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Woord vooraf

Vruchten van de Bron is het derde Bronboek van Marius Noorloos. Na 
zijn Leven uit de Bron en Groeien bij de Bron had de schrijver aan een 
paar bijlagen bij Leven uit de Bron gedacht, maar het werd op voorstel 
van de uitgever een nieuw boek. Hiermee is zijn tweeluik een drieluik 
geworden. Er dienden zich twee thema’s aan die in de eerdere boeken 
wel waren voorgekomen maar die om nadere uitwerking vroegen. Het 
betreft bijbelgebruik en leiderschap met voor beide als kernwoorden 
geloven, hopen en bovenal liefhebben.

Met zijn eerste twee boeken heeft Noorloos het thema van gemeen-
teopbouw via geloofsopbouw op de kaart van veel gemeenten gezet. 
Hij hanteert daarvoor de zogenaamde CBA-methode. Alles begint 
met de C van communicatie, met de levende omgang met God en met 
elkaar. In die communicatie vindt het geloofsgesprek plaats en het met 
elkaar delen van lief en leed. De volgende stap is de B van bezinning: 
wat betekent datgene wat gehoord is en wat is gedeeld voor de opbouw 
van de gemeente in de verschillende aspecten van diaconaat, liturgie, 
pastoraat, missionair werk enzovoorts? Pas dan volgt de A van activi-
teiten, van wat vanuit communicatie en bezinning gedaan moet wor-
den. Natuurlijk bedoelt de auteur dit niet als een starre regel maar als 
een denkrichting. Ik denk dat hij met dit voorstel veel kerkenraden al 
tot een hulp is geweest en het is te wensen dat dit ook in de toekomst 
het geval zal zijn.

Het feit dat Noorloos, als intussen eminence grise, nu met een 
derde boek komt in het spoor van de eerste twee, geeft zijn gedreven-
heid aan. Ook als karakter weet Noorloos van volhouden en doorgaan 
en komt opgeven niet in zijn woordenboek voor, of dit nu wel of niet 
door anderen wordt gewaardeerd. Hij heeft iets gezien en is overtuigd 
van de heilzaamheid ervan. Er zit een soort verliefdheid op een ideaal 
in, die leidt naar een levenslange trouw. Zelfs na het schrijven van 
memoires, normaliter het sluitstuk van iemands schrijverschap, bleef 
het borrelen en ziehier het resultaat.

De auteur geeft de tip om het boek per paragraaf te lezen en te laten 
bezinken. Dat lijkt me een goede leestip, wil het boek niet als een stort-
vloed van gedachten, teksten en opmerkingen de lezer enigszins over-
stromen en zo verloren gaan. Ten slotte is wat hier achter elkaar is gezet 
ook stapje voor stapje door de schrijver zelf ontdekt. Marius Noorloos 
bekommert zich daarbij niet om een strikt gescheiden houden van 
genres. Algemene overwegingen, pastorale suggesties en praktische 
handleidingen wisselen elkaar af. Dat geeft de prettige mogelijkheid 
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om ook wat selectief te ‘winkelen’ in het boekje, hoewel een en ander 
natuurlijk wel samenhangt en het juist het unieke van Noorloos’ schrij-
verschap uitmaakt deze verschillende genres bij elkaar te houden.

Het eerste deel gaat over vruchtbaar bijbelgebruik. Marius Noor-
loos laat zich niet ophouden door allerlei voorvragen. Zonder een 
spoor van fundamentalisme is zijn boodschap: neem en lees. Bedenk 
dat je dit Boek leest in gemeenschap met de kerk, met het oog op je 
ziel en tot heil van de gemeente. Dat ‘met de kerk’ slaat ook op het 
gezamenlijk lezen van de Bijbel, in allerlei vormen. Je kunt natuurlijk 
ook beginnen met het problematiseren van de Bijbel, maar dan komt 
er van vruchtbaar bijbelgebruik niets terecht. Natuurlijk kan alleen 
een gepassioneerde bijbellezer dit alles schrijven. Dat blijkt ook uit de 
vele en trefzekere citaten in het geheel van het boek. De liefde tot de 
Bijbel heeft de auteur van huis uit meegekregen en deze liefde is geble-
ven. Deze liefde tot de Bijbel kenmerkt het levende protestantisme. 
Het Sola Scriptura van de reformatie heeft de kaarten op de Bijbel 
gezet en daarbij vooral op de Bijbel als bron van geestelijk leven. Het 
heeft mondige gelovigen gegeven. Dit boek zou je ook als een pleidooi 
kunnen beschouwen om die mondigheid niet verloren te laten gaan 
en wanneer dat wel is gebeurd, deze te hervinden.

Deel twee sluit hierop aan met een inkijk in het eigen bijbelgebruik 
van Noorloos aan de hand van tien vooral pastorale onderwerpen. 
Deze overwegingen kunnen los van elkaar worden gelezen, tot stich-
ting en opbouw.

Het derde deel gaat over vruchtbaar leiderschap in samenhang 
met vruchtbaar bijbelgebruik. Want gemeenteopbouw via geloofsop-
bouw is mooi en goed, maar dit vraagt wel om mensen die hierin het 
voortouw nemen. Hoe ziet dit vruchtbaar leiderschap eruit? Er is over 
leiderschap al een bibliotheek vol geschreven, maar Noorloos ont-
dekte dat de samenhang tussen levensloop, theologie en gemeente-
opbouw nog nauwelijks onderwerp van studie is geweest. Toch hebben 
die drie elkaar nodig. In dit deel komt de praktisch ingestelde auteur 
met een methode in de vorm van een serie vragen, die de individuele 
voorganger helpen deze samenhang in het eigen leven op het spoor te 
komen. Zoals altijd weet Noorloos ook hier weer rake vragen te stel-
len, die voorgangers zomaar kunnen oprapen. Bovendien beschrijft 
hij een training, op grond waarvan leiders, met name predikanten, in 
vruchtbaar leiderschap kunnen groeien. 

Deel vier bevat handreikingen, hoe voorgangers leiding kunnen 
geven aan gemeenteopbouw via geloofsopbouw. Bovendien doet hij 
verslag van de ervaringen van een aantal predikanten, die hiervoor 
een training hebben gevolgd. 



9

De cirkel is rond. De Bronboeken zijn geschreven. Onvermoeibaar, 
gedreven en gelovig heeft Noorloos zijn hart laten spreken en zijn 
hoofd laten werken. Als de boom bij de waterstromen geplant, is hij 
bij het klimmen van de jaren fris gebleven. Moge zijn boeken velen 
aansporen bij de Bron te leven en zo zelf een bron te zijn.

Arjan Plaisier

Dr. Plaisier was van 2008-2016 scriba van de Protestantse Kerk in 
Nederland en vervolgens onder meer predikant van de pioniersge-
meente De Fontein in Apeldoorn.
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Aanleiding en inleiding

Hoewel ik niet van plan was nog een boek te schrijven, is het er toch 
van gekomen. De aanleiding was een suggestie van redacteur Leen-
dert Torn van KokBoekencentrum Uitgevers die mijn boeken Leven 
uit de Bron en Groeien bij de Bron heeft verzorgd. Toen ik hem voor-
stelde nog twee bijlagen toe te voegen aan de volgende druk van Leven 
uit de Bron, vond hij dat geen goed plan en opperde de mogelijkheid 
die op te nemen in een nieuwe publicatie. Omdat de redactie van Kok-
Boekencentrum bereid was deze suggestie te ondersteunen, ben ik 
verder gaan nadenken over inhoud en opzet. Dit heeft geresulteerd in 
de titel Vruchten van de Bron met als centrale inhoud vruchtbaar bijbel-
gebruik en vruchtbaar leiderschap. Omdat een nieuw boek meer 
ruimte biedt, zijn de oorspronkelijke bijlagen breder uitgewerkt en 
voorzien van programma’s voor vorming en toerusting.

In aansluiting op het initiatief van de uitgever waren zowel voor 
mij als voor mijn vrouw doorslaggevend de instemming met de inhoud 
van collega Arjan Plaisier en zijn bereidheid het ‘woord vooraf ’ te schrij-
ven. Een stimulans is bovendien de instemming en medewerking van 
het Nederlands Bijbelgenootschap en van de Internationale Bijbel-
bond vanwege de gezamenlijke inzet voor vruchtbaar bijbelgebruik. 
Deze brede inzet is des te belangrijker, omdat de Bijbel weliswaar het 
best verkochte boek ooit is, maar steeds minder wordt gelezen. Er is 
zelfs sprake van bijbels analfabetisme… Over de oorzaken hiervan en 
het zoeken naar een antwoord op deze teruggang wordt uitvoerig 
geschreven in het door het Bijbelgenootschap en de Protestantse Kerk 
in 2018 gepubliceerde boek De Bijbel in Nederland. Daarom zal ik 
hieraan in Vruchten van de Bron aandacht besteden.

Vruchtbaar bijbelgebruik en vruchtbaar leiderschap komen welis-
waar ook aan de orde in mijn vorige boeken, maar worden in het nieuwe 
boek verder uitgewerkt en verdiept. In aansluiting op Leven uit de Bron 
en Groeien bij de Bron wordt in Vruchten van de Bron nog duidelijker 
dat vrucht dragen voor God en mensen onze bestemming is. Zegen, 
voldoening en noodzaak hiervan zijn me in de loop der jaren steeds 
duidelijker geworden, zoals is beschreven in mijn memoires en gees-
telijk testament Gaandeweg verder via leven uit de Bron. Deze overtui-
ging is opnieuw versterkt door het in december 2018 verschenen 
rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau Christenen in Neder-
land. Hierin wordt aangetoond dat de secularisatie steeds verder en 
sneller om zich heen grijpt en mensen vervreemdt van God en van de 
kerk. Dat gebeurt ook in veel kerken als gevolg van interne secularisatie, 
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omdat niet alleen het bijbelgebruik van gemeenteleden en medewer-
kers, maar ook van voorgangers onvoldoende inspireert tot heilzame 
en duurzame geloofs- en gemeenteopbouw. Vanwege deze samenhang 
zijn beide onderwerpen in dit boek opgenomen: vruchtbaar bijbel-
gebruik is nodig voor vruchtbaar leiderschap, vruchtbaar leiderschap 
is belangrijk voor vruchtbaar bijbelgebruik. Vanwege deze samenhang 
zijn er in dit boek ook programma’s opgenomen voor Vorming en 
Toerusting. Deze programma’s zijn niet alleen van belang voor het 
leven en samenleven van christenen, maar ook voor hun omgang met 
anderen.

Om zowel in vruchtbaar bijbelgebruik als in vruchtbaar leider-
schap niet te blijven steken in algemeenheden, staan de bijbelse kern-
woorden geloof, hoop en bovenal liefde centraal. Dit drietal vormt 
ook het devies van de Protestantse Kerk.

In aansluiting op deel 1 over vruchtbaar bijbelgebruik staat in deel 2 
een tiental persoonlijke overwegingen bij bijbelgedeelten. Op basis van 
vruchtbaar bijbelgebruik gaat het in deel 3 over vruchtbaar leiderschap, 
dat in deel 4 uitloopt op een aantal niet eerder in boeken gepubliceerde 
artikelen over gemeenteopbouw via geloofsopbouw. Bovendien bevat 
het twee bloemlezingen van acht postacademiale trainingen aan de 
Theologische Universiteit in Kampen. Door deze opzet vormt Vruchten 
van de Bron een vierdelig geheel.

Voor het vruchtbaar gebruik van dit boek verdient het aanbeveling 
het niet snel te lezen, maar elke paragraaf rustig te laten bezinken. 
Hierbij kan het helpen de vraag te stellen wat dit gedeelte voor eigen 
bijbelgebruik en eventueel leiderschap betekent. Overal waar ‘hij’ ge-
bruikt wordt, kan de lezer ook ‘zij’ invullen.

Vanwege samenhang, ontwikkeling en eigenheid van de drie Bron-
boeken, die ook in de titels herkenbaar zijn, kan dit drietal een trilogie 
worden genoemd.

Om het nieuwe boek zo leesbaar en bruikbaar mogelijk te maken 
ben ik ingenomen met een aantal meelezers, die het groeiproces wil-
den begeleiden. Dat zijn Nico Belo, Karin van den Broeke, Wim Dek-
ker, Chiel Egberts, Froukje Karelse-Dijk, Gert Marchal, Arjan Plaisier 
en Sake Stoppels. Zij zijn gevraagd om vanuit hun betrokkenheid en 
deskundigheid inhoud en opzet te beoordelen. Niettemin heb ik me 
afgevraagd of ik als senior nog genoeg kwaliteit en vitaliteit heb om dit 
boeiende karwei te klaren. Om me hierdoor niet te laten belasten en 
afremmen herinnerde ik me tijdens het denk- en schrijfproces regel-
matig een droom van jaren geleden over Psalm 32:3:
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Gij zijt, o heer, mijn schuilplaats en mijn haven,
Gij zult aan mij al uw beloften staven.
Wat mij benauwt, Gij stelt U aan mijn zij,
omringt met lied’ren van bevrijding mij!
Gij zult mij voortaan door uw trouw bewaken,
Gij zult mijn leven vol van vreugde maken.
Ik zal mijn weg lichtvoetig verder gaan,
Gij gaat mij voor, Gij maakt voor mij ruim baan.

Omdat ik de realiteit van dit lied in en ondanks allerlei benauwdheid 
in het verleden heb ondervonden, bemoedigt me dat voor heden en 
toekomst, want God is gelukkig niet alleen van ‘gisteren’.

Apeldoorn, augustus 2019



Deel 1

VRUCHTBAAR BIJBELGEBRUIK
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1.1.  Toelichting op de deeltitel ‘Vruchtbaar bijbelgebruik’
De Bijbel wordt vaak niet vruchtbaar gebruikt. Hoewel de meeste 
kerkgangers en ook een aantal buitenkerkelijken in meer of mindere 
mate bekend zijn met de Bijbel, plukt lang niet iedereen hiervan de 
vruchten om zelf van te leven en anderen te láten leven. Om dit doel 
te bereiken is het niet voldoende de Bijbel informatief te gebruiken of 
alleen afstandelijk te bestuderen, maar is welwillende aandacht voor 
de inhoud nodig. De inhoud gaat niet over allerlei wetenswaardighe-
den over God en godsdienst, maar over de ontmoeting met Hem. 

De dogmaticus Aad van Egmond schrijft kort en goed, dat het in de 
Bijbel gaat ‘om God en mens in hun relatie’ (Het christelijk geloof, pag. 
288). Alleen door hiervoor aandacht te hebben kunnen we ontdekken 
dat de Bijbel Evangelie ofwel een goede boodschap van en over God 
bevat en dat vooral Jezus die heeft laten horen en zien. Deze noodzake-
lijke keus maakt Jezus duidelijk tegenover de Joden, die zich verbaasd 
afvroegen, hoe Hij aan al dat inzicht kwam zonder hiervoor te zijn 
opgeleid (Johannes 7:15). Hierop is Zijn antwoord: ‘Wie ernaar streeft 
te doen wat God wil, zal weten of mijn leer van God komt of dat Ik 
namens mezelf spreek’ (vers 17). Dit gold niet alleen voor de tijdgeno-
ten van Jezus, die Hem rechtstreeks konden horen, maar ook voor 
hoorders, zoals wij, die Zijn boodschap vernemen via de geschreven 
evangeliën. Ook in deze situatie kunnen we niet overtuigd worden van 
Jezus als Gods unieke vertegenwoordiger door Zijn boodschap slechts 
voor kennisgeving aan te nemen, maar is het nodig die serieus te over-
wegen. Dat komt overeen met Zijn bekende aansporing: ‘Vraag en er zal 
je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden 
opengedaan’ (Matteüs 7:7). Alleen door vragen, zoeken en kloppen 
kunnen we het goede van God ontvangen (7:8-11). Evenals een patiënt 
alleen kan ontdekken of de behandeling door een dokter zijn gezond-
heid bevordert, wanneer hij bereid is haar/zijn adviezen op te volgen. 

Hoewel dit vanzelfsprekend is, blijkt lang niet iedereen de aanwij-
zingen over het vruchtbaar gebruik van de Bijbel in praktijk te bren-
gen. Het treurige gevolg is dat velen buitenstaander blijven, zoals ik 
helaas regelmatig heb meegemaakt… Dat wordt ook duidelijk uit de 
gelijkenis van de zaaier (Matteüs 13, Marcus 4 en Lucas 8), die een 
sleutel is voor het verstaan van de andere gelijkenissen (Marcus 4:13). 
Hiermee vertelt Jezus dat het zaad van het Evangelie in drie van de 
vier gevallen bij mensen niet in goede aarde valt. Het gaat het ene oor 
in en het andere weer uit (1), het wordt met een half oor gehoord (2) 
en het verstikt in de zorgen om het dagelijks bestaan, de verleiding 
van de rijkdom of de verlangens naar van alles en nog wat (3). Dat is 


