
Charisma Februari 202236

De eerste gemeente stond ‘in de gunst van gans de bevolking’, zo staat in Handelingen 2:47. 
Maar niet iedereen bekeerde zich. Het schepte wel een positief klimaat voor het evangelie, 
de kerk en de Naam des Heren. Geen overbodige luxe. Want, als de Heilige Geest echt aan 
de slag gaat, gebeuren er “abnormale” dingen. 

Vaak hebben deze dingen helaas ook 
argwaan, angst en verdachtmakingen 
als gevolg. ‘Zij hebben te veel 
zoete wijn gehad’ was destijds al 
een halve beschuldiging naar de 
eerste gemeente met Pinksteren. 
Waar de Heer en de Heilige Geest 
ruimte krijgen moeten we met 
tegenstand en onbegrip rekening 
houden. ‘Want een ongeestelijk 
mens begrijpt niet wat van de Geest 
is’, aldus Paulus in 1 Korintiërs. 
Daarom is het extra belangrijk om 
de rangen als christenen te sluiten 
en als eenheid naar de wereld 
over te komen. Velen zijn de weg 
kwijt en missen houvast, hoop en 
standvastigheid. Gelovigen, maar 
ook de maatschappij als geheel. 
Noemt Jezus ons niet ‘het zout 
der aarde’. Smaakgevers aan deze 
wereld. De kerk wordt dus wel 
bekeken in Nederland. Ik bedoel dit 
niet als beschuldiging, maar als een 
aanmoediging om onze focus als 
christenen juist te leggen. Om de 
hoop, het vertrouwen in Hem die 

de toekomst kent en heeft. Niet op 
de omstandigheden waarin we ons 
nu bevinden. Maar, dat zit net iets 
anders bij ons in Vlaanderen. 
 
Het is stil in de kerk(en)
Als je bij ons over “de kerk” spreekt, 
denkt 95% van de bevolking aan de 
katholieke kerk. En die is meer dan ooit 
stil. Geen teken van leven gedurende 
de pandemie. Merkwaardig. 25 
jaar geleden was dit nog heel 
anders. Toen was het overigens 
“not done” om een evangelische 
kerk binnen te stappen. Voor 
zover die al bekend waren, werden 
ze meteen ondergebracht bij de 
Jehova’s getuigen en de Mormonen 
onder de categorie “sekten”. Maar 
ook in de evangelische wereld 
is het heel stil hier vandaag. En 
onbekend is onbemind. En daar 
is maar één uitzondering op, voor 
zover ik kan zien momenteel. 
Namelijk Gospelkerk Vlaanderen.  
Doorheen en “dankzij” corona 
is onze kerk sterk in bekendheid 

gegroeid door haar livestreams. 
En door de oprichting van TUBE7, 
het GeloofsVideoPlatform voor 
Vlaanderen. Dit staat klaar om 
echt gelanceerd te worden vanaf 
begin april (nu al te bekijken via 
tube7.vlaanderen). Het is voor 
ons de vertaling van een goddelijke 
visie en strategie om als vol-
evangelische kerk de weg des 
Heren te bereiden in dit land.  
Het zijn middelen om – zoals Tom 
Mualaba, onze producer, gitarist 
en lid van de kerkleiding – vertelde 
in De Zevende Dag, een primetime 
tv-programma op VRT: ‘We willen 
geloof terug bij de mensen brengen. 
Zonder het vingertje in de lucht te 
steken.’ Al meer dan 35 jaar is dit 
de goddelijke visie die we stap voor 
stap proberen te vertalen in praktijk. 
Met vallen en opstaan. Maar wel met 
vrucht en vooruitgang! 
 
Onbekend is onbemind
Het is belangrijk dat de kerk van 
Christus ‘in de gunst staat bij gans 
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de bevolking’. Maar onbekend is onbemind. En dat is 
het probleem sinds mensenheugenis in Vlaanderen 
en België. Van de 6 miljoen Vlamingen zijn er 
ongeveer 180.000 wedergeboren christenen (0.03%). 
Daarvan zijn er ongeveer 60.000 van Vlaamse origine 
en 120.000 van Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse 
oorsprong. Neen, ik ben geen racist. Maar, het zijn 
vaak anderstalige kerken met totaal andere cultuur dan 
de Vlaamse cultuur en versterken daardoor vaak eerder 
de argwaan van een vaak wantrouwig en bang volk.   
Van de 60.000 Vlaamse christenen is pakweg 60% niet-
charismatisch of pinkstergelovig. De volheid van de 
Heilige Geest, de Geestesgaven maar ook de wereld van 
de duisternis komen niet of nauwelijks in het geestelijk 
profiel voor. Dat brengt ons uiteindelijk aan ongeveer 
30.000 (0,005%) echte “special forces” om Vlaanderen 
voor Jezus te veroveren. En net daar zien we de wijsheid 
Gods aan het werk door de 40-jarige geschiedenis van 
Gospelkerk Vlaanderen heen.  
 
Groei
Gods gedachten én Zijn wegen zijn anders dan de onze. 
U kent de tekst uiteraard wel uit Jesaja 55. Daarom is het 
gevaarlijk om, ook wat kerkgroei, geestelijke herleving en 
evangelisatie in clichés te redeneren. Dat mogen wij hier 
ondervinden. Onze kerk is gefundeerd op de Rots. En 
die heeft door de decennia heen steeds weer gezorgd 
voor ongeziene bekeringen, getuigenissen, wonderlijke 
aanwezigheid en kracht van de Heilige Geest onder 
ons. Met een onverwoestbaar geloof en familieband. 
Ondanks alle tegenstand, fouten, mislukkingen. Het is 
gewoon wonderlijk. Met een sterke reputatie daar waar 
mensen zich vandaag bevinden: op de (sociale) media.  
Zowel in de strategie van Jezus om de Samaritaanse vrouw 
te bereiken (Johannes 4), als bij de evangelisatiemethode 
van Paulus te Athene (Handelingen 17), als bij de 
strategie van Jezus bij Zijn eigen volk, zien we steeds 
weer het AIDA-model terugkeren. Eerst de aandacht 
trekken (Attention), daarna interesse wekken (Interest), 
en in het verlengde daarvan het verlangen (Desire) van 
de mensen om….naar God te komen, de overgave en 
bekering (Action). En dat is wat vele evangelisten niet 
begrijpen en waarom het evangelie ook niet plakt bij 
de mensen in Vlaanderen. Onbekend is onbemind. En 
vertrouwen moet je winnen en vaak ook verdienen. En 
laat dat nu enorme knelpunten zijn hier in Vlaanderen 
voor het evangelie. 
 
En toch weer “de gunst”
Sinds ongeveer 20 jaar heeft ons kerk via haar 
onwaarschijnlijk muzikaal talent, haar passie en de 
genade des Heren, stevige relaties opgebouwd bij de 
“grote media”. Zoals de nationale zender VRT, VTM, 
en Q-music. Maar ook bij talloze BV’s (Bekende 

Vlamingen) en media-events, tot aan het befaamde 
festival Rock-Werchter toe dat 100.000 mensen 
samenbrengt. Je houdt het niet voor mogelijk, maar God 
bracht ons in de schijnwerpers. Al meer dan 15 jaar. 
Zonder dat we water bij de wijn deden. De Heer heeft 
ons in de gunst gebracht van hen die vandaag voor een 
groot deel de opinies van de mensen bepalen: de media 
en de muziekwereld. Voeg daarbij de doorbraak via 
onze livestreams en nu TUBE7. U begrijpt meteen hoe 
de Heer hier “omgekeerd” te werk gaat. En we klaar zijn 
voor de volgende stappen naar het binnenhalen van de 
oogst. Die zelfs nu hier nog niet rijp is…
 
Onze tentpinnen staan wijd
Eerste de reputatie, dan de invulling. Laat nu maar 
komen. Daar waar de Vlaming zicht bevindt. Niet op 
marktplaatsen, maar op de sociale media. En daar zitten 
wij. Het wantrouwen tegen alles wat “geloof” en “kerk” 
is in Vlaanderen, is enorm. Maar uit de vele reacties 
die wij mochten ontvangen sinds onze echte media-
doorbraak onthouden wij vooral de vaak terugkerende 
zin: ‘Wij wisten niet dat dit bestond in Vlaanderen.’ 
Jawel, het bestaat. Een plaats waar blijdschap, hoop, 
liefde en aanvaarding is. En vooral, waar de mensen bij 
hun eerste stappen naar binnen zeggen: ‘Er is hier iets 
bijzonders.’ Juist. Onze God, Jezus, de Heilige Geest. 
 
It takes God a lot of time
God neemt soms veel tijd om grote dingen te doen. 
Denk maar aan de wederkomst van de Heer zelf. Ook 
Vlaanderen en België krijgt een bijzondere behandeling, 
zoals iedereen. En bij ons is dit: vertrouwen en 
bekendheid opbouwen. En dat vraagt tijd en geloof 
(geloof me 🙂). Maar God is getrouw. En we bereiden 
ons nu voor op de volgende stappen in het proces. Na 
de aandacht komt nu de interesse. De trauma’s rond 
de katholieke kerk lijken stilaan te verdwijnen. Bidt u 
mee voor Vlaanderen en België? Om mensen aan te 
zetten om echt een stap te zetten naar de fysieke kerk 
in Vilvoorde. En vandaar verder…

Alvast bedankt! 
Gods zegen

Eddy Haesaerts 
Voorganger Gospelkerk Vlaanderen


