Leerzaam om als huiskring Beta Cursus te doen

Zicht houden op Jezus Christus
Iedere kerkganger kan hem tegenkomen. Als een van de Meerkerk-beheerders loopt Henk de Raad (64)
regelmatig in de diverse ruimtes op de campus. En in de ontmoetingsruimte hangt zijn foto aan de muur
als een van de gezichten uit ons boek Allemaal Anders. Hij heeft onlangs de nieuwe Beta Cursus gevolgd
en kan hier met verve over vertellen.

De aanleiding voor deelname was de huiskring van Henk. De kringleider had voorgesteld om samen als kring de Beta Cursus te
gaan doen. Dat voorstel viel in goede aarde.
Henk: “Het voordeel was dat je elkaar al kent
en meteen ervaringen kunt delen. We bleven
voor het interactieve deel van de cursus de
meeste avonden bij elkaar als kring en zo
leerde je je kringleden weer beter kennen.”
Alpha en Beta
Henk: “Het is een gecomprimeerde cursus
van vier avonden, door onze predikant Wigle Tamboer geleid, samen met Remy Splinter. We leren vanuit Christus kijken naar
Zijn gemeente, de kerk. Of in de termen
van de theologie: vanuit de Christologie - de
leer over Christus, naar de Ecclesiologie - de
leer over de ecclesia/de kerk. In die zin sluit
de Beta Cursus aan op de Alpha Cursus. Tijdens de Alpha mag je ontdekken wie Jezus
Christus is, in de Beta, wie Zijn gemeente is.
Waardering voor leiders
Henk vervolgt: “De Beta gaat erover hoe
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je samen in Zijn naam gemeente bent.
Daarbij gaat het er in de eerste plaats niet
om wat de kerk voor jou kan doen, maar
wat jij voor Christus en de ander kan doen.”
Geëmotioneerd voegt Henk hier aan toe:
“Wat mij de ogen heeft geopend is waardering voor de leiders van de kerk. Er zijn
zoveel mensen met zoveel meningen. Ieder
komt met een goed verhaal vanuit zijn eigen oogpunt. Hoe houd je nu zicht op Jezus
Christus? Dat is de belangrijkste taak van de
leiding.”
Gevaar
”Wat mij weer opnieuw aansprak, ‘het
Jezus-plus-verhaal’. Als je je focus niet gericht hebt op Jezus, kunnen zo snel andere
dingen belangrijker worden dan Jezus zelf.
En wanneer je de focus hebt op aspecten of
bijzaken in het geloofsleven, is het gevaar
dat het op een gegeven moment alleen om
die zaken gaat en niet meer om Jezus. Een
goed aandachtspunt voor mij in de cursus
om het weer opnieuw te horen.”

Gericht op God en Jezus
Henk: “Voor je het weet ben je mensen aan
het pleasen. Dat is het gevaar als je Jezus
Christus uit het oog verliest. Dat hou je niet
vol. Hoe moeilijk is het voor de kerkleiding
om ons gericht te houden op God en Jezus.
Ik vond het daarom een zeer goede cursus
en Wigle deed het heel gedreven.”
Inzicht
Henk vertelt verder: “Het is leerzaam om
als huiskring de Beta Cursus te doen. Het
geeft je inzicht in de problematiek van de
gemeente. Je kunt wel proberen een mooie
kringavond te hebben, maar ben je wel
gericht op Jezus? Het goede mag niet ten
koste gaan van het mooie!”
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