Kevin Mutsaers heeft zijn plek gevonden in de kerk

Wat een ontdekking!
“God, geef ons kalmte om te aanvaarden wat we niet kunnen veranderen, moed om te veranderen wat we
wel kunnen veranderen en wijsheid om tussen deze twee onderscheid te maken.” Dit leerde Kevin bidden
toen hij al jaren in een hele moeilijke periode zat. Hij merkte dat hij vanaf dat moment door God werd geholpen om er weer bovenop te komen. God was zo dichtbij en zo intensief met hem bezig. Wat een ontdekking! Maar het was niet de laatste ontdekking…

Kevin Mutsaers (28) woont in een modern
ingerichte studio in de wijk Floriande. Des
te opvallender is de canvasreproductie van
een klassiek schilderij dat aan de muur
hangt, waarop te zien is hoe Jezus aan de
deur staat en klopt; hetzelfde schilderij dat
ook meerdere malen in een dienst in De
Meerkerk getoond werd. “Het sprak me
erg aan. Zo heb ik dat ook ervaren in mijn
leven,” vertelt Kevin. “Wat ben ik dankbaar
dat ik heb ontdekt dat Jezus ook wilde binnenkomen in mijn hart.”
Brabander
Helemaal nieuw was het geloof niet voor
hem. “Ik ben opgegroeid in Brabant, in een
katholiek gezin. Doop, eerste communie
en vormsel heb ik allemaal gehad, net als
de andere kinderen uit mijn klas. Maar we
gingen niet meer naar de kerk.” In zijn pubertijd ging Kevin door een zware periode.
Na een aantal moeilijke jaren kwam hij
uiteindelijk in contact met een programma
waarbij je je wil en je leven moest overgezestiende jaargang, nr.
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ven aan een hogere macht: Jezus, Boeddha,
of wat dan ook. Toen moest Kevin dus echt
gaan nadenken hoe hij God zag. “Door mijn
katholieke achtergrond begon ik tot Jezus te
bidden en ik legde mijn problemen bij Hem
neer. Toen heb ik echt de kracht en liefde
van God ervaren en kon ik het leven weer
aan.”
Praktisch geloof
Een aantal jaren daarna verhuisde Kevin
van Brabant naar Haarlemmermeer. Uiteindelijk werd hij uitgenodigd om mee te gaan
naar een dienst in De Meerkerk. Kevin had
er niet echt behoefte aan, maar wilde het
wel een keer proberen. En het beviel! “Wat
me vooral aansprak was de boodschap. De
essentie van het geloof, het hebben van een
persoonlijke relatie met Jezus, stond centraal. Je mag je hele leven bij Jezus leggen.
Wat een openbaring!” Het geloof werd voor
Kevin heel praktisch. “Je krijgt handvatten
om Jezus dagelijks te volgen, en niet alleen
op zondag.”

Tweede ontdekking
Na een jaar ging hij de Alpha Cursus doen.
“Dat was fantastisch. Toen is het geloof echt
voor me gaan leven. Nu begrijp ik wat de
zin van het leven is, dat God er een bedoeling mee heeft en dat we toeleven naar
Gods nieuwe wereld. Vroeger dacht ik dat ik
kon geloven zonder een kerk, maar door De
Meerkerk heb ik ontdekt dat je medechristenen nodig hebt om je geloof echt tot bloei
te laten komen. Mijn tweede ontdekking! Ik
wil me nu ook graag inzetten voor de kerk.”
Kevin heeft een tijdje met diverse bedieningen meegelopen, een soort snuffelstage;
gebouwenbeheer, parkeerteam en audio/
visueel. Hij heeft uiteindelijk zijn plekje
gevonden in het Serviceteam: weekinfo’s
uitdelen, collecteren, minder valide mensen
naar hun plaats helpen, enz. “Ik vind het
fijn om contact met de mensen te hebben,”
verklaart hij zijn keuze. En hoe ziet hij zijn
toekomst? “Ik wil me graag inzetten in Gods
koninkrijk. Ik zie uit naar waar God mij
verder toe roept.”
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