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Wat is jouw rol in het grote  
verhaal van God?
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En JEzus zEi: ‘MiJ is allE Macht 
gEgEvEn in dE hEMEl En op dE 
aardE. ga dus op wEg En Maak 
allE volkEn tot MiJn lEErlin-
gEn, door hEn tE dopEn in dE 
naaM van dE vadEr En dE zoon 
En dE hEiligE gEEst, En hun tE 
lErEn dat zE zich MoEtEn hou-
dEn aan allEs wat ik JulliE opgE-
dragEn hEb. En houd dit voor 
ogEn: ik bEn MEt JulliE, allE da-
gEn, tot aan dE voltooiing van 
dEzE wErEld.’ ‘pas als hEt goEdE 
niEuws ovEr hEt koninkriJk in 
dE hElE wErEld wordt vErkon-
digd als gEtuigEnis voor allE 
volkEn, zal hEt EindE koMEn.’ 
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Voor de Voltooiers -

mijn collega’s bij World Vision 
die dagelijks trouw hun werk verrichten:

	 •	 dat	de	liefde	van	Christus	gezien	en	ervaren	zal	worden	door	
hen die ogen hebben om te zien, en

	 •	 dat	de	waarheid	van	het	evangelie	gehoord	zal	worden	door	
allen die oren hebben om te horen.

En voor allen die offers hebben gebracht, onvoorwaardelijk hebben 
liefgehad en Christus hebben gediend in nederigheid… Voor hen 
die ‘huizen of broeders of zusters of vader of moeder of vrouw of 
kinderen of akkers’ hebben achtergelaten om Jezus te volgen… 

Voor hen die naar de plekken van gebrokenheid, de rafelranden 
van onze wereld zijn gegaan om de verlorenen te zoeken en de ‘on-
aanzienlijksten’ te dienen… 

Voor hen die verlangen naar de dag waarop ze de belofte in ver-
vulling zullen horen gaan…

‘Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan 
het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld 
voor jullie bestemd is. Want Ik had honger en jullie gaven Mij 
te eten, Ik had dorst en jullie gaven Mij te drinken. Ik was een 
vreemdeling, en jullie namen Mij op, Ik was naakt, en jullie 
kleedden Mij. Ik was ziek en jullie bezochten Mij, Ik zat ge-
vangen en jullie kwamen naar Mij toe’ (Matteüs 25:34-36).

Zij die

	 •	 hun	leven	hebben	afgelegd,
	 •	 die	hebben	liefgehad	wat	Jezus	liefheeft,
	 •	 die	hebben	gekoesterd	wat	Jezus	koestert,	en
	 •	 gehoorzaam	zijn	geweest	aan	Jezus’	woorden.

Zij zijn de Voltooiers.



Pas als het goede nieuws over het koninkrijk 
in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis 

voor alle volken, zal het einde komen.

Matteüs 24:14



Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, Hij gaf er onderricht 
in de synagogen, verkondigde het goede nieuws over het konink-
rijk en genas iedere ziekte en elke kwaal. Toen Hij de mensenme-
nigte zag, voelde Hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en 
hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder. Hij zei tegen zijn 

leerlingen: ‘De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders.’ 

Matteüs 9:35–37

Maar hoe kunnen ze Hem aanroepen als ze niet in Hem geloven? En 
hoe kunnen ze in Hem geloven als ze niet over Hem hebben gehoord? 
En hoe kunnen ze over Hem horen als Hij niet verkondigd wordt? En 
hoe kan iemand verkondigen als hij niet is uitgezonden? Het is zoals 

geschreven staat: ‘Welkom zijn zij die goed nieuws verkondigen.’

Romeinen 10:14–15

‘Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit.’

Johannes 20:21





Dankwoord 
 

Voor je verder leest, moet ik iets bekennen. Ik ben geen theoloog. 
Hoewel ik al vijfendertig jaar Jezus volg, heb ik geen officiële theo-
logische opleiding. En daarom moet ik misschien zeggen: ‘Lees dit 
boek op eigen risico.’ Ik ben veel dank verschuldigd aan een heel 
aantal predikanten en theologen die me door hun boeken en pre-
ken hebben geïnspireerd. Velen van hen zwemmen ongetwijfeld 
in de diepere wateren van Gods oceaan, terwijl ik maar wat in de 
branding spartel. En toch put ik moed uit het feit dat zelfs een kind 
Gods waarheid kan begrijpen, terwijl veel knappe koppen zich er 
het hoofd over breken. 

Ieder boek is in feite het werk van vele mensen die samenspelen in 
een grote symfonie, en niet dat van de auteur alleen. Daarom wil ik 
de mensen bedanken wier verhalen in dit boek worden verteld. Ze 
hebben me geïnspireerd met hun leven en voorbeeld. En er zijn ook 
veel mensen die me indirect hebben geïnspireerd. Onder anderen 
mijn collega’s bij World Vision in de Verenigde Staten; predikan-
ten en auteurs uit de hele wereld die mijn opvattingen hebben be-
invloed; vrienden die met me meegedacht hebben. Samen vormen 
ze het klankbord voor de gedachten die je in dit boek zult vinden. 

Ik wil mijn vrouw Reneé bedanken, die mijn geestelijke anker is. 
Haar sterke geloof, integriteit en toewijding aan Christus hebben 
tot mijn bekering geleid toen ik jong was, en me in de jaren daarna 
gesteund in mijn geloof. Haar geestelijke inzichten vind je op elke 
pagina van dit boek. Ik ben ook onze vijf kinderen, Sarah, Andy, 
Hannah, Pete en Grace, dankbaar. Een paar van hen komen voor in 
dit boek. Het is bemoedigend hen te zien uitgroeien tot volwassen 



10  Onvoltooid

volgelingen van Christus. Nadat ik hun jarenlang het geloof heb on-
derwezen, leer ik nu veel van hen.

De duizenden mensen die mijn vorige boek, Het gat in ons evangelie, 
hebben gelezen, wil ik in het bijzonder bedanken. Ze hebben me 
bemoedigd door te vertellen hoe God het boek gebruikt heeft om 
bepaalde belangrijke beslissingen in hun leven te beïnvloeden. Hun 
getuigenissen hebben me laten zien wat er mogelijk is als Gods vol-
gelingen zichzelf toewijden aan Gods koninkrijk. Zonder hun aan-
moediging zou er waarschijnlijk geen vervolg op mijn eerste boek 
zijn gekomen.

Ik wil ook de vele mensen bij World Vision bedanken die me heb-
ben geholpen en aangemoedigd. Tijdens het schrijven van dit boek 
hebben ze me gesteund: Rob Moll, Brian Sytsma, Milana McLead en 
Shelley Liester en Cheryl Plantenberg. 

Anderen bij World Vision die hebben geholpen zijn: Kari Costan-
za, Jon Warren, Jane Sutton-Redner, Phil Manzano, Tom Costanza, 
Heidi Isaza, Laura Reinhardt, Nathalie Moberg, Elizabeth Hendley, 
Beth Dotson Brown, David Shaw, Andrea Peer, Abby Stalsbroten, 
en Keelyn Roman. Ik wil ook de raad van bestuur bedanken die me 
tijd heeft gegeven om dit boek te schrijven, omdat ze het belang van 
de boodschap inzagen, en mijn managementteam dat tijdens mijn 
verlof de organisatie uitstekend heeft geleid.

Mijn vrienden Leighton Ford en dr. Steve Hayner waren zo vrien-
delijk het manuscript te lezen en te controleren op theologische on-
juistheden. Ze deden een aantal goede suggesties die het boek heb-
ben verbeterd. Ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor de 
blunders die in dit boek zijn blijven staan.

Mijn agent, Lee Hough, bood me waardevolle inzichten, evenals 
Matt Baugher, mijn uitgever bij Thomas Nelson. Ik dank het hele 
team bij Thomas Nelson: Julie Allen, Paula Major en Kate Etue, mijn 
ijverige redacteur. 

Ten slotte dank ik God, die ‘het dwaze van deze wereld’ gebruikt 
voor zijn grote doel. De woorden van moeder Teresa gelden voor 
mij, en ook voor jou: ‘Ik ben slechts een pen in de hand van een God 
die een liefdesbrief schrijft aan de wereld.’ Het is mijn gebed dat Hij 
jou zal gebruiken om zijn volgende liefdesbrief te schrijven.



Voorwoord

Gefeliciteerd! U hebt een geweldig boek in handen! Een boek dat uw 
leven én dat van anderen kan veranderen! 

Niet eerder heb ik een boek gelezen dat op dezelfde indringende 
wijze de Grote Opdracht verbindt met de Bijbelse oproep ons in te 
zetten voor de armen. Net als in zijn eerste boek, Het Gat in ons Evan-
gelie, weet Richard Stearns de lezer te raken, te inspireren en uit te 
dagen. De Grote Opdracht die Jezus aan zijn discipelen gaf, is na 
ruim 2000 jaar nog altijd onvoltooid! 

Voor de elf discipelen was het misschien wel een onmogelijke 
opdracht. Hoe moesten zij zonder de moderne middelen van ver-
voer en communicatie het evangelie aan alle volken verkondigen? 
Ze hadden geen idee hoe groot de wereld was en hoe die er even 
verderop uitzag. Ze hadden geen kranten, geen televisiebeelden, 
geen Facebook en geen Google Earth. Bij ons komt die wereld elk 
moment van de dag ‘realtime’ binnen. Iedere dag zien we beelden van 
oorlogen, horen we verhalen over kinderen die misbruikt worden, 
horen we over wereldwijde sterfte door ziekte, honger enzovoort. 
Die overdosis aan ellende kan ons een gevoel van machteloosheid 
geven. We trekken ons terug in de ‘comfort zone’ van onze  eigen klei-
ne wereld en sluiten de ogen voor de nood ver weg. 

En zo raken we nóg meer op onszelf gericht. We maken ons zor-
gen over de economische crisis, en vergeten dat ons land in de top 
vijf staat van meest ontwikkelde en rijkste landen in de wereld. We 
zijn gezegend met een grote vrijheid en overvloed, maar vergeten 
dat we deze juist ontvangen hebben om daarmee tot zegen te zijn 
van de minder bedeelden in deze wereld.



Op treffende wijze vergelijkt Richard Stearns onze westerse wereld 
metaforisch met Disney World. Een kleine wereld waarin iedereen 
vrolijk is en opgaat in eigen geluk; je geniet en doet alleen maar leu-
ke dingen. En zo vergeet je de miljoenen mensen buiten deze wereld 
van luxe en overvloed, die leven in grote ellende en dagelijks strij-
den om te overleven. 

Het valt niet mee te leven in die kleine droomwereld en tegelijker-
tijd je ogen niet te sluiten voor de nood in de grote wereld daarbui-
ten, zonder je schuldig of overweldigd te voelen. Maar Jezus leert 
ons visie te hebben voor de hele wereld. World Vision probeert hier, 
samen met miljoenen sponsoren, op praktische wijze gehoor aan 
te geven. Door een kind financieel te steunen, kunnen we de nood 
in de wereld niet wegnemen, maar wel die in de wereld van dat ene 
kind. Wie een kind redt, redt de wereld! Als we allemaal één kind 
redden, is het voor niemand te veel en doen we samen iets groots. 
Wereldwijd helpen we op deze wijze met vier miljoen sponsoren 
meer dan honderd miljoen mensen. Structureel! 

Een onmogelijke opdracht voltooien, kan dat? Ja, dat kan. Zeker als 
we bedenken dat Jezus bij die opdracht zegt: ‘En zie, Ik ben met U’.  

Het is hoog tijd Disney World te verlaten, de wereld in. Een mooie 
opdracht en de moeite waard! 

Ruud van Eijle, directeur World Vision Nederland
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Aanbevelingen
 

‘Ik heb tienduizend exemplaren gekocht van Richard Stearns’ eer-
ste boek, Het gat in ons evangelie, omdat ik wilde dat iedereen in mijn 
gemeente het zou lezen. Richards nieuwe boek, Onvoltooid, kan wel 
eens alles wat je dacht te weten over het christelijke geloof op losse 
schroeven zetten. Onvoltooid is een oproep om de taak die Christus 
zijn kerk gaf af te maken. Als iedere christen dit boek leest en seri-
eus neemt, zal de wereld niet meer hetzelfde zijn.’ 

Bill Hybels - oprichter en senior pastor van Willow Creek Com-
munity Church

‘Na Het Gat in ons Evangelie dacht ik dat ik al genoeg wist en nu nooit 
meer dezelfde zou zijn. Maar eerlijk gezegd mis ik nog steeds Gods 
boosheid, en daarmee Gods hart, in mijn leven en in onze kerken. Is 
mijn hart werkelijk gebroken over de dingen die Gods hart breken? 
Het leek daarom wel alsof Onvoltooid voor mij persoonlijk bedoeld 
is. Alsof God mij zeggen wil: ‘Ik wil dat je weer een stap verder-
gaat, Kees. Mijn werk in deze wereld is nog niet af. Kom, dan werken 
we samen aan mijn koninkrijk in deze gebroken wereld!’ Richard 
Stearn grijpt mij met zijn boek in de kladden en onderstreept meer 
dan ooit mijn afhankelijkheid van Gods Geest en van Gods kerk. 
Alleen samen kunnen we voltooien wat God ons als opdracht heeft 
gegeven. Onvoltooid vervulde mij een diep verlangen om bij Jezus te 
horen en meer als Jezus te worden.’

Kees Kraayenoord - musicus, aanbiddingsleider, voorganger
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‘Ben ik net tevreden met mijn geloof, komt Richard Stearns binnen-
vallen om me eraan te herinneren wat echt belangrijk is, van wie 
God houdt en waarom. Heb ik net mijn wereldje op orde, herinnert 
Richard me eraan dat de wereld niet is zoals God wil. Gezinnen die 
honger lijden, ondervoede kinderen. Waag ik het om te denken dat 
mijn werk erop zit, herinnert Richard me eraan dat het nog maar 
net begonnen is. Met Het gat in ons evangelie, maar ook met Onvol-
tooid, geeft Richard me een genadige schop onder mijn achterste. 
Dankjewel, Richard.’

Max Lucado - auteur en voorganger

‘Wie dacht dat Het Gat in ons Evangelie radicaal was, moet Onvoltooid 
lezen. Nog dieper. Nog meer bijbelse onderbouwing. En daardoor... 
nog radicaler. Het is een dringende oproep aan ons om verder te 
gaan met wat Jezus op aarde begonnen is. Wij, christenen en ker-
ken, zijn onderdeel van Gods plan om de wereld te veranderen. De 
grote vraag is: Wanneer gaan wij, welvarende, comfortabele chris-
tenen weer branden van verlangen om mee te bouwen aan Gods 
koninkrijk op de plek waar God ons geplaatst heeft? Wie dit boek 
leest, moet daar voor zichzelf een antwoord op geven. Dus bezint 
eer ge begint met lezen, want dit boek verandert je leven!’

ds. Ron van der Spoel - adjunct-directeur Kerk & Theologie bij 
Open Doors

‘“Laat het recht stromen als water, en de gerechtigheid als een al-
tijd voortvloeiende beek” (Amos 5:24). Ik vind dit een erg moeilijk 
boek. Met feilloze precisie wordt het grote armoedeprobleem in de 
wereld beschreven. En nog pijnlijker en duidelijker wat ik daaraan 
kan doen. Als u dit boek uithebt, is de vraag “Heer, wat wilt U dat ik 
doen zal?” voor u geen vraag meer! Daarom: Sterkte!
En o ja... je houdt er wel een World Vision aan over!’

Anne van der Bijl - evangelist en oprichter Open Doors



Inleiding
 

In de afgelopen jaren heb ik het voorrecht gehad duizenden mensen 
te ontmoeten en te spreken. Ten behoeve van de allerarmsten ben 
ik de wereld over gereisd. Veel mensen kwamen naar me toe om 
iets te vertellen over hun leven en hun geloof. Door al hun verha-
len loopt een rode draad van verlangen – een verlangen naar zin en 
betekenis in hun wandel met de Heer. Ze willen dat ene ontdekken 
waartoe God hen roept. Ze willen graag het gevoel hebben dat ze 
iets belangrijks doen voor God en dat hun leven er echt toe doet. 
Velen van hen vertellen me dat ze zich incompleet voelen, alsof iets 
in hun leven niet is afgemaakt. Het gaat om jongeren en ouderen, 
vrouwen en mannen, rijken en minder rijken. Het zijn advocaten, 
vermogensbeheerders, bouwvakkers, studenten, accountants, in-
genieurs, receptionistes en leidinggevenden. Allemaal verlangen ze 
naar een gevoel van voldoening. Ze willen ervaren dat hun leven 
ertoe doet en dat ze beantwoorden aan Gods roeping en plan voor 
hun leven. Ze willen zich voltooid en compleet voelen, ze willen 
hun geloof integreren in hun leven, zodat het niet langer iets is van 
de zondag alleen. 

Wat ik door de jaren heen heb geleerd over het doel, de beteke-
nis en de waarde van het leven, is dat je die zaken als christen niet 
vindt in een baan, zelfs niet in een baan als die van mij. Je vindt ze 
niet in een menselijke relatie, hoe belangrijk die ook kan zijn. Ze 
zijn ook niet te vinden in iets wat je bereikt, hoe waardevol ook. 
Betekenis, doel en zin vinden we alleen als we ons leven in over-
eenstemming brengen met Gods doelen, als we ons leven toewijden 
aan Jezus Christus. Nogmaals: de betekenis, het doel en de zin van 
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ons leven vinden we alleen als we ons leven in overeenstemming 
brengen met Gods doelen, als we Jezus Christus volgen. Met andere 
woorden: niet ons werk, onze partner, ons gezin, onze opleiding, 
onze vaardigheden, ons geld of onze prestaties geven ons leven een 
doel. Maar het doel van ons leven geeft juist al het andere betekenis. 
En we vinden dat doel alleen in Christus. Jezus zei: ‘Ik ben geko-
men om hun het leven te geven in al zijn volheid’ (Johannes 10:10). 
Waarom lijken veel christenen dat volle leven te missen? Ze gaan 
naar de kerk, lezen in de Bijbel en bidden, maar houden het gevoel 

dat er iets ontbreekt.
We kennen allemaal de bekende uit-

drukking: ‘Hij ziet door de bomen het 
bos niet meer.’ Meestal gaat het daarbij 
om iemand die zo vol is van de dingen 
voor zijn neus dat hij het geheel niet ziet. 
Ik geloof dat dit voor veel christenen in 
de eenentwintigste eeuw geldt. We zijn 
zo vol van de ‘bomen’ in ons dagelijks 
leven dat we het grotere verhaal, waar-
van ons leven deel uitmaakt, uit het oog 

zijn verloren. We groeien op, gaan naar school, beginnen aan onze 
loopbaan, trouwen, krijgen kinderen en worstelen dagelijks met de 
uitdagingen van het leven. Dat zijn de bomen van ons leven, die ons 
het grootste gedeelte van de dag in beslag nemen.

In de kerk is het al niet veel anders. We gaan elke week naar de 
diensten, zingen liederen, luisteren naar de preek. Misschien bidden 
we voor de maaltijd, lezen we dagelijks in de Bijbel en zijn we lid 
van een bijbelstudiekring. Maar dat kunnen evengoed bomen wor-
den in ons leven dat al zo vol bomen staat. Wat is er gebeurd met 
het bos? Wat is er gebeurd met het grotere verhaal? Wie zijn we? 
Waarom zijn we hier, en waar gaan we naartoe? Hoe passen we in 
Gods grote verhaal? Een wandelaar die geen idee heeft waar hij is, 
verdwaalt. Hij loopt in cirkeltjes rond, omdat hij gedesoriënteerd is, 
niet weet waar hij vandaan komt en waar hij naartoe gaat. Als we 
het echte doel en de echte betekenis van ons leven willen vinden, 
moeten we boven de bomen uitstijgen en opnieuw het bos ontdek-

Waarom lijken zo veel 
christenen dat volle 
leven te missen? Ze 
gaan naar de kerk, 
lezen in de Bijbel en 

bidden, maar houden 
het gevoel dat er iets 

ontbreekt.
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ken – we moeten begrijpen wat God in deze wereld doet en hoe wij 
in dat verhaal passen.

Gelukkig is er voor christenen een uitweg uit dit dilemma. Als 
God de Auteur is van het grote verhaal, waarvan ook onze verhalen 
deel uitmaken, als Hij de Schepper is van het bos waarin we lopen, 
dan kunnen we de diepere betekenis en het doel van ons leven al-
leen vinden als we ontdekken welke unieke rol Hij ons gaf toen Hij 
ons schiep. Klinkt het niet logisch dat de Auteur van het grote ver-
haal, de Auteur die alle personages in dit verhaal heeft geschapen, 
ieder van ons een specifieke rol geeft?

Deze aanname heeft belangrijke consequenties. God schiep je 
met voorbedachten rade om je eigen rol te spelen in zijn verhaal 
dat zich langzaam ontvouwt. God schiep ons niet als reservespe-
lers die langs de zijlijn staan te kijken 
hoe het verhaal zich ontwikkelt; Hij 
schiep spelers die op het veld moeten 
staan. Je zult je pas helemaal compleet 
voelen als je ontdekt voor welke rol jij 
geboren bent.

Om welk verhaal gaat het? Hoe ont-
dekken we dat? Maria en Jozef speel-
den hun rol, en ook Petrus, Paulus, 
Lucas en Johannes. Maar het lijkt alsof we, meer dan tweeduizend 
jaar na de opstanding van Jezus, de plot kwijt zijn. Waar bevinden 
we ons nu in dat grote verhaal, en wat wordt er van ons verwacht?

Zoals de titel van dit boek suggereert, ligt er werk op de volge-
lingen van Christus te wachten: ‘Pas als het goede nieuws over het 
koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor 
alle volken, zal het einde komen’ (Matteüs 24:14).

Jezus gaat in deze bewering uit van een eenvoudige vooronder-
stelling: zodra het ‘nieuws over het koninkrijk’ is verspreid in de 
wereld zal het einde komen. Jezus’ belofte dat het einde zou komen 
was geen slecht nieuws. Hij hield de kerk een grote worst voor. Hij 
verwees naar zijn belofte om alle dingen nieuw te maken, het kwaad 
recht te zetten, alle tranen af te wissen, de doden op te wekken tot 
eeuwig leven, slechte mensen te oordelen, zijn schepping te her-

God schiep je met 
voorbedachten rade 

om je eigen rol te 
spelen in zijn verhaal 
dat zich langzaam 

ontvouwt.
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stellen, en voor eeuwig zijn heerlijke koninkrijk op te richten. Hij 
beloofde alle losse eindjes in het grote verhaal af te hechten en het 
op een bijzondere manier te voltooien. Maar voordat dit allemaal 
gebeurt, roept Jezus zijn discipelen op de cruciale taak te vervullen 
die Hij hun gaf.

Deze taak, die Jezus vlak voor zijn hemelvaart aan zijn leerlingen 
gaf, komt in een aantal sleutelpassages in het Nieuwe Testament 
voor en wordt meestal de ‘Grote Opdracht’ genoemd. De visie er-
achter is revolutionair. Het gaat er namelijk om dat zijn leerlingen 
de wereld in moeten trekken om een nieuwe wereldorde te vestigen 
en op te bouwen – een orde die Jezus vaak het koninkrijk van God 
noemt. Het is een duidelijke oproep om Hem te volgen, door met 
Hem mee te doen in zijn missie om de mensheid te verzoenen met 
Gods doel. Het is niet alleen een oproep om in de juiste dingen te 
geloven; het is een oproep om in actie te komen en samen met God 
een nieuw koninkrijk te vestigen, dat een zegen is voor alle volken 
– een heerschappij die niet gebaseerd is op land, politiek, macht en 
zeggenschap, maar op Gods waarheid, liefde, vergeving en medelij-
den – een koninkrijk binnen koninkrijken. Het is geen oproep om 
de wereld op te geven, je ‘enkeltje hemel’ stevig in handen te houden 
en je terug te trekken in je kerk. Het is een oproep om de wereld 
in te trekken en die terug te vorderen, te hervormen en te herstel-
len voor Christus. Het is een oproep om een revolutie te ontkete-
nen, waarbij het heersende wereldsysteem omvergeworpen wordt. 
Voordat Jezus terugkeerde naar de hemel, gebood Hij de kerk deze 
revolutie aan te voeren, en gaf Hij haar de belofte dat de poorten 
van de hel haar niet zouden overweldigen. Ik overdrijf niet als ik zeg 
dat in het uitvoeren van deze opdracht de enige bestaansgrond van 
de kerk ligt. Zodra die opdracht voltooid is, zal de kerk immers op-
gaan in Gods eeuwige koninkrijk. Zodra de revolutie is gewonnen, 
zijn er geen revolutionairen meer nodig. Dit zijn de marsorders die 
Jezus zijn discipelen gaf. Dit is het enige wat Hij hun opdroeg. Hij 
zei tegen hen dat Hij terug zou keren als het werk af was, en daarna 
verliet Hij hen.

De eerste discipelen stonden in vuur en vlam. Ze lieten zich door 
niets tegenhouden. Ze begrepen waar het in het evangelie om ging. 
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In driehonderd jaar veroverde de evangelierevolutie het Romeinse 
rijk en veranderde de toenmalige wereld. De radicale levensstijl van 
christenen werd gekarakteriseerd door een gevoel van urgentie en 
goddelijke roeping. Niets was belangrijker, geen prijs was te hoog. 
Velen van de eerste discipelen werden gemarteld voor het evangelie, 
maar anderen stonden klaar om de troepen aan te voeren. 

Tweeduizend jaar later is de christelijke beweging, vooral op het 
noordelijk halfrond, het gevoel van urgentie kwijtgeraakt. We zijn 
het zicht op de verhaallijn kwijt. De christenen van vandaag wor-
den door hun rijkdom en comfort afgeleid. Ze lijken hun vurige 
verlangen om de wereld te veranderen, te zijn verloren. Het werk 
van Gods koninkrijk ligt stil, en Gods kinderen lijken niet goed te 
weten waarom ze op aarde zijn. Dat is erg verontrustend. 

De Zoon van God zelf werd mens en leefde onder ons. Hij stierf 
zodat wij vergeving en verzoening met God konden krijgen. Hij ge-
bood ons dat goede nieuws aan de volken te brengen, maar we heb-
ben het niet gedaan. Wat is er met de revolutie gebeurd? 

Ik denk dat er een direct verband is tussen het onvoltooide werk 
van Gods koninkrijk en ons gemis aan voldoening in ons christelijk 
geloof. Er is immers een verband tus-
sen ons verhaal en Gods verhaal. Als we 
niet persoonlijk betrokken zijn bij Gods 
grote plan met de wereld, dan missen 
we precies datgene waarvoor Hij ons 
schiep. We zijn net vogels die gescha-
pen zijn om te vliegen, maar leven in 
een kooi; vissen die geschapen zijn om 
in zee te zwemmen, maar op het strand 
liggen te spartelen. Denk er maar eens 
over na, dan zul je zien dat het klopt. Als de Schepper van het heelal 
ons schiep om een sleutelrol te spelen in zijn verhaal, maar wij ne-
men onze plek in dat verhaal niet in, dan is het logisch dat we het 
gevoel hebben dat er iets ontbreekt in ons leven. 

Maar zo hoeft het niet te gaan.
God schiep ieder van ons als uniek persoon en Hij schiep ons met 

een doel. Dit boek nodigt je uit het leven te vinden waartoe God 

Als we niet persoonlijk 
betrokken zijn bij Gods 

grote plan met de 
wereld, dan missen 
we precies datgene 

waarvoor Hij ons 
schiep.
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je heeft geschapen. Het gaat niet over mislukking en schuld, maar 
over mogelijkheden en vreugde. God dwingt ons nergens toe – Hij 
nodigt ons uit. Hij wil betekenis, voldoening, en zin aan ons leven 
geven, maar Hij geeft ons ook de mogelijkheid die dingen af te wij-
zen, en helaas doen veel mensen dat. 

Kort samengevat is dit de boodschap van het boek:

	 •	 God	nodigt	je	uit	samen	met	Hem	de	wereld	te	veranderen.
	 •	 God	 heeft	 een	 droom	 voor	 de	 wereld.	 Jezus	 noemde	 die	

droom het koninkrijk van God.
	 •	 God	heeft	 je	geschapen	om	een	belangrijke	rol	 te	spelen	 in	

zijn droom over het koninkrijk.
	 •	 Als	je	niet	meebouwt	aan	Gods	koninkrijk,	zul	je	nooit	diepe	

vervulling vinden.

Denk eens na over de volgende beweringen: je hoeft niet naar 
Congo te gaan of naar Oezbekistan om de wereld te veranderen. Je 
hoeft niet heel intelligent, invloedrijk of rijk te zijn om de wereld te 
veranderen. Je hoeft ook geen geestelijk zwaargewicht te zijn. Maar 
je moet Gods uitnodiging wel met ‘ja’ beantwoorden. Je moet be-
schikbaar zijn en bereid om ingezet te worden, en als je Jezus volgt 
zul je daarvoor een prijs moeten betalen. Het veranderen van de we-
reld en het volgen van Jezus is niet eenvoudig; het kost je iets. Je zult 
offers moeten brengen. 

Het christelijk geloof is niet alleen een manier om vergeving van 
zonde te krijgen en het eeuwige leven binnen te gaan. Het is niet 
alleen een systeem met beweringen over de ultieme waarheid en 
de ordening van de dingen. Het is ook niet alleen een manier om 
troost bij God te vinden in moeilijke tijden of een handige methode 
om een goed en productief leven te leiden. Het omvat al die dingen, 
maar ten diepste is het christelijk geloof een oproep om al het an-
dere achter je te laten, je Heer en Redder Jezus Christus te volgen en 
je aan te sluiten bij de missie van Christus in de wereld. Het is een 
oproep om alles op te geven en Hem te volgen. Alleen dan zul je 
een compleet mens zijn – dan leef je in overeenstemming met Gods 
bedoeling met je leven.
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In de hoofdstukken die volgen, zal ik je vragen met me mee te gaan 
op reis, om opnieuw te ontdekken wat Gods plan is met de wereld 
en waartoe Hij jou roept. Ik zal je uitnodigen om met mij de fun-
damentele vragen van het leven te beantwoorden: waarom zijn we 
hier, met welk doel, en wat doet God in de wereld? Vervolgens zul-
len we kijken naar het leven, de dood en de opstanding van Chris-
tus, de kern van Gods allesomvattende, grote verhaal van Genesis 
tot Openbaring. We zullen proberen te begrijpen waarom Jezus zo 
obsessief bezig was met de komst van het koninkrijk van God en 
waarom Hij zo snel weer vertrok, vijftig dagen na zijn opstanding. 
Vervolgens zullen we kijken naar de implicaties van de bijzondere 
opdracht die Hij gaf aan degenen die Hij achterliet. Gaandeweg zul-
len we proberen te ontdekken wat dit allemaal betekent voor ons 
vandaag, de volgelingen van Christus in de eenentwintigste eeuw. 
Welke plek hebben wij in Gods grote verhaal? Hoe kunnen we de 
rol vinden waarvoor God ons schiep? En, welke gevolgen heeft dat 
voor ons leven, ons wereldbeeld, onze carrière, en ons gezin? Ik no-
dig je uit opnieuw te kijken naar de adembenemende waarheid, de 
dringende opdracht en de diepgaande persoonlijke betekenis van 
ons christelijk geloof, terwijl we proberen de Ene te volgen die stierf 
opdat wij het leven in al zijn volheid zouden genieten. We kunnen 
deze belangrijke roeping voor ons leven opnieuw ontdekken en 
de revolutie nieuw leven inblazen. De kerk van de eenentwintigste 
eeuw heeft alles wat nodig is – de bronnen, de kennis, de omvang, 
het mandaat en de kracht van Gods Heilige Geest. Het enige wat 
ontbreekt, is de wil. Het is tijd om de klus af te maken.

Richard Stearns
Bellevue, Washington
juni 2012





1.
De zin van het leven en 

andere belangrijke dingen 
 

Elke menselijke cultuur is ten diepste religieus – bepaald door 
wat de inwoners geloven over een bepaalde ultieme wer-

kelijkheid, en wat die naar hun idee van hen vraagt.1

Ross Douthat

Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.

Johannes 10:10

Alleen op de rots, Christus, houd ik stand;
al het andere is drijfzand.

Edward Mote

Een paar jaar geleden werd er een nieuw woord aan ons woorden-
boek toegevoegd. Een woord dat typerend is voor onze neiging om 
de waarheid zodanig aan te passen dat die overeenkomt met onze 
wensen. In 2006 verkoos het Merriam-Websterwoordenboek het 
woord truthiness (‘waarheidigheid’) tot woord van het jaar. Stephen 
Colbert gebruikte het in zijn satirische talkshow op tv om te be-
schrijven hoe politici de waarheid naar hun hand zetten om hun 
daden te rechtvaardigen. Dit is de definitie die Webster geeft:
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truthiness, n. de eigenschap om de voorkeur te geven aan con-
cepten of feiten waarvan men wenst dat ze waar zijn, in plaats 
van concepten of feiten waarvan men weet dat ze waar zijn.2

Toen werd aangekondigd dat truthiness had gewonnen, en andere 
kandidaten zoals google en terrorisme waren verslagen, merkte de di-
recteur van Merriam-Webster, John Morse, op: ‘We zijn op een punt 
gekomen waarop veel mensen zich afvragen wat waarheid precies 
inhoudt; de waarheid ligt op straat. “Truthiness” bepaalt ons op een 
speelse manier bij een belangrijke kwestie.’3

Wat is waarheid?

Tweeduizend jaar voor Stephen Colbert stelde Pontius Pilatus de 
ultieme vraag aan Jezus: ‘Wat is waarheid?’ Jezus was voor Pilatus 
geleid omdat alleen Pilatus, als Romeinse landvoogd, de macht had 
Jezus ter dood te veroordelen. Pilatus wist niet wat hij aan moest 
met deze politiek hete aardappel. Hij raakte in gesprek met Jezus en 
vroeg Hem wat voor koning Hij was. Het was per slot van rekening 
gevaarlijk, en misschien zelfs een beetje vreemd om jezelf koning te 
noemen vlak voor Caesars neus, vooral als je geboeid voor een Ro-
meinse landvoogd stond. Jezus zei tegen Pilatus: ‘U zegt dat Ik een 
koning ben. Ik ben geboren en naar de wereld gekomen om van de 
waarheid te getuigen, en ieder die de waarheid is toegedaan, luistert 
naar wat Ik zeg.’ Dit bracht Pilatus, wellicht een cynische politicus, 

ertoe de tijdloze vraag te stellen: ‘Wat is 
waarheid?’4

Vandaag de dag stellen mensen die-
zelfde vraag. En nog meer mensen stel-
len de vraag die eraan voorafgaat: ‘Is 
er wel zoiets als waarheid?’ Dit is geen 

boek over filosofie, dus ik waag me niet aan een filosofisch betoog 
om deze vraag uitputtend te beantwoorden.

In plaats daarvan doe ik een beroep op je gezonde verstand. Na-
tuurlijk is er waarheid. Hoe kun je anders de bewering doen dat er 
niet zoiets is als waarheid en vervolgens zeggen dat je bewering 

‘Is er wel zoiets als 
waarheid?’
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waar is? Het is vrijwel onmogelijk om te leven, tenzij we bepaalde 
aannames doen over wat waar en niet waar is, wat goed en wat fout 
is. De meeste mensen gaan ervan uit dat bepaalde dingen waar en 
goed zijn, en andere dingen verkeerd en slecht.

Waarom is de vraag naar fundamentele waarheid zo belangrijk? 
Omdat waarheid implicaties heeft. Als je bijvoorbeeld van mening 
bent dat het menselijk leven weinig waarde heeft, dan zou je moor-
denaar kunnen worden. Waarom niet? Maar als je vindt dat het 
menselijk leven kostbaar is, dan zou je arts kunnen worden. Elke 
keuze die je maakt is gebaseerd op de fundamentele waarheden die 
je aanneemt. Alles in dit boek en alles in bijna elk boek dat ooit ge-
schreven is, gaat op een bepaalde manier over de ultieme vraag naar 
de waarheid en de betekenis van het leven. Schrijvers spreken recht-
streeks over de zin van het leven of baseren hun werk op bepaalde 
onderliggende aannames over het leven. Alle religieuze leiders in de 
wereld vertellen hun volgelingen wat, volgens hen, de zin van het 
leven is. Maar niet alleen geestelijk leiders houden zich bezig met de 
zin van het leven. Elke tv-presentator, politiek commentator, jour-
nalist, docent, cabaretier, beroemdheid, politicus, moeder, vader en 
barman, waar ook ter wereld, verkondigt een bepaalde definitie van 
de zin van het leven. Het is zelfs zo, en dat zal ik proberen te laten 
zien, dat elke persoon die ooit heeft geleefd, geconfronteerd is met 
de vraag ‘Wat betekent dit allemaal?’ en daar antwoord op heeft ge-
geven. 

We bouwen ons leven allemaal op bepaalde aannames over waar-
heid en werkelijkheid, en die aannames zijn erg belangrijk. Als we 
bouwen op een zwak fundament, dan zal ons bouwsel niet stevig 
staan. Jezus waarschuwde hiervoor in Matteüs 7:

‘Wie deze woorden van Mij hoort en ernaar handelt, kan ver-
geleken worden met een verstandig man, die zijn huis bouw-
de op een rots. Toen het begon te regenen en de bergstromen 
zwollen, en er stormen opstaken en het huis van alle kanten 
belaagd werd, stortte het niet in, want het was gefundeerd op 
een rots. En wie deze woorden van Mij hoort en er niet naar 
handelt, kan vergeleken worden met een onnadenkend man, 



28  Onvoltooid

die zijn huis bouwde op zand. Toen het begon te regenen en 
de bergstromen zwollen, en er stormen opstaken en er van 
alle kanten op het huis werd ingebeukt, stortte het in, en er 
bleef alleen een ruïne over’ (Matteüs 7:24-27).

Als we ons leven bouwen op het verkeerde fundament, dan heeft 
dat gevolgen, rampzalige gevolgen. Daarom is het eerste hoofdstuk 
van dit boek zo belangrijk. Het vormt het fundament dat nodig is 
om te begrijpen wat onze plek is in Gods grote plan. Voor we ons 
wagen in een bespreking van het christelijke wereldbeeld en de rele-
vantie ervan voor de wereld van vandaag, moeten we het eerst heb-
ben over de vraag waarmee iedereen worstelt, de vraag naar de zin 
van het bestaan.

We geloven dat dingen als vrijheid, vriendelijkheid, liefde, recht-
vaardigheid en de waardigheid van het menselijk leven goed en 
rechtmatig zijn. We vinden het toch fijn als iemand eerlijk is en de 
waarheid spreekt? We sluiten vriendschap met andere mensen, om-
dat we geloven dat vriendschap goed is. We werken om brood op de 
plank te krijgen, omdat we van mening zijn dat het verkeerd is om 
te stelen. We brengen offers voor onze kinderen, omdat dat goed 
is. Ons hele wetssysteem is gebaseerd op de gedachte dat sommige 
dingen juist en goed zijn en andere onjuist en slecht. Schuldig of 
onschuldig? Draait het daar in veel misdaadseries niet zestig span-
nende minuten lang om?

Mensen die zeggen dat er geen waarheid is, zijn huichelaars. Ook 
hun leven is gebaseerd op dingen waarvan ze menen dat die waar 
zijn. En laten we voor eens en voor altijd afrekenen met het idee dat 
iets wat voor jou waar is, voor mij niet waar hoeft te zijn. Dat klopt 
als je het hebt over de voorkeur voor bepaald eten of een bepaalde 
muzieksoort, maar niet voor de dingen waar het uiteindelijk om 
gaat. De wet van de zwaartekracht geldt niet alleen voor mij, maar 
ook voor jou. En als het gaat over God, dan is er geen keuzemo-
gelijkheid. God bestaat of voor ons beiden of Hij bestaat helemaal 
niet. Die twee kunnen niet tegelijkertijd waar zijn.

Het ergerlijke aan de waarheid is dat die waar is. En iets wat waar 
is, begrenst ons op een manier die we niet altijd even leuk vinden. 
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De waarheid is koppig. De waarheid heeft gevolgen. De wet van de 
zwaartekracht zorgt ervoor dat we niet zonder gevolgen van een 
gebouw af kunnen springen. Morele waarheden vereisen dat we ons 
gedrag onder controle hebben. Wie wil dat? Mensen houden niet 
van dingen die hun beperkingen opleggen. Was dat niet het pro-
bleem van Adam en Eva, toen ze van de vrucht aten?

Pontius Pilatus sloeg de spijker op z’n kop met die sleutelvraag: 
‘Wat is waarheid?’ De waarheid lag tweeduizend jaar geleden op 
straat, en dat is vandaag de dag niet anders. En, ja, het is een heel 
belangrijke kwestie.

Sciencefiction

Een hobby van mij, waar ik me eigenlijk een beetje voor schaam, is 
het verzamelen van stripboeken uit de jaren vijftig en zestig. Soms 
struin ik rond op eBay, op zoek naar het bijzondere stripboek dat 
ik vijftig jaar geleden had, maar dat mijn moeder heeft weggegooid. 
Hoe had zij kunnen vermoeden dat ik dat stripboek voor duizenden 
dollars had kunnen verkopen en er de studie van mijn kinderen mee 
had kunnen betalen? Sciencefiction en verhalen over superhelden 
vond ik het leukst. Die strips hadden titels als Journey into Mystery, 
Tales to Astonish, en Mystery in Space. De verhalen met de meeste ver-
beeldingskracht nemen hun lezers mee naar een andere werkelijk-
heid, waarin buitenaardse wezens leven, je door de tijd kunt reizen 
of kennismaakt met het bovennatuurlijke. 

Ik wil stripboeken en theologie graag even met elkaar verbinden 
en je meenemen op een reis van de verbeelding, die je hopelijk helpt 
om je leven vanuit een ander perspectief te bekijken. Stel je eens 
voor hoe vreemd het zou zijn als je vanavond naar bed gaat in je 
eigen huis, maar morgenochtend wakker wordt op een andere pla-
neet in een ander deel van het universum, zonder een flauw idee 
hoe je daar gekomen bent. Stel je nu eens echt voor dat je op die 
plek bent en laat je gevoelens en gedachten de vrije loop. Je zit in 
een afgesloten kamer met maar één raam. Buiten zie je een vreemd 
landschap met rare vormen, bizarre architectuur, en allemaal niet-
menselijke wezens die heen en weer lopen. Het tafereel ziet er or-


