
 
 

Risico’s nemen hoort bij het 
waarmaken van een visie 
 
Peter Brierley (Church Growth Digest, winter 1997/1998) 
 
Om het belang van het hebben van visie uit te beelden, tekende een vriend van 
mij, die kunstenaar is, voor mij twee vissende Eskimo’s. Als ik moet uitleggen wat 

visie is, stel ik de volgende vraag: ‘Welke titel 
zou jij de tekening bij dit artikel geven?’ Dan 
vraag ik ook even na te denken over het 
antwoord. De meeste mensen kunnen daar wel 
een passend bijschrift bij verzinnen. 
Bijvoorbeeld zoiets als: groot wak, grote vis. 
 
We hebben nu eenmaal veel kansen nodig om 
het ver te kunnen schoppen. Grote deuren zijn 
belangrijk! 
 
Maar de tekenaar had nog iets anders in ge-
dachten toen hij dit tekende. Kijk maar eens 
goed hoe ver de beide Eskimo’s van de rand van 

het ijs zitten. Te dicht bij de rand kan gevaarlijk zijn. Maar hoe vaak moeten we dat 
niet doen om risico’s te kunnen nemen? 
 
In het woordenboek staat bij risico: gevaar voor schade of verlies. Risico nemen past 
niet bij de christelijke  
gemeente, maar wel bij een bedrijf. 
Zeggen we niet: het hebben van een juiste visie beschermt de gemeente tegen 
risico’s? George Barna noemt dat een mythe. In werkelijkheid is risico ‘een natuurlijk 
en onvermijdelijk uitvloeisel van het hebben van visie.’ De Australiër Graeme Irvine 
schreef: ‘Er is niet veel geloof voor nodig om een stap te nemen die weinig risico 
vergt.’ En op theologisch gebied: denk eens aan de vleeswording van Jezus! We 
dienen een God die grote risico’s neemt! 
 
Maar wat moeten we wel doen, voordat we risico’s kunnen nemen? 
 

o Een goed begrip van onze bedoelingen: wat willen we bereiken? Of: wat is 
onze visie? 

o De bereidheid te accepteren dat verlies, misschien wel een totaal verlies, het 
resultaat kan zijn. Niet omdat het doel de middelen heiligt, maar omdat het 
doel de pijn van mogelijk falen zal vergoeden. 

o De moed om ook daadwerkelijk te handelen. Niets is slechter dan, terwijl alle 
argumenten pleiten voor actie, het op het kritieke moment af te laten weten. 

 
Visie, aanvaarding, moed. Dat zijn onmisbare voorwaarden voor het nemen van 
risico. Hart, verstand en wil zijn daar bij betrokken. Dat zijn geen tegenstellingen 



van het geloof, de hoop en de liefde waar Paulus over spreekt, maar horen bij 
dezelfde familie. Dat is gezond risico. 
 
Welke risico’s durf jij te nemen bij het waarmaken van je visie? 
 


