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Hoe Joop Fijnvandraat zijn kerk in 
Groningen ziet opbloeien in 
coronatijd 

Klagen over de impact van het coronavirus op het kerkelijk 
leven. Daar doet Joop Fijnvandraat niet aan mee. Hij vertelt hoe 
hij als voorganger en één van de kerkleiders van 
Christengemeente ‘de verbinding’ in Vlagtwedde ervaart hoe 
God de geloofsgemeenschap gebruikt om tot zegen te zijn. 
Joop is groot voorstander van de huiskerkcultuur en ziet 
kerkgebouwen vooral als middel om praktische hulp te 
verlenen. “Het traditionele kerkmodel maakt christenen 
passief.” 

Op welke manier wordt kerk-zijn tijdens de coronacrisis in jullie kerk ingevuld? 
“Wij zijn als christengemeente ontstaan uit een huisgemeente en komen nu 4,5 jaar 
samen in een gedeelte van een leegstaand pand met ruim 30 personen. Door de 
crisis hebben twee gezinnen met kinderen en enkele ouderen ervoor gekozen om 
thuis te blijven. Vanaf het begin van de crisis hebben wij als oudstenteam besloten 
om door te gaan met samenkomen, ongeacht het aantal bezoekers, met in 
achtneming van de voorschriften. Net als voor de crisis is er koffie en thee waarna wij 
rond 10 uur met nu ongeveer 15 personen de Heer Jezus en God onze Vader eren 
en aanbidden met liederen en gebed. Er is een preek over een Bijbelgedeelte met 
soms een kringgebed. Na de dienst drinken we gezamenlijk koffie of thee en delen 
het leven. Ook kunnen we voor elkaar bidden. Dankzij de geluidsopname kunnen de 
anderen thuis later de dienst alsnog meebeleven. 
 
De woensdagse huiskringavond is ook nu in het pand vanwege de beperkingen van 
samenkomen in huis. De Bijbelstudie-avonden die wij net als de huiskring ook om de 
14 dagen hielden, zijn tijdelijk gestopt en worden nu ook als huiskringavond ingevuld 
met een keer per maand een avondmaalsviering.” 
 

"Een tiener uit onze gemeente denkt na over de doop maar wil dat 
laten doen als zij ook haar vrienden en vriendinnen kan uitnodigen 
om erbij te zijn." 

Je schrijft: ‘Juist tijdens deze crisis ervaren wij persoonlijk maar ook als 
gemeente de rijke zegen hiervan.’ Kun je die zegen concreet maken? 
“Het kenmerk van christenen is juist het samenzijn. Samen de Heer aanbidden, de 
Bijbel openen, er over spreken, elkaar bemoedigen, voor elkaar bidden, enz. Door 



alle beperkende maatregelen leek dat onmogelijk te worden. Wij konden ons niet 
neerleggen bij het feit dat wij elkaar niet meer konden ontmoeten in de diensten. 
Juist toen lazen mijn vrouw en ik over de vervolgde christenen in Laos. Hoe zij, 
ondanks de druk vanuit de overheid, zich niet lieten beperken. En nu het voor ons 
nog mogelijk bleek in de ruimte die wij beschikbaar hebben, beseften wij als 
gemeente des te meer welke zegen dat geeft. Elke dienst is weer een bemoediging. 
Ook denkt een tiener uit onze gemeente na over de doop maar wil dat laten doen als 
zij ook haar vrienden en vriendinnen kan uitnodigen om erbij te zijn. 
 
Als tweede zegen noemen wij dat God ons het idee gaf om onze hulp aan te bieden 
aan de mensen in onze buurt in de vorm van een als cadeau ingepakt Mattheüs-
evangelie, waarvan we nog 60 exemplaren hadden liggen. We deelden dit uit met 
een briefje waarop de drie levensvragen staan: waar kom ik vandaan, waar leef ik 
voor, waar ga ik naartoe? Na bemoedigende reacties hierop, hebben wij met mensen 
uit onze gemeente het hele dorp hiervan voorzien. Als gemeente hebben we ruim 
800 stuks ingepakt, verspreid en ervoor gebeden. En God geeft de zegen: wij komen 
nu met mensen in contact die wij het evangelie mogen vertellen. 

De derde zegen die wij door de crisis ervaren is dat wij nu bijna wekelijks brood en 
fruit krijgen om uit te delen aan mensen die het nodig hebben. Het gaat om in totaal 
bijna twintig adressen. En ook daardoor ontstaan weer contacten en gesprekken met 
mensen die wij het evangelie mogen vertellen. 

"In onze gemeente spreken wij dan ook liever van deelnemers in 
plaats van leden, juist om te benadrukken dat ons geloof ons aanzet 
tot daden." 

De vierde concrete zegen: Ons kledingproject kan doorgaan ondanks de 
beperkingen. Juist nu de mensen zingevingsvragen hebben, krijgen wij gesprekken 
over geloof en christen zijn. Na de moeilijke jaren helpt de crisis ons om dichterbij de 
mensen te komen maar ook om vrijmoediger over ons geloof te vertellen." 
 
Je spreekt van een huiskerkcultuur. Op welke manier werd dit gepraktiseerd in 
de tijd van Handelingen en waarom vind je dit model zo waardevol? 
“In Handelingen 2 lezen wij van de eerste gemeente dat zij volhardden in de leer van 
de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. 
Deze christenen lieten alles achter om de Heer Jezus te volgen. Zij hadden liefde 
voor elkaar en leefden in een feeststemming. Deze christenen waren niet passief 
maar maakten hun geloof praktisch en hadden grote wervende kracht. Vanuit het 
voorbeeld uit Handelingen formuleerden wij onze missie: wij houden van de Heer 
Jezus, leren uit de Bijbel en geven dit handen en voeten. 

In onze gemeente spreken wij dan ook liever van deelnemers in plaats van leden, 
juist om te benadrukken dat ons geloof ons aanzet tot daden. Dat gaat verder dan 
alleen op zondag samenkomen, dat bepaalt ons hele leven. De onderlinge 
gemeenschap laat zich juist zien door met elkaar op te trekken door de week, elkaar 
te helpen in alle facetten van het leven. Dit kan alleen in kleine (huis)groepen zoals 
ook in Handelingen beschreven staat. Als de gemeente groeit dan ontstaat er weer 
een nieuwe groep. Een grote zaal, ruimte of gebouw kan dan voor gezamenlijke 
vieringen dienen. Nu dat vooralsnog onmogelijk is, kunnen de gebouwen voor allerlei 



projecten ingezet worden. Zo bidden wij voor- en wachten wij op een investeerder 
voor ons pand om zo onze projecten uit te kunnen breiden.” 

In hoeverre is het combineren van het ‘traditionele’ model en de 
huiskerkcultuur een idee? Het moet toch ook mogelijk zijn om de zondagse 
samenkomsten voor te zetten en doordeweeks samenkomen om bijvoorbeeld 
de preek te bespreken? 
“Het huidige ‘traditionele’ kerkmodel vinden wij niet in de Bijbel. Dit model maakt de 
christenen passief en minder op elkaar gericht. Voor onze gemeente is kerkzijn meer 
dan de zondagse dienst en een bespreking van de preek. Het is een met elkaar 
optrekken als een gezin, een familie die het leven en het geloof met elkaar deelt en 
beleeft zowel op zondag als door de week. 

"Juist nu mensen angstig gemaakt/geworden zijn en op zoek gaan 
naar de zin van het leven, is dit voor ons als christenen de ideale 
gelegenheid om ons geloof uit te dragen door het praktisch te 
maken en er over te spreken." 

God heeft ons mensen geschapen voor relatie, allereerst met Hem en ook met 
elkaar. Wij zien het als onze opdracht om de gemeente te vormen vanuit onze 
relaties met elkaar. Dit is één van de belangrijke pijlers van het gemeenteleven, het 
maakt ons weerbaar en sterk in ons geloof en heeft ook een wervend karakter.” 
 
Hoe ziet je ideale kerk er na de coronacrisis uit? Welke verandering/hervorming 
van de kerk is broodnodig? 
“Ik geloof niet in een ‘na de coronacrisis’. De wereldwijde chaos mondt uit in het 
aanbidden van de antichrist en het beeld, zoals ik lees in Openbaring. Vanuit dat 
perspectief kijk ik naar de wereld en naar de kerken. Dan word ik blij als wij een 
gemeente kunnen zijn zoals bijvoorbeeld die van Thessalonicenzen, die bestaat uit 
mensen die zich bekeerd hebben van de afgoden om de levende en waarachtige 
God te dienen en Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Die Hij uit de doden heeft 
opgewekt, Jezus, Die ons verlost van de komende toorn. 
 
Die verwachting van de komst van de Heer Jezus om Zijn gemeente tot zich te 
nemen zou het gemeenteleven van de christenen moeten kenmerken. Dan leef je 
niet meer voor het hier en nu maar word je een actieve en levende gemeente die in 
huiskringen georganiseerd is, die vanuit een liefdevolle gemeenschap omziet naar 
mensen in nood zoals de barmhartige Samaritaan. Dan leer je met de ogen van 
Christus te kijken, met Zijn oren te horen en ga je niet meer op anderhalve meter aan 
de overkant voorbij als priester of Leviet. Juist nu mensen angstig gemaakt/geworden 
zijn en op zoek gaan naar de zin van het leven, is dit voor ons als christenen de 
ideale gelegenheid om ons geloof uit te dragen door het praktisch te maken en er 
over te spreken.” 

 


