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Inleiding

We hebben met Bart lang overlegd over de selectie van preken, studies 
en artikelen die in dit boek opgenomen zouden worden. In veel van 
zijn preken heeft hij het Woord van God zo gebracht, dat het iets zou 
doen in onze barre en droge geestelijke wereld, die hij ‘de woestijn’ 
noemt. Dat deed hij ook met de cursussen ‘Dienstbaar in de kracht 
van de Heilige Geest’ die hij heel wat jaren op allerlei plaatsen heeft 
verzorgd, en in het buitenland waar hij altijd de meest ‘droge’ gebieden 
opzocht. En het is onze wens dat het dezelfde winst zou opleveren voor 
iedereen die het leest.
Bart is geboren op 24 april 1946 in Oldebroek, een plaatsje op de Veluwe. 
Hij had als ‘Veluws boertje’ nooit gedacht dat hij zijn leven zou besteden 
aan het reizen over de hele wereld om Gods Woord van liefde en zorg 
voor Zijn kinderen te brengen. Dat heeft Bart voornamelijk in landen 
als India, Nepal en Bangladesh gedaan – landen waar hij en Marianne 
gewoond hebben en waar enkele van hun kinderen zijn geboren. In die 
landen kennen ze inmiddels een groot aantal veldwerkers, die deels ook 
aan Jeugd met een Opdracht zijn gelieerd, net als zij, en aan wie ze via de 
stichting India Adoptie Plan (IAP) maandelijks een meer of minder gro-
te vorm van ondersteuning bieden. Daardoor kunnen deze zendelingen 
verder met het werk in hun eigen land. Ze kennen de taal en de gebrui-
ken en dat is de beste voorbereiding voor dit werk. Daarnaast heeft Bart 
hen geleerd om voor mensen te bidden en hen te zegenen in de kracht 
van de Heilige Geest. Door middel van meerdere publicaties, maar ze-
ker ook door zijn prediking heeft Bart de boodschap van het evangelie 
altijd uitgedragen op een simpele manier. Geen moeilijke studeerkamer-
producten, maar begrijpelijke preken en artikelen die voor iedereen te 
verstaan zijn en een uitdaging vormen. Ze zijn een bemoediging voor 
mensen met problemen en geven een doorleefde beschrijving van de op-
bouw van geestelijk leven door de Heilige Geest. Tegelijk beschrijven ze 
het leven van Bart in meerdere aspecten; zeker in het groeiproces dat hij 
al vroeg in zijn leven begon en dat door de inbreng van anderen enorm 



werd versneld.
Toen Bart nog niet wist dat hij ziek was, hadden we al contact met hem 
over het maken van een boek met een brede selectie van die preken en 
studies. Dat begon aarzelend, maar werd al snel uitgebreid toen de symp-
tomen van die vreselijke ziekte bij hem sterker werden. Je zou dit boek 
nu een weergave kunnen noemen van zijn geestelijke erfenis. De arti-
kelen die erin staan, overlappen elkaar regelmatig op diverse onderde-
len, maar dat zal zeker bij het lezen niet storen, want die overlappingen 
staan steeds in een andere context en velen hebben die thema’s ook van 
Bart gehoord tijdens de studiedagen. Dit boek bevat een iets bijgestelde 
weergave van dat flinke aantal thema’s die Bart in zijn preken naar voren 
heeft gebracht; bijgesteld in die zin, dat de spreektaal minimaal is omge-
zet naar schrijf- en leestaal zonder dat het typische taalgebruik van Bart 
verloren is gegaan. Daardoor spreekt ook hier nog steeds het hart van 
Bart voor alle cursisten, voor de gemeenteleden waar hij mag spreken 
en voor zijn ‘kinderen’ in Zuid-Azië. Het belang van dienen in de kracht 
van de Heilige Geest staat ook hier voorop, ook bij degenen die aan de 
totstandkoming van dit boek hebben meegewerkt. En … de opbrengst 
boven de kosten uit gaat volledig naar India Adoptie Plan.
Het is de uitdrukkelijke wens van Bart en alle betrokkenen dat dit boek 
gebruikt zal worden voor zelfstudie en voor groepswerk, voor gewoon 
lezen en genieten, voor mediteren en onderwijzen, maar altijd tot meer-
dere eer van God.

De tekstcitaten komen uit de NBG ’51 – geheel in de stijl van Bart zelf.

Dick van Bloois



Voorwoord

Meer dan 50 jaar heb ik mogen spreken voor kleine of grotere groepen in 
Nederland en in veel andere landen.
De inspiratie kwam vanuit de Bijbel, geïnspireerd door de Heilige Geest.
Steeds vaker door de jaren heen kwamen mensen naar me toe om te 
vragen of ik ook eens een boek ging schrijven. Mijn antwoord was kort 
en duidelijk “neen” en ik had daar goede redenen voor:

1. Jezus heeft nooit een boek geschreven. Hij was het Woord en schreef 
dit op de harten van mensen. En dat had verstrekkende gevolgen. 

2. Er zijn al genoeg boeken die mensen geschreven hebben. Waarom 
moet dat van mij er dan nog bij?

3. En de belangrijkste: Ik heb er geen tijd voor! Van anderen wist ik dat 
het jaren kan duren voordat een boek eindelijk klaar is. 

In het laatste punt is nu verandering gekomen. Het begon bij mij deze 
maand te dagen dat het boek feitelijk al klaar is! Voorheen zou ik op zoek 
gemoeten hebben naar de juiste mensen die het konden samenstellen. 
Maar ineens hoefde ik daar niets meer aan te doen. Ze boden zichzelf 
aan en gingen aan de slag: Dick van Bloois en Theo Aerts. Het zou een 
team-gebeuren worden. Dat is mijn grootste kracht: Als anderen voor 
me werken, hoef ik alleen mijn deel te doen. 
Door de jaren heen heb ik geprobeerd te luisteren naar het hart van God 
om dit vervolgens aan mensen door te geven in preken, studies, semi-
nars etc. We zien dit principe ook in het leven van Jezus. Wat was zijn 
geheim? “Vanwaar heeft Hij die wijsheid en krachten?” (Matt. 13:54). 
Zijn antwoord: “Ik heb niet uit mijzelf gesproken. Wat ik dan spreek, 
spreek ik zoals de Vader mij gezegd heeft” (Joh. 12:49, 50). Ik heb ge-
probeerd het ‘luisterprincipe’ toe te passen op verschillende manieren 
in mijn preken en toespraken. Nogal een aantal van mijn preken drijven 
rond op internet. Dick van Bloois bood aan om die toespraken om te 
zetten in leesbare artikelen. In het verleden had Arendina Visser dit ook 



al eens voor een aantal studies gedaan en er verschenen toen een aantal 
kleine boekjes. Dick vond nog allerlei toespraken op internet en maakte 
er artikelen van die geschikt waren voor publicatie. Spreektaal is net iets 
anders dan schrijftaal.
In alle uitingen van mensen zullen we zowel goud als zand vinden. Goud 
staat voor woorden van God en zand voor woorden van mensen. Zo 
moet u ook dit boek zien.

Dick nam contact op met Theo Aerts die veel verstand heeft van het sa-
menstellen van boeken en het publiceren. Het liep als een trein! In korte 
tijd werden een aantal geschikte artikelen bij elkaar gebracht die pasten 
en waaraan we aanvankelijk de titel: “Invasie van de woestijn” wilden 
geven. Wij zijn de rijkdom van het Paradijs kwijtgeraakt door de leugens 
van de satan, de misleider. Heeft God dat wel gezegd? (Gen. 3:1). Het 
paradijs is een wildernis, een woestenij geworden (Jes. 1:30; Ezech. 47). 
God gaat in de tegenaanval en gebruikt daarvoor mensen. Het perfecte 
voorbeeld is Jezus. Hij brengt leven waar dood is. Door Hem wordt de 
relatie met God hersteld  (Joh. 17:3). Hij brengt genezing en bevrijding! 
De woestijn wordt weer veranderd in een tuin, zoals het oorspronkelijk 
bedoeld was.  Vol van de Heilige Geest en vol van de woorden van God 
ging Jezus de woestijn in! (Lukas 4:1). Veertig dagen oorlog over het eige-
naarsrecht van de wildernis! Uiteindelijk moest de duivel het afleggen en 
Jezus bracht de overvloed van de hemel terug op plaatsen waar duisternis 
heerste.

Wij hebben dezelfde opdracht! Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo 
heb ik ook u gezonden (Joh. 20:21). En God wil ons daarbij zegenen, 
leiden en ons bekrachtigen door Zijn Heilige Geest. Hij roept ons op om 
in actie te komen. Daarom hebben we uiteindelijk de titel gekozen “Kom 
en ga”, want die geeft mijn verlangen veel beter weer.
Dit boek geeft een paar handreikingen voor verschillende groepen le-
zers: aankomende zendelingen, pastorale werkers, gemeenteleiders, pas-
bekeerden en volwassen christenen. Niemand mag stilstaan, en daarom 
is dit groeiboek een prachtig geschenk.

Bart Doorneweerd



Kom & Ga 

Wat heeft God op Zijn hart voor de mens, voor mij? Die vraag is al di-
rect een inleiding tot een leven dat niet egocentrisch is, maar openstaat 
voor de taak die God voor iedere gelovige heeft. Het durven leven in 
complete afhankelijkheid van de Heer is één van de moeilijkste dingen 
om te leren voor de mens. Om daarin te blijven volhouden vraagt een 
doorlopende overgave. Maar de persoonlijkheid die een stap opzij doet 
voor zijn Schepper en “Niet ik Heer, maar U in mij” kan zeggen, zal een 
bijzondere schoonheid en ongekende vrede gaan ervaren. Het leven in 
het Koninkrijk van God gaat weliswaar niet over geijkte paden, maar 
leidt ons wel naar vervulling en zinvolle diepgang. 
Psychologisch gezien heeft een mens twee krachtige basisbehoeften. De 
eerste is de behoefte aan veiligheid en zekerheid: het beschermd zijn 
en geaccepteerd worden, weten dat men er bij mag horen. De tweede 
behoefte, of eigenlijk honger van de mens, is het nodig hebben van uit-
daging: grenzen doorbreken, dingen doen die nog nooit iemand gedaan 
heeft, de behoefte aan avontuur. In het Koninkrijk van God vinden we 
ruimte voor beide. Alles wat de mens aan de basis nodig heeft, is be-
schikbaar. God biedt het aan - vanuit Zijn hart, vanuit Zijn evangelie. 
Daar gaat een enorme wijsheid vanuit, want als mensen het niet bij God 
kunnen vinden, dan ga ze het avontuur of de plaats van zekerheid er-
gens anders zoeken!

Kom
De uitnodiging van God is daarin gelegen dat Hij ons tot Zich roept: 
“Kom”. In het komen tot het hart van God vind je rust, vrede en voldoe-
ning. Door de hele Bijbel heen is deze roep te vinden: “Kom, kom, kom.” 
In Jesaja 55 staat het prachtig verwoord in een viervoudige uitnodiging: 
“Komt tot de wateren. Komt, koopt en eet. Komt, koopt zonder geld en 
zonder prijs. Komt tot mij.” Jezus roept de discipelen: “Kom achter Mij en 
ik zal je maken tot vissers van mensen” (Matt. 4:19. “Komt allen tot Mij, 
die vermoeid en belast zijt en ik zal je rust geven” (Matt. 11:28). Waarom 
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gaan we dan naar Hem toe? Om Hem te leren kennen, om een verbinding 
met Hem te laten ontstaan; om een vriendschap met Hem op te bouwen. 
In dit ‘komen’ worden mensen bevrijd, kunnen ze hun lasten afwerpen, 
raken ze stress en vermoeidheid kwijt. In Marcus 6:31 zegt Jezus: “Kom, 
en rust een tijdje. Je hebt even tijd nodig om bij te komen.” Jezus doet 
de uitnodiging en het is aan ons om te reageren, om met onze ellende 
bij Hem te komen - met al onze gebrokenheid, om vergeving te krijgen, 
om gereinigd te worden en innerlijke genezing te ontvangen. Door Hem 
worden we getroost, bemoedigd en versterkt. Het proces van innerlijke 
genezing duurt járen. En we zullen moeten blijven komen; dat gaat altijd 
door, ons hele leven. 

Naast wat de Heer in ons hart uitwerkt, krijgen we Zijn onderricht vanuit 
de Bijbel. Dat wordt Zijn levende woord voor ons. In Nederland is er bo-
vendien volop gelegenheid om cursussen te volgen waardoor je je geloof 
kunt verdiepen. Er wordt prima onderwijs aangeboden en de mogelijk-
heid bestaat om kortere of langere trainingen te doorlopen, seminars of 
conferenties te bezoeken. We kunnen ons ontwikkelen door leerzame 
boeken te lezen of geloofsgerichte video’s te bekijken. Het is goed, om zo 
gevoed en toegerust te worden. 

Ga
Maar naast dat wat wij zelf nodig hebben, moeten we kijken naar wat 
we kunnen geven. Alleen maar naar binnen kijken en gericht zijn op ei-
gen noden en behoeften is niet gezond; dat begrijpt iedereen. Tussen de 
keren door dat we bij God ‘komen’, moet er ook zo nu en dan een ‘gaan’ 
zijn. Vanuit de geborgenheid van Zijn liefde komt de uitdaging van het 
‘Ga’. Ook dit is een onderdeel van Zijn plan met de mens. In dit “Ga uit 
over de hele wereld” ligt onze roeping, maar daarin komt Hij zeker ook 
tegemoet aan onze behoefte om op avontuur te gaan! Vanaf het begin is 
het Gods bedoeling geweest dat Zijn heerlijkheid gezien wordt over de 
gehele aarde. Door de hele Bijbel heen, vanaf Genesis tot Openbaringen, 
is deze opdracht te vinden. Het “Met vreugde zullen zij uitgaan”, aan het 
eind van Jesaja 55, duidt erop dat het uitgaan niet alleen een opdracht is, 
maar dat hierin ook grote blijdschap en vervulling is gelegen. Gods visie 
is dat alle mensen bereikt zullen worden. Dat is ook wat Jezus zegt in Mat-
theüs 24:14: “En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld 



gepredikt worden. Tot een getuigenis van alle volken”. Aan het eind van 
Zijn leven en Zijn bediening geeft Jezus de Grote Opdracht: “Gaat heen 
en verkondigt het evangelie aan de ganse schepping (Marc. 16:15). En: 
“Maak alle volkeren tot Mijn discipelen en leer ze te onderhouden wat ik 
je verteld heb” (Matth. 28:18-20). De wisselende beweging van het ‘Kom 
en ga’ moet blijven doorgaan. Gevuld worden door God, onze Vader. Ver-
geving, herstel, vrede en kracht ontvangen. En op het moment dat het bij 
ons gaat overstromen, reiken we uit naar een doel buiten ons, mogen we 
van de zegen uitdelen. 

Hoe 
Hoe kunnen we daar vorm aan geven? Er zijn allerlei manieren, en als 
we de roep van het ‘Ga’ serieus nemen, kunnen we bidden: “Heer, wat 
kan ik voor U doen, wat wilt U dat ik doe?” Vanuit het gehoorzaam zijn 
aan Zijn gebod, vanuit het luisteren naar wat Hij van ons vraagt, kun-
nen er goede en gezegende dingen in werking worden gezet. Voor de 
één betekent dat in de zomervakantie met Operatie Mobilisatie meegaan 
in plaats van bakken in de zon in Spanje. Voor de ander kan het zijn 
dat hij of zij gaat bidden voor de onbereikten, dichtbij en ver weg. Ge-
bedsgroepen kunnen een land ‘adopteren’ waarvoor zij samen voorbede 
gaan doen. Een financiële bijdrage aan een zendingsgebied kan bij jou 
passen, of het ondersteunen van een zendingswerker. Stimuleer kortver-
band-zending. Doe het zelf als de gelegenheid er is, of moedig iemand 
aan die wil gaan. Kijk in je onmiddellijke omgeving of het mogelijk is om 
je elke week een dag in te zetten voor praktische hulp waar dat nodig is. 
En als je graag verder weg wilt, ga dan. Lijd met degenen die lijden, leef 
je in. Wees bewogen met de noden van de wereld en doe wat je in liefde 
kunt doen om daarin een zegen voor anderen te zijn. Op die manier kun 
je gehoor geven aan wat God van ons vraagt, en waarvoor Hij ons zal 
toerusten. Ieder mens zal zijn eigen unieke weg met God gaan, als hij op 
Hem vertrouwt; zowel voor zijn eigen behoeften als in de zorg en liefde 
voor de medemens. 

Dienaren
Als je een medewerker van God wilt zijn, is dat beslist niet leeftijdgebon-
den. Het geldt voor jong en oud! Kijk eens naar de prachtige mogelijkhe-
den voor mensen die in de VUT zitten of gepensioneerd zijn. Stel, je bent 
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60 jaar en je zit vol leven, wat kun je dan gaan doen? Je caravan pakken 
en door Europa gaan toeren, of zoeken naar een alternatief en ergens 
op de wereld ingezet worden waar je hulp heel hard nodig is? Er zijn 
mogelijkheden op het gebied van onderwijs of administratie, je kunt een 
zendeling assisteren of met je handen gaan werken. Reken maar dat God 
je kan gebruiken! Hij heeft jou die gaven geschonken, Hij is het die je 
hart met liefde, vrede en bewogenheid zal willen blijven vullen. Hij is het 
die de onbereikten wil bereiken tot in alle uithoeken van de aarde. Vraag 
in je gebed aan Hem: “Heer, waar kan en mag ik tot zegen zijn?” Zoveel 
mensen, zoveel mogelijkheden. Alles wat je samen met Hem doet, grote 
dingen of kleine dingen, het maakt niet uit, daarmee zul je meebouwen 
aan het Koninkrijk van God. En dat werk, waar de zegen van de Heer op 
rust, zal zegen uitwerken in de levens en de harten van anderen. Het zal 
opbouwen, vrede schenken, bevrijding brengen. 

Zoeken naar evenwicht
Als we zorgen voor een evenwicht in het ‘Kom’ en het ‘Ga’, dan zal het leven 
ook in balans zijn. Dan zal de mens kunnen leven vanuit een zachte vreug-
de, dan zal er troost zijn in verdriet; levend water voor de dorstigen, moed 
en kracht voor op de levensweg. Wie zo’n relatie met de Heer opbouwt, 
zal een nieuwe weg vol werkelijk leven vinden, waar Zijn zorg en liefde 
aanwezig zijn. En dit leven stroomt verder, zoekt nieuwe dorstige harten, 
die nog ploeteren in duisternis en wanhopig op zoek zijn naar vervulling. 
Zijn liefde en mededogen maakt een bewogenheid in ons wakker die de 
kracht in zich meedraagt om de waarlijke boodschap van het evangelie 
uit te dragen, in woord en in daad. Een jonge zendeling was voor twee 
maanden uitgestuurd naar Polen en hij bracht het zo onder woorden: “Ik 
heb geleerd om een persoonlijke relatie met God op te bouwen. Hij komt 
daarin naar je toe en jij komt naar God toe, en dat wordt zo’n goede band, 
dat legt de basis. In Polen kon ik gaan uitdelen aan anderen, van wat ik zelf 
had ontvangen. We hebben daar jeugd- en tienerwerk gedaan, en konden 
laten zien Wie God is, en wat voor leven Hij ook voor hen heeft. Wat Hij 
in mijn leven heeft gedaan, is laten zien dat Zijn genade ontzettend groot 
is en dat ik geen dag zonder Hem kan. En ondanks dat we in Polen niet 
de taal spraken, konden we Gods liefde doorgeven aan mensen die het ge-
woon ontzettend hard nodig hebben omdat ze het thuis niet krijgen.” Maar 
de boodschap van het evangelie komt niet alleen in de zending tot uitdruk-



king. Het bezoeken van een zieke met de juiste waardevolle intentie in je 
hart, een vriendelijk woord daar waar nodig, het kan al zoveel doen. Met 
een opgewekt gemoed een keer stofzuigen of de wc schoonmaken voor 
iemand die het zelf niet kan. Met een hart dat op God gericht is, kunnen 
we overal dienstknechten zijn in Zijn naam. Dan vinden hart en handen 
duizenden wegen om Zijn liefde waar te maken. Jezus zegt: “Ik ben het 
brood des levens” (Joh. 6:35) en “Indien iemand dorst heeft, Hij kome tot 
mij en drinke” (Joh. 7:37). Als we daarnaast mogen en durven vertrouwen 
op de Heilige Geest die de harten van de mensen overtuigt, dan kunnen 
we ingezet worden in een wereld die zo hard Zijn boodschap nodig heeft. 
Vol vertrouwen in en vanuit volkomen afhankelijkheid van Hem worden 
we bouwstenen voor het Koninkrijk. En ondanks de fouten die een mens 
onderweg ongetwijfeld zal (blijven) maken, mag het een liefdevol weten 
zijn, dat Hij naar ons hart kijkt; dat Hij altijd een nieuwe weg voor ons 
zal banen, dat Hij zal blijven vergeven, versterken en vervullen wie Hem 
daarom vragen. Hij zal levend water zijn voor eeuwig en Zijn glimlach zal 
rusten op Zijn kinderen die Hem blijven zoeken en in Zijn naam uitgaan. 

Gebed
Dank U, hemelse Vader, voor de uitnodiging om tot U te komen. Deze 
uitnodiging is bedoeld voor iedereen, niemand uitgezonderd. U richt zich 
vooral tot degenen die moe en gestrest zijn of zwak en klein en onbeteke-
nend. Bij U kan ik terecht met mijn verdriet en eenzaamheid, met mijn 
angsten. U wacht op mij met begrip en bewogenheid. In de ontmoeting met 
U word ik vernieuwd en gesterkt.
Ik ontvang troost en kracht om het leven aan te kunnen. Wie U vindt, heeft 
het leven gevonden! U bent water voor een dorstige ziel. Als ik tot U kom, 
vind ik rust en vervulling.
Dank U voor Uw onuitputtelijke liefde!
Amen.

Gebed
Hemelse Vader, U heeft ons geroepen om in beweging te komen. Als we bij 
U geweest zijn om gevuld en gezegend te worden, willen we die rijkdom 
met anderen delen.
Vandaag ben ik beschikbaar om te gaan naar plaatsen waar U mij heen 
stuurt. Ik wil graag iets betekenen voor mijn omgeving. Wilt U me helpen 
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om een goede vertegenwoordiger van de hemel te zijn.
Dank U dat U met me meegaat. Ik sta er niet alleen voor. U zult me alles 
geven wat nodig is in elke situatie: wijsheid, kracht, geduld of bewogenheid.
Met U durf ik het avontuur van het leven aan!
Amen.


