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BERLIJN - Het wereldkampioenschap voetbal in Duitsland is in alle hevigheid losgebarsten. Voor veel
christenen is dit evenement aanleiding om de massaal toegestroomde mensenmassa iets van het
evangelie te laten zien. Ook de christenen in Berlijn laten zich niet onbetuigd.

Achter de Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche in Berlijn is Carsten Schwarz druk doende. De predikant van de
Evangelische Kerk in Berlijn-Brandenburg is in deze dagen van het wereldkampioenschap voetbal tevens
coördinator van Kickoff2006, een internationaal netwerk van christelijke groeperingen. Hij controleert,
coördineert, verzorgt kerkdiensten en geeft talloze interviews aan kranten, televisie en radio. ,,Het zijn drukke
tijden nu.''
Christenen met uiteenlopende kerkelijke achtergronden werken bij Kickoff samen met nationale en
internationale christelijke sportorganisaties. Tijdens het wereldkampioenschap voetbal, dat de aanleiding is
voor het ontstaan van Kickoff, willen ze niet-christenen een aanzet geven om op zoek te gaan naar God. De
groep probeert alle kleine initiatieven samen te binden, en dat lukt aardig. 
Kickoff organiseert ook activiteiten voor alle kerken samen. Volgens Schwarz is dit ook de reden dat er
tijdens het wereldkampioenschap voetbal haast geen op zichzelf staande initiatieven van christenen in Berlijn
te vinden zijn. ,,Enerzijds zijn we actief in kerken, anderzijds willen we juist ons visitekaartje afgeven op
centrale drukbezochte plaatsen. Tijdens het WK zitten we dus bij de Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche, maar
wel op een open plek, anders werd het te duur voor de organisator. Komende weken willen we de liefde van
God die we zelf kennen, in alles wat we doen door laten schijnen. De meeste kerken en organisaties hebben
zich aangesloten bij Kickoff, maar sommige kerken vinden ons te evangelisch. Maar we zijn niet evangelisch!
We willen alleen het evangelie uitdragen, en de mensen dienen.''
Voetbalgod
Schwarz is manusje-van-alles en is ook verantwoordelijk voor de dienst die elke werkdag om twaalf uur
gehouden zal worden. ,,Tijdens het WK nemen we verschillende voetbalthema's, zoals bijvoorbeeld
buitenspel, of voetbalgod, en combineren dat met bijbelse thema's. 'Anstoû für den glauben' is het thema van
Kickoff2006, en dat is wat we willen doen: mensen een eerste aanzet geven om te gaan geloven. Ik heb
geen idee wat er gaat gebeuren, maar ik hoop dat we veel mensen zullen ontmoeten en dat we een goede
gastheer zullen zijn. Gasten kunnen bij ons gewoon zitten, zich opfrissen, een voetenbad nemen en water
drinken; bier hebben we niet, alleen water, misschien met een beetje lemon, hahaà! Daarnaast kunnen ze
literatuur lezen over christelijke voetballers. Voor noodgevallen hebben we een aantal raadgevers. Mocht
iemand bijvoorbeeld verder door willen praten over een familieruzie, dan kan één van de vrijwilligers die met
hem in gesprek is, hem naar zo'n raadsman sturen, om dieper op dit vraagstuk in te gaan.'' 
Samen voetbal kijken 
Verderop in de stad, voor hun huis in het Berlijnse stadsdeel Friedrichshain in Berlijn zitten Anne (25) en
Aline (24) in de zon. Het huis is beschilderd met graffiti, en Anne weet te vertellen dat er veel 'alto's en
punkers' buiten rondhangen. Anne studeert psychologie, Aline culturele geschiedenis. Komend
wereldkampioenschap voetbal zullen zij samen met hun kerk meedoen met de actie 'WM Gucken': alle
wedstrijden van het WK op een groot wit scherm bekijken met iedereen die zin heeft om langs te komen; ook
het bier staat koud, en dat is volgens Anne terecht. ,,We schenken niet teveel, maar het is onmogelijk om met
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Duitsers voetbal te kijken zonder bier, haha! Ik denk ook dat het averechts zou werken als we geen alcohol
schonken.''
Via de website www.wmgucken.de hebben zo'n twaalf andere kerken zich tegen betaling van honderd euro
aangemeld; er doen meer kerken mee, maar die vinden plaatsing op de website te duur.
'WM Gucken' is puur een website die functioneert als onderdeel van het netwerk Kickoff2006 van dominee
Carsten Schwarz. Anne vindt het 'cool' dat de Duitse christelijke groepen zoveel samenwerken, zoals
Schwarz uitlegde. ,,Ik denk dat dit een getuigenis is van de kerken. Groepen als Kickoff en 'Gemeinsam für
Berlin' werken allemaal samen. Ze kijken bij elkaar hoe ze werken, en ze bidden met elkaar. Wat onszelf
betreft: we hadden het alleen niet eens gekund; Kickoff regelt bijvoorbeeld al het gedoe met de copyrights om
de wedstrijden op een scherm te tonen, dat scheelt ons heel veel werk.''
Daniel Knauff, actief bij Kickoff, bedacht het 'WM Gucken', maakte een website en plakte overal posters op.
Anne gelooft dat het werkt. ,,In de U-Bahn ziet iemand de advertentie, kijkt op de website en denkt: kijk eens
aan, dat is bij mij om de hoek. Laat ik eens gaan kijken.'' 
Verrassing 
Het begon voor Anne twee jaar geleden, op een missiereis naar Spanje. ,,Ik was daar geweest, en toen
ontdekte ik dat ik iets wilde doen met het WK in Berlijn. Mensen van Youth With A Mission hebben mij
enthousiast gemaakt. Vanaf januari hebben we concrete afspraken gemaakt, en sinds drie weken zijn we
echt praktisch bezig.'' Aline vult aan: ,,Er helpen momenteel drie andere mensen van de kerk mee, de rest
moeten we nog even pushen! Er zijn helaas niet veel mensen van onze leeftijd in onze kerk, dat maakt het
wat lastiger.''
Binnen, waar in het 'café' de wedstrijden op een groot wit doek getoond zullen worden, moet nog veel
gebeuren. Er staat alleen nog een kale bar, een tafel vol boodschappen en een paar banken; het witte doek
hangt inmiddels. Er is tenminste plaats voor vijfentwintig man. Die moeten het café gaan ontdekken via
advertenties. Anne: ,,We hebben een grafisch ontwerper leren kennen die werkloos was, maar nu voor de
overheid bepaalde klussen mag doen. Hij gaat voor ons een paar mooie advertenties maken wat ons niets
kost, want de stichting waarvoor hij werkt betaalt hem. Dat was een grote verrassing! Daarnaast zitten we
gewoon veel voor het huis, we zijn een soort levende advertentie. Waarom de mensen naar ons zouden
komen en niet naar een gewoon café? Omdat het daar waarschijnlijk te druk is, haha! En ik verwacht ook dat
de sfeer bij ons anders is, we bidden of Jezus erbij wil zijn om de sfeer goed te maken, en dat zullen de
mensen merken.''
Opstapje
Anna vertelt over haar plan van aanpak. ,,We willen niet direct gaan evangeliseren; liever fungeren we als
een eerste opstapje naar het christelijk geloof. Het gaat erom dat mensen misschien verbaasd zeggen:
christenen zijn niet gek, ze kijken zelfs voetbal en drinken bier!'' Aline stemt daarmee in. ,,Alles draait om een
relatie onderhouden met de buurt. Zo hadden we hier laatst een feest georganiseerd. Onze buurjongen was
er ook en vond het eigenlijk best gezellig. Hij wilde tijdens het WK in het café optreden met zijn jazzband!''
Dat beide dames gemotiveerd zijn, lijdt geen twijfel. Voor Anne is een deel van haar geloof dat ze ook
anderen daarvan wil vertellen. ,,Ik geloof dat Jezus zoveel van de mensen houdt, dat Hij met ons in contact
wil komen, en hoe kan dat zonder daarvoor mensen te gebruiken? Ik ga niet snel de straat op om over mijn
geloof te praten, maar mijn doel is om bevriend te raken met de mensen en daarna wil ik ze vertellen wat
volgens mij de waarheid is, dat God bestaat en dat er een hemel en een hel is, in de hoop dat ook zij daarin
gaan geloven.''
Rustiger tijd
Na 9 juli als het WK afgelopen. Dan breekt ook voor dominee Schwarz een rustiger periode aan. ,,Dit WK is
voor mij geslaagd als we de liefde van God hebben kunnen weggeven in alles wat we doen, in de preken, in
de gesprekken en in de rustgebieden hier; ik hoop dat de mensen zeggen: het is goed om na te denken over
het christelijk geloof, ik wil ook graag de liefde van God vinden. Ik besef wel dat we maar iets heel kleins
kunnen beginnen in de grote mozaïek.'' 
Al ligt hij er niet wakker van, er bestaat voor Schwarz wel degelijk een worst case scenario. ,,Dat er niemand
komt. Dat de vele uren (,,many many many houres'') voor niks geweest zijn.''
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