerk, in jou, in de ander), uitgegeven
door het Evangelische Werkver-
band. Hij roept vooral kerkenraden

op meer aan bezinning en gebed te
doen om tot geestdriftige activiteit
te komen.

Jezus gaf de Heilige Geest als in-
spirator mee aan zijn leerlingen en
die weer aan de eerste christelijke
gemeenten. ,,Van die huisgemeen-
ten zijn we beland in een hiërarchi-
sche kerkstructuur, waarin de Geest
ingekapseld is. We weten er niet zo
goed raad mee. Zij is vaag en onbe-

grepen geworden. De predikant
staat centraal, de gemeente is veelal
passief. Het wordt tijd dat we meer
de nadruk op het priesterschap van
alle gelovigen leggen om uit de vol-
heid van de Heilige Geest te leven.’’

In de calvinistische leer is Chris-
tus centraal komen te staan. Prima,
vindt De Kok, maar in onze kerken
zijn we grotendeels doof en blind ge-
worden voor de nog altijd te ervaren

geestelijke gaven van tekenen, won-
deren, genezingen en openbarin-
gen. ,,Daardoor missen wij ook de
power om goed op de grote uitda-
ging van de secularisatie te reage-
ren.’’

Als basis voor een reveil van de
Geest hamert de toeruster op de
kracht van het gebed. ,,Heel simpel:
Lees je Bijbel, bid elke dag. Dat versje
blijft ontzettend waar. Ga uit je soci-
aal wenselijke gedrag en bidt uit lief-
de voor God en je medemens. Dan
geeft de Geest je passie voor veran-
dering en vernieuwing.’’

In de Protestantse Gemeente van
Diever, die hij in 2017 na vijftien jaar
verliet, trainde hij de kerkenraad er-
in zich te laten leiden door de Geest
in plaats van steeds programma’s
uit de kast te trekken om de ontker-
kelijking te bestrijden. Er ontston-
den gebedsteams, die een keer in de
maand met zang, onderricht en ge-
bed bijtankten. ,,Deelnemers kwa-
men er moe binnen en vertrokken
weer vol energie. We begonnen met
twintig mensen per avond, later wa-
ren het er vijftig, zestig. Het draait
nu, onder mijn opvolger, nog.’’

Voorwaarde voor De Kok is wel
dat de opleving dienstbaar is aan het
grote geheel van de gemeente. ,,Het
gebed is niet bedoeld om jezelf te
kietelen. Ik vind het jammer dat ge-
lovigen uit onze kerken die geraakt
worden door de Heilige Geest nogal
eens weinig weerklank vinden in ei-
gen gemeente. Daardoor gaan ze het
elders zoeken. Soms komen ze in cir-
cuits terecht waar men weer door-
slaat naar de andere kant. Bijvoor-
beeld dat er verkondigd wordt dat je
geloof niet deugt als je om genezing
bidt en dat niet gebeurt. Binnen de
kerk moeten we over lichamelijke
en geestelijke genezing kunnen pra-
ten en er om bidden. Tegelijk moe-
ten we ons realiseren dat we leven in
een gebroken wereld.’’

Jelle de Kok realiseert zich ook dat
er een grote verscheidenheid is in

het karakter van lokale protestantse
gemeenten. ,,Daar moet je ook bij
aansluiten. Mijn kinderen studeren
in Groningen en zijn zeer te spreken
over de vespers rond Psalmen in de
Martinikerk. Dat past daar. En dat
terwijl ze opgegroeid zijn met evan-
gelische opwekkingsliederen.’’

Zijn vrouw, Ineke de Kok-Melle-
ma, is predikant in deeltijd in Wil-
sum (bij Kampen), waar in een dorp
met achthonderd inwoners twee
PKN-kerken beide nog twee dien-
sten per zondag houden. Hij leidt er
een gespreksgroep voor 25- tot 45-ja-
rigen, die begon met zeven mensen
om een eettafel en inmiddels 36
deelnemers heeft. ,,We praten over
het geloof en proberen ook te bid-
den. Hardop ook, dat vinden ze heel
spannend.’’

De predikant/toeruster predikt
ook het geestelijk ouderschap, waar-
bij ervarener gelovigen anderen hel-
pen. ,,Daar groeien beiden van. Het
kan ook oud en jong verbinden,
waarbij jongeren net zo goed die lei-
ding kunnen geven.’’

Dat hij zijn cursus in Drachtster-
compagnie kan geven, stemt De Kok
dankbaar. ,,Toen ik daar als begin-
nend predikant kwam, was ik heel
onzeker door een pijnlijke jeugder-
varing. Door in gebed daarmee aan
de gang te gaan, kwam ik veel beter
in mijn vel te zitten. Om die verdie-
ping gaat het in de cursus ook.’’

‘De Heilige Geest
is ingekapseld in
onze hiërarchische
kerkstructuur’

‘Honger naar de grote
dingen door de Geest’

,,De Heilige Geest doet grote dingen.

Daar heb ik honger naar’’, zegt Helma

Riemersma uit Drachstercompagnie

over deelname in haar woonplaats

aan de cursus ‘Ruimte voor de

Geest!’. Daar hebben zich ruim veer-

tig mensen voor aangemeld. Eerder

volgde ze bij toeruster Jelle de Kok al

avonden rond het thema ‘Luister naar

Gods stem’. Door dit soort bijeenkom-

sten voelt Riemersma zich meer

christen. ,,Je gaat er anders door in

het leven staan. Het geeft inspiratie

en daarmee kun je ook anderen hel-

pen en bemoedigen.’’

Ruimte voor de Geest, in de kerk, in

jou in de ander. Te bestellen via

www.ewv.nl, 9,95 euro.

Jelle de Kok bepleit bezinning en gebed als basis voor geestdriftige actie.
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