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Sinds ik begonnen ben met mijn opleiding Leadership & Management in het jaar 2000 heb ik 
veel over leiderschap gelezen. De meeste boeken zijn geschreven vanuit het perspectief van 
de zakenwereld of leiding geven in het leger. Leidinggeven aan een kerkelijke organisatie is 
echter heel wat anders omdat dit voornamelijk een vrijwilligersorganisatie is. Eén van de 
meest inspirerende en toepasbare boeken die ik heb gelezen, is het boek van Andy Stanley: 
Next Generation Leader. Hij is predikant van een kerk in de Verenigde Staten.  
 
Next Generation Leader beschrijft 5 eigenschappen die een leider moet hebben om de 
toekomst vorm te geven. Stanley benoemd als eerste en belangrijkste eigenschap van goed 
leiderschap: moed (courage).  
Goed leiderschap heeft altijd te maken met het begeleiden van verandering. Leiders zijn niet 
tevreden met de huidige stand van zaken. Zij willen voortgang zien om hun doelstellingen te 
bereiken. Om voortgang te boeken, moeten er dingen veranderen. Goed leiderschap is deze 
verandering succesvol tot stand te brengen. 
 
Mensen verzetten zich tegen veranderingen. De meesten houden van de status quo, de 
huidige situatie in stand houden. Dan weet je waar je aan toe bent en kom je niet voor 
verrassingen te staan.  Dit is echter is geen optie voor het leiderschap. Als er niets verandert, 
is er geen voortgang en zonder voortgang is er geen groei. Goed leiderschap betekent dat je 
zicht hebt op wat er mogelijk is voor je organisatie, maar er is meer nodig dan alleen 
mogelijkheden zien. Je zult die veranderingen ook in gang moeten zetten en van de 
gelegenheid gebruik moeten maken om in beweging te komen en te handelen. Daar is moed 
voor nodig.  
 
Terugblik 
Wij staan nu aan het begin van een nieuwe termijn van 5 jaar en aan het begin van het 
nieuwe jaar 2023. Als we terugkijken op de voorgaande bestuursperiode van de afgelopen 
vijf jaar, dan hebben wij veel veranderingen teweeg gebracht. We hebben bezuinigingen 
meten doorvoeren, waarbij we zelfs mensen hebben moeten laten gaan. De  kerk moest 
weer financieel gezond gemaakt worden. We hebben een nieuwe koers ingezet voor de 
Nederlandse Unie door het besluit te nemen dat wij binnen de kaders wereldkerk zullen 
blijven. We hebben in bepaalde gevallen nee moeten verkopen. Veel dingen zijn recht gezet. 
Er waren veel uitdagingen en problemen. Die keuzes hebben we in de afgelopen jaren heel 
bewust en zorgvuldig overwogen. Door tegen de stroom in te varen, heeft moed gevergd en 
heeft ons ook niet onberoerd gelaten. Dat ligt nu allemaal achter ons. 
 
Toekomst 
Op het uniecogres van afgelopen oktober hebben we een tweede termijn gekregen. Dat 
belekent nieuwe kansen en mogelijkheden. De vraag is wat kunnen jullie van ons 
verwachten? 
Allereerst zullen we de ingeslagen koers vasthouden. Ik noem dat een middenkoers. Soms 
vergelijk ik die middenkoers meteen rijnaak. Een rijnaak is een lange boot die goederen over 
de grote rivieren verplaatst tussen Nederland tot aan Zwitserland toe. De stuurman moet 



het schip in het midden van de rivier houden. Daar is de vaargeul het diepst. Soms moet hij 
wat bijsturen naar links of naar rechts om in het midden te blijven. Zo is het ook met het 
houden van een middenkoers in de kerk. Soms moet je wat meer naar rechts sturen en op 
andere momenten iets meer naar link. Belangrijk is dat we de uitersten aan beide vleugels 
van de kerk vermijden.  
 
De komende vijf jaar zullen we de nadruk leggen op jongeren en evangelisatie. De Trans-
Europese Divisie waar wij toe behoren heeft haar strategisch visiedocument de titel 
‘Engaged in Mission’ meegegeven. Het plannencomité dat aan het congres heeft 
gerapporteerd, legt de focus op drie aspecten: ‘missie’, ‘discipelschap’ en ‘gemeenschap’.  
Laat ik daar kort iets over zeggen: 
 
Evangelisatie 
Allereerst de missie van de kerk. Ons Mission Statement in de formele statuten van de kerk, 
geeft aan dat onze opdracht is om mensen voorbereiden op de terugkeer van Jezus door hen 
in aanraking te brengen met Jezus Christus als hun Verlosser. Daar willen de de komende vijf 
jaar meer aandacht aan gaan besteden. Daartoe is bewust de keuze voor Tiago Pereira 
gemaakt als verantwoordelijke voor het departement Gemeentegroei. Persoonlijk ben ik 
ervan overtuigd dat de kerk in een westers land als Nederland meer maatschappelijk 
betrokken zal moeten zijn. Wanneer wij het verschil maken in de levens van mensen, zullen 
zijn meer open staan voor het evangelie. 
 
Discipelschap 
Wanneer we het over discipelschap hebben dan bedoelen wij dat wij mensen willen 
toerusten om goede volgelingen en leerlingen van Jezus te worden. Daartoe willen we 
zoveel mogelijk leden in de verschillende gemeenten toerusten en trainen. De Nederlandse 
Unie zal de gemeenten moeten faciliteren en de behoeften zijn zij hebben. Om dat te 
bereiken, willen we als Nederlandse Unie dichter bij de gemeenten komen te staan door niet 
één keer per jaar een trainingsdag te organiseren in het midden van het land. In de komende 
jaren willen we meerdere trainingen geven die regionaal zijn georganiseerd. Op die manier 
hoeven mensen niet ver te reizen en kunnen meer leden aan de toerusting deelnemen. De 
trainingen moeten gebaseerd zijn op vragen en behoeften vanuit de gemeenten zelf.  
Faciliteren en trainen van gemeenteleden 
We willen de nadruk leggen op persoonlijke groei en groei in ledental binnen de 
Nederlandse Unie. 
 
Samen een gemeenschap vormen 
Het thema van het afgelopen congres ‘Samen verder’. In ons land kennen wij een enorme 
diversiteit binnen de Adventkerk. Er is een grote verscheidenheid aan culturen, 
nationaliteiten, taalgroepen en theologische opvattingen binnen de kerk in Nederland. Maar 
geloven doe je samen. Dat betekent dat wij de hand moeten uitsteken naar die ander die 
van ons verschilt. Daartoe moeten wij elkaar opzoeken en ontmoeten. Je zult de ander goed 
moeten leren kennen en begrijpen. Het Landelijk Bestuur zal een bestuur voor de hele kerk 
moeten zijn in al zijn verscheidenheid. Dit alles houdt o.a. in dat wij moeten leren elkaar 
ruimte te bieden, naar elkaar te luisteren. De ander te respecteren en soms te tolereren.  
 



Om dit te bereiken willen we dit jaar voor het eerst in tijden weer een landelijke toogdag te 
organiseren. Dat hadden we vorig jaar al willen doen, maar dat is in alle drukte voor het 
congres niet gelukt. Waarschijnlijk zal deze toogdag na de zomer worden gehouden.  
 
Financiën 
Voor kerk werken is werken vanuit het geloof en vertrouwen dat God in alles zal voorzien. Ik 
benoem dat bewust, omdat wij ongeveer 25% van onze tienden in december en in begin 
januari pas ontvangen. Je moet dus maar afwachten of het geld dat we in geloof hebben 
uitgegeven, ook werkelijk binnen gaat komen. In 2021 hebben wij een meer tienden mogen 
ontvangen dan ooit tevoren, ongeveer €4,5 miljoen. In het geloof hebben wij onze begroting 
voor 2022 de tiendeninkomsten opnieuw vastgesteld op €4,5 miljoen. Op dit moment 
hebben wij het boekjaar nog niet afgesloten, maar de afgelopen donderdag zijn we de grens 
van  de €4,5 miljoen gepasseerd. En er zijn nog een aantal gemeenten die hun tienden nog 
niet aan de Nederlandse Unie hebben overgemaakt. Dit houdt in dat wij opnieuw, nu al vijf 
jaar op een rij, onze goede God op onze knieën mogen bedanken voor de loyaliteit en trouw 
van onze leden in het geven van hun tienden en gaven voor het werk van de Heer.  
Maar er zijn ook financiële uitdagingen. Door de aanhoudende oorlog in Oekraïne, de 
energiecrisis, de oplopende inflatie, onderhoudskosten voor het hoofdgebouw op Oud 
Zandbergen en de vele activiteiten die komende jaar weer van start gaan zijn daar 
voorbeelden van waardoor we dit jaar voor hoge uitgaven komen te staan. Dat is ook de 
reden dat wij de traktementen maar met 2% hebben verhoogd in het besef dat dit lang niet 
voldoende is om de stijgende inflatie te compenseren. We zullen we proberen op een 
andere manier onze werknemers te compenseren dan via een salarisverhoging. Dat 
betekent dan wel dat we allemaal onze schouders onder het werk moeten zetten om onze 
doelen te kunnen behalen.  
 
Ik zou willen eindigen met een belofte uit Jesaja. Deze tekst heb ik in mijn pastoraat vele 
malen gebruikt. Ik denk dat e deze woorden mogen toepassen op ons persoonlijk leven, 
maar ook als een belofte voor ons als Nederlandse Unie. 
 
Wees niet bang, want Ik ben bij je, 
vrees niet, want Ik ben je God. 
Ik zal je sterken, Ik zal je helpen, 
je steunen met mijn bevrijdende rechterhand. Jes.41:10 
 
Laten we als kerk in Nederland samen optrekken in het geloof dat God met ons gaat en dat 
Hij ons zal ondersteunen. 
 
Ik sluit af met de bekende woorden van Ellen White. We hebben niets te vrezen voor de 
toekomst behalve wanneer we vergeten hoe God ons in het verleden tot op deze dag heeft 
geleid. 
 
Namens het hele team van de Nederlandse Unie nodig ik u uit om ook dit jaar samen verder 
te gaan en onze schouders onder het werk te zetten.  
 
Dank jullie voor uw aandacht.  
 



Ds. Rob de Raad 
Landelijk voorzitter 
 
 
 
 


