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Boek 
Imagine Church – releasing whole life disciples 
Auteur: Neil Hudson 
https://ivpbooks.com/imagine-church 
 
Neil Hudson has been a full-or-part time local church leader for over 25 years. For eleven years he 
taught at Regents Theological College, but now works on the Imagine Project at The London 
Institute for Contemporary Christianity (LICC), a project designed to encourage churches to help 
whole-life disciples make a difference wherever they are. He is also a leader of the Salford Elim 
Church. 
 
Na een weergave van de inhoudsopgave van dit boek verwijzen we nog naar drie boeken die voluit 
dit thema raken 
1). Oefenruimte – Gemeente en parochie als gemeenschap van leerlingen (Sake Stoppels) 
2). Goed werk – ons werk en Gods plan voor de toekomst (Tim Keller) 
3). Oefenen in discipelschap. De gemeente als groeiplaats van het goede leven 

 

 
 

Inleiding 
Neil Hudson vertelt in zijn boek ‘Imagine Church’ over het bezoek van een nieuw gekomen predikant 

aan een bedrijf waarvan een gemeentelid oprichter en directeur is. De man leidt hem rond in zijn 

fabriek. Tranen wellen onverwachts op bij de directeur. Nog nooit is er in de twintig jaar dat hij 

betrokken is bij de gemeente vanuit de kerk interesse getoond in zijn werk. Dit voorval is geen 

incident. Hudson is werkzaam binnen het ‘London Institute for Contemporary Christianity’ (LICC), een 

instituut dat zich onder andere ten doel stelt het christelijk geloof en het dagelijks leven, met name 

ook op de werkvloer, op elkaar te betrekken. 

 

Discipelschap laat zich niet segmenteren, maar zal juist in de setting van het leven van alledag 

gestalte moeten krijgen. Het LICC ziet dat er in de kerk een eenzijdige concentratie op het sacrale 

leven is. Een typerend voorbeeld van de eenzijdigheid in veel kerken is de voorbede van en zegening 

van mensen die een ‘geestelijke’ taak op zich nemen. Voor mensen in een seculiere werksetting 

gebeurt dat veel minder.  

https://ivpbooks.com/imagine-church
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Die tweespalt wil Hudson met zijn boek doorbreken. Hudsons boek is een pleidooi voor de 

aanwezigheid van de kerk in de wereld van de arbeid en tevens een verslag van een aantal projecten 

in Britse kerken. In een van de projecten werden voorgangers bijvoorbeeld uitgenodigd om een 

aantal keren met gemeenteleden mee te reizen naar hun werk om te ervaren hoe het is om dagelijks 

in de file te staan. Leiderschap staat voor Hudson primair in het teken van het ontwikkelen van 

discipelschap en minder in dat van pastorale zorg. Het gaat hem om de beweging van een verzor-

gingsmodel naar een participatiemodel.  

 

Stapsgewijs presenteert hij een methode om binnen de ‘gewone’ gemeente tot ‘whole life 

discipleship’ te komen. Zo wil Hudson ‘het middensegment’ van het leven betrekken in het volgen 

van Jezus Christus. De kerkelijke interesse gaat vaak uit naar de ‘inner circle’ van het privébestaan en 

naar de grote wereld en het wereldwijde leed. De dagelijkse leefwereld van school, werk, buurt etc. 

blijft al te vaak buiten beeld. We hoeven maar naar de gemiddelde voorbeden in de kerk te kijken om 

te zien hoe waar dat is. Dat is niet alleen een omissie omdat een mens gemiddeld genomen veel tijd 

doorbrengt in dit  ‘middensegment’, maar ook omdat juist hier de mogelijkheid is zelf richting te 

bepalen. Anders dan bij de grote mondiale noden en uitdagingen staat hier het gemiddelde 

gemeentelid niet machteloos. De persoonlijke wereld van arbeid, school, opleiding, buurt etc. is 

immers via de eigen plek daarin wel degelijk te beïnvloeden! 

 

Door dit middensegment over het hoofd te zien, laat de kerk veel kansen liggen om mensen over de 

volle breedte van hun leven leerling van Jezus Christus te maken. 

 

Inhoudsopgave 
 

Beginnings and the bigger 

picture 

(p. 15 – 24) 

This book is about ho wan ordinary church, your church 

perhaps, can become a community of people who help one 

another live out their whole life – at home, at work, in 

church, in the neighbourhood – as followers of Jesus, 

engaged in his mission tot he world (15) 

A new mission strategy 

Who do we think you are? 

Turning vision into reality 

What it takes to change 

This is not the whole story 

  

1). God’s people out there: in 

place – ready to go? 

(p. 25 – 42) 

Then.. 

And now… 

Good news for individuals and churches 

When a church changes 

Building something new 

Five important assumptions 

1). Churches can change 

2). Most churches are tired of being criticized 

3). Changing church communities isn’t easy 

4). Churches only have so much energy to address issues 
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5). Change won’t happen if everyone thinks all is well 

Two absolutely fundamental truths 

1). Jesus is Lord of all 

2). Making whole-life missionary disciples is the core 

vocation of the church 

This is urgent 

Pause for thought 

Further reading 

  

2). The whole-life church: a 

renewed vision 

(p. 43 – 64) 

What you might be missing 

The challenge for us all 

The challenge of the biblical big story 

Why a new perspective matters 

1). A new perspective reminds us why the gathered church is 

so important 

2). A new perspective reminds us why the scattered church is 

important 

Times and places 

-) 168 hours in a week 

-) 48 hours are spent sleeping 

-) 10 hours per week to church activities or other voluntary 

time 

-) 110 hours per week for work, family and leisure 

Whole-life calling and frontline mission 

Being discipled in the 110 

What’s the goal? 

Pause for thought 

Further reading 

  

3). Changing from the inside out: 

values before actions 

(p.  66 – 80) 

What is the real issue? 

What do we mean by culture? 

1). The things we do 

2). The ways we say things 

3). The beliefs we share 

Culture matters 

Pause for thought 

Further reading 

  

4). How to become a whole-life 

disciple-making church 

(p. 82 – 111) 

Fundamental principles guiding a whole-life disciple-making 

church 

The process of becoming a whole-life disciple-making church 

1). Cast a vision 

-) Sharing our experiences: a whole-life survey 

-) Seeing something different 
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2). Focus on the frontline 

3). Grow a core team 

4). Make one-degree shifts 

-) This Time Tomorrow (TTT) 

-) Other examples of one-degrees shifts 

5). Share stories 

6). Redefine the church contract 

Pause for thought 

Further reading 

5). All learning together: 

redefining the curch contract 

(p. 113 – 140) 

1). Moving from a pastoral care contract to a pastoral 

equipping contract 

2). A change in the psychology of the relationship between 

leaders and people 

3). A change in the leaders’ focus 

Before you switch off.. 

Pause for thought 

Further reading 

6). How the whole-life DNA 

changes things: three examples 

(p. 141 – 152) 

1). Whole-life Sunday mornings 

2). Whole-life coffe rotas 

3). Whole-life living 

Pause for thought 

Further reading 

7). As you begin… 

(p. 152 – 166) 

Are you ready to face the challenges? 

The challenge of people recognizing that this is what being a 

Christian means 

The challenge of the inward pull of gathered church 

The challenge of sustaining change 

The challenge of spiritual resistance 

Why you don’t need to wait 

How will you know you have changed? 

Leaders will have changed when… 

A congregation will have changed when… 

Individual Christians will have changed when… 

The determination of the faithfull 

Moving onwards – guidelines 

and resources 

This section offers some resources fort he journey: 

1). The next step:  

a reflection guide for leaders or church members  

2). Fuel for the journey:  

key books and resources we’ve found helpful along the way 

3). A reminder of the big picture: 

 a summary of the process that can also be downloaded as a 

poster for your church (167) 

 

The next steps: a reflection guide  
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Fuel for the journey: resources 

and links 

1). Thinking about whole-life discipleship 

2). Thinking about the frontline 

3). Thinking about the frontline of work 

A reminder of the big picture 1). Release the vision …. Root it in the whole-life Gospel 

2). Focus on fruitfulness 

3). Find and empower the championing team 

4). Create a new community conversation 

5). Start small but strategic 

6). Learn to see everything through the frontline lens 

7). Celebrate progress, tell the stories 

8). Cultivate a biblical imagionation 

9). Expand the pastor / people contractg 

10). Walk the talk 

11). Love one another. Crawl, stumble, walk in grace and in 

step with the Spirit 

12). Never surrender 

 

Literatuur in het Nederlandse taalgebied 
 

1). Oefenruimte – gemeente en parochie als gemeenschap van leerlingen 

Auteur: Sake Stoppels 

'Jezus roept leerlingen, geen kerkmensen.' Dat is de grondtoon van dit boek. Oefenruimte helpt 

leidinggevenden om met hun geloofsgemeenschap verder te komen in de navolging van Christus. 

Daarbij wordt afstand genomen van een vrijblijvende kerk. Waar niets hoeft, gebeurt meestal maar 

weinig. De auteur zoekt naar een manier om te bouwen aan een cultuur van discipelschap die ook 

open is voor de zinzoeker van deze tijd. Daarbij komt hij tot concrete en soms radicale voorstellen. 

https://www.docete.nl/product/oefenruimte-sake-stoppels/  

 

2). Goed werk – ons dagelijks werk en Gods plan voor de toekomst 

In een wereld waar werk in toenemende mate onzeker en stressvol is, knagen er vaak allerlei vragen: 

Waarom doe ik dit werk? Waarom is het allemaal zo moeizaam? Kan ik er iets aan veranderen? 

Tim Keller spreekt al meer dan twintig jaar intensief met studenten, werknemers en leidinggevenden 

over het onderwerp werk en roeping. Zijn ervaring heeft hij neergelegd in een boek voor iedereen, 

met Bijbels onderwijs over vragen als: Wat is de zin van ons werk? Hoe kan ik nuttig werken in een 

omgeving waar de concurrentie moordend is en elke cent omgedraaid moet worden? Hoe kan ik mijn 

gaven inzetten en wat is mijn roeping? Kan ik mijn normen en waarden vasthouden en toch door-

groeien in mijn vak? Hoe kan ik leven met het besef dat ik onvermijdelijk soms vuile handen maak? 

Met diep inzicht en vaak verrassende adviezen laat Keller zien dat de wijsheid van de Bijbel ons echt 

verder brengt als het om ons dagelijks werk gaat. De christelijke visie op werk , dat we werken om 

anderen te dienen, niet onszelf, brengt evenwicht in ons werk en in ons persoonlijk leven. 

https://bookfish.nl/boek/goed-werk/  

 

3). Oefenen in discipelschap. De gemeente als groeiplaats van het goede leven 

Auteurs: Ad de Bruijne, Pieter Vos, Wilma van der Jagt, Hans Schaeffer en James Kennedy 

https://www.levenindekerk.nl/2015/05/28/een-echte-aanrader-nieuw-boek-over-discipelschap/  

https://www.ichthusboekhandel.nl/9789023970163/oefenen-in-discipelschap/  

https://www.docete.nl/product/oefenruimte-sake-stoppels/
https://bookfish.nl/boek/goed-werk/
https://www.levenindekerk.nl/2015/05/28/een-echte-aanrader-nieuw-boek-over-discipelschap/
https://www.ichthusboekhandel.nl/9789023970163/oefenen-in-discipelschap/

