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De kroeg als Gods akker 
'God schiep de tijd, maar over haast werd niet gesproken.' Die spreuk hing bij mijn 

oma boven het schoenen kastje. Goed om dat te beseffen, voor je je schoenen 

aantrekt. Ook voor evangelisten en pastors is de spreuk toepasselijk. In zijn boek 
'De kroeg als Gods akker' laat straatpastor Gerard Vrooland zien hoe je het 

Evangelie ontspannen kunt uitdragen. Zelfs in de kroeg. 

Vrooland schrijft uit ervaring. Tot 

de zomer van 2009 was hij do
minee in een 'gewone kerk'. Een 
'gewone' dominee was hij ech

ter niet. Hij had namelijk allerlei 
contacten in Sliedrechts kroegen 
en cafés. Hij ontdekte dat deze 
mensen vaak een Godsverlangen 
hadden. Alleen voelden ze zich 
niet thuis in de kerk . De dominee 
besloot het roer om te gooien. Hij 
werd dominee van deze kroeg
gasten. Straatpastor, zo noemt 
hij zichzelf. Zo ontstond KopS 
(Kerk op straat) in Pand33 , een 
pand dat werd bestemd voor het 
jongerenwerk. 
Het is niet enkel een succesver
haal. Kroegjongeren laten zich 
niet zomaar leiden als makke 
schapen. Aanvankelijk zorgde de 
kroegjeugd die zich in Pand33 ver
zamelde voor flink wat overlast. 
Buren dreigden zelfs met gerech
telijke stappen. Later groeide in 

de buurt echter waardering voor 
het werk van KopS. 

Niet haasten 
Vertrouwen en overgave - die 
woorden kenmerken de levens
houding van Gerard Vrooland. 
Geen 'evangelisatiekoorts ', of 
om met Paulus te spreken: 'Die 
geloven haasten niet.' In het voor
woord schrijft de straatpastor: 'Ik 

heb moet leren dat mijn Herder 
heel goed zelf in staat is om Zijn 
schapen te roepen en die toe te 
voegen aan de kudde. Zodra ik 

me daarmee ga bemoeien, wordt 
het een mislukking. Het enige 
wat ik moet doen, is letten op 
Zijn aanwijzingen en die volgen. 
Alleen dan kan de Herder Zijn 

werk doen.' 

Niet in de oren proppen 
Over het Evangelie schrijft 

Vrooland verfrissende dingen. 
Zoals: 'Jezus propte niet bij alle 

mensen zijn boodschap in de 
oren. Beslist niet! Hij vroeg zelfs 
de blijvers of ze misschien ook 
wilden weggaan (Joh. 6:66-67) . 
Jezus was heel ontspannen in 
zijn werk als Pastor. Hij zocht niet 
koortsachtig naar alle mensen om 
die allemaal mee te slepen naar 
het Koninkrijk . Hij wachtte rustig 
af en keek naar de mensen die 
de Vader Hem wilde geven (Joh. 
6 :37-39) .' 

Kroegjongeren zijn 

geen makke schapen 

Het is bijzonder om te lezen hoe 
God kroegjongeren op het pad 
van Gerard Vrooland brengt. 
Jongeren waarin God vaak al met 
Zijn werk begonnen is. Vrooland 
verbindt zich 'met de dingen 

die God al aan het doen is in de 
levens van mensen' : 'Dus moet ik 
bij die mensen zijn, waar ze ook 
zijn! Ik zag het bij twee frivool 

geklede vrouwen. Topstukken van 
de kroeg. Ik werd door hen ve rrast 
omdat ze mij spontaan vroegen 
voor een man te bidden die aan 
de d rugs is. Een van de vrouwen 
w as zijn echtgenote en ze was 
samen met haar vriendin heel erg 
bezorgd. Daar verbind ik me mee.' 
Een verrassend boek, dat laat zien 
dat het Koninkrijk soms op heel 
onverwachte plekken opbloeit. o 

straatpastoraat is verbinden 

Gerard Vrooland 

De kroeg als Gods akker, 

straatpastoraat is verbinden, 
door Gerard Vrooland, 211 blz., 

prijs € 15,95. Uitgeverij Maatkamp, 

Zelhem, 2012. 


