
Een bezoek aan de Word Miracle Church 
International in Amsterdam Zuid-Oost

 ‘Voor ons Afrikanen is God alles’
De Word Miracle Church Internatio-
nal is één van de honderdvijftig 
migrantenkerken in de Amsterdam-
se Bijlmermeer. Colorfull Magazine 
bezocht deze groeiende, Ghanese 
kerk tijdens een zondagochtend 
dienst. “Mensen kunnen voor alles 
bij ons terecht. We hebben het over 
concrete, alledaagse problemen. 
Dat past goed in de huidige tijd 
waarin alles snel moet. Fast food, 
fast answers. Mensen willen bewijs 
voor het bestaan van God. Het 
bewijs dat God kan genezen.”

Een bedrijventerrein in Diemen, op steenworp van 
de Amsterdamse Bijlmer, zondagochtend 11 uur. 
In één van de gebouwen huizen sinds enkele jaren 
verschillende Afrikaanse kerken. Vanuit verschillende 
ruimtes klinkt geklap, zang, en, eerlijk gezegd, veel 
lawaai. In één van de zalen zetelt de Word Miracle 
Church International (WMCI), een kerk met 
Ghanese roots, die op dit tijdstip nog lang niet vol 
is. Naarmate het later wordt, druppelen er steeds 
meer kerkgangers binnen. Sommige traditioneel 
Afrikaans gekleed; de meeste westers ‘op z’n zondags’. 
Het zaaltje is bekleed met vloerbedekking en er staan 
blauwe plastic stoelen. Links in de hoek is een klein 
podium met keybords, een drumstel, een gitaar en 
Afrikaanse djembé drums. Later in de dienst zullen 
deze bespeeld worden door gospelmuzikanten. 
Achter in de zaal staan twee dj’s op een podium 
achter een disco. ‘I and the children God has given me, 
are for signs and wonders’ luidt de tekst op een van de 
doeken aan de muur.
Op een podium lopen twee voorgangers heel snel 
heen en weer, beiden hebben een microfoon in de 
hand, terwijl ze hardop een onverstaanbaar taaltje 
prevelen. Ook de kerkgangers om ons heen doen 
hetzelfde, veelal staand, en met de handen in de 
lucht. Dan komt Ricky James Ofori, één van de 
drie voorgangers van de Word Miracle Church in 
Amsterdam, de zaal binnen. In het dagelijks leven 
is hij muzikant. Hij geeft les en treedt regelmatig op 
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met zijn gospelkoor. Ofori neemt plaats achter 
de keyboards en zet een nummer in, terwijl de 
kerkgangers elkaars hand moeten vasthouden. 
Een stevige vrouw komt mijn kant op en stelt 
zich voor als Eileen. Ze pakt mijn hand vast 
en tijdens het lied blijft het hardop prevelen 
doorgaan. 
Naarmate de dienst vordert, blijken alle liedjes 
te gaan over de vreugde die je beleeft als je de 
Heer aanbidt. ‘The reason I live is to worship 
you’. Als je het allemaal even niet meer weet, 
biedt Jezus het antwoord. ‘Jesus is the answer, 
for the world today, Jesus is the answer, Jesus is 
the way’.

Duivel 
Dan worden de nieuwkomers voorgesteld 
door de voorganger. Ze vertellen wie ze zijn 
en wie hen meegebracht heeft naar de kerk. 
De voorganger vraagt het groepje om na 
afloop van de dienst een registratieformulier 
in te vullen, en vooral vaak naar de kerk te 
komen. Vervolgens worden drie mensen 
naar voren gevraagd. Alledrie hebben ze een 
envelop in de hand, met, zo blijkt, ééntiende 
van hun salaris, bestemd voor de kerk. Ze 
worden in het zonnetje gezet in de hoop 
dat meer mensen hun voorbeeld volgen, 
begrijp ik na afloop van de dienst van Ricky 
James Ofori. “We betalen veel huur voor dit 
gebouw. Financieel overleven is moeilijk voor 
migrantenkerken als de onze.”
Er volgen enkele huishoudelijke 
mededelingen, zoals de nachtdienst die 
binnenkort wordt gehouden. “Er zullen na 
afloop bussen klaar staan om u naar huis te 
brengen.” Volgens Ofori is ’s nachts bidden 
effectiever. “De duivel is ’s nachts actief. Alleen 
’s nachts kunnen we de duivel vernietigen. 
Daarnaast ben je ’s nachts relaxter, is je geest 
minder actief, waardoor je meer open staat 
voor Jezus.”
De preek is van Rev. Sylvia Owusu Ansah, een 
predikante die tijdelijk over is uit Ghana. Ze 
preekt in het Engels, maar wordt simultaan 
vertaald in het Nederlands. Ze vertelt over 
negatieve gevoelens als bitterheid en jaloezie. 
“Die gevoelens moeten we loslaten. Anders 
worden we te zwaar en staan we niet meer 
open voor Jezus.” Ze spreekt over overgave aan 
Jezus. We moeten ons leven in zijn handen 
leggen. Ook al heb je geen geld in je zak, 

of ben je een promotie misgelopen, praise 
en worship zullen wonderen verrichten. De 
boodschap is simpel: als je Jezus maar toelaat 
in je leven, komt alles op z’n pootjes terecht. 
‘Haleluja’, roepen de kerkgangers om de 
haverklap.

Tongen
De Word Miracle Church International is een 
charismatisch georiënteerde kerk, in 1987 
opgericht in Tamale, het noorden van Ghana. 
Bisschop Charles Agyin Asare is de oprichter 
en leider van de Word Miracle Church. 
Wereldwijd telt de kerk 83 branches met 
in totaal zo’n 50.000 aanhangers in landen 
als Duitsland, Amerika, Italië, Engeland 
en Armenië. De Nederlandse kerk is met 
150 aanhangers relatief klein. “De meeste 
aanhangers van onze kerk in de Bijlmer 
komen uit Ghana,” vertelt Ricky James Ofori 
na afloop van de dienst in een kantoortje 
in het kerkgebouw. “Anderen komen uit 
Suriname, Tanzania, de Antillen. We kiezen 
bewust voor diensten in zowel Engels als 
Nederlands, zodat we meer mensen kunnen 
bedienen.”
Ik vraag de Ghanese gospelmuzikant en 
voorganger wat de betekenis is van het 
luidruchtige geprevel van de kerkgangers 
tijdens de dienst. “Dat noemen we tongen,” 
legt Ofori uit. “Je spreekt direct met God, 
niemand kan het verstaan. Het is hemelse taal, 
die recht uit je ziel komt.”
Ofori (36) kwam tien jaar geleden naar 
Nederland. Hij studeerde economie en 
jazzmuziek, maar werd ‘geroepen door God’. 
Hij groeide in het beroep van pastor en kwam 
vijf jaar geleden bij de Word Miracle Church 
terecht. Hij wordt niet betaald voor zijn werk 
voor de kerk en verdient zijn geld met zijn 
gospelmuziek.
De Amsterdamse Bijlmermeer telt maar liefst 
150 kerken. Deze vervullen een belangrijke 
rol in de Nederlandse samenleving, vindt 
Ofori. “Iedereen is welkom bij ons: jong en 
oud, rijk en arm. We proberen bruggen te 
slaan tussen verschillende groepen in de 
Nederlandse samenleving. We stimuleren 
Ghanezen, die de neiging hebben zich te 
isoleren, beter te integreren. Om die reden 
geven we voorlichting over het belastingstelsel, 
onderwijs en gezondheidszorg in Nederland.”

Ontkerkelijking

De katholieke en protestantse kerken in 
Nederland raken steeds minder in trek, 
kopten de kranten recent. Ruim 40 procent 
van de Nederlanders noemde zich in 1958 
nog rooms-katholiek. In 2004 was dat nog 
17 procent. Bij hervormden liggen die 
percentages op respectievelijk 23 en 6, bij 
gereformeerden daalde het aandeel van 8 
naar 4 procent. Alleen de evangelische en 
pinkstergemeenten hebben sinds de jaren 
vijftig meer aanhangers gekregen. In 1958 
rekende zich 3 procent van de Nederlanders 
tot de aanhang. In 2004 was dat 5 procent.
Ofori: “De ‘witte’ kerken zijn erg goed 
georganiseerd, hebben hun administratie 
bijvoorbeeld goed voor elkaar. Maar de 
Afrikaanse kerken zijn warmer en spontaner. 
Mensen kunnen bovendien voor alles bij 
ons terecht. We hebben het over concrete, 
alledaagse problemen. Dat past, volgens mij, 
goed in de huidige tijd waarin alles snel moet. 
Fast food, fast answers. Mensen willen bewijs 
voor het bestaan van God. Het bewijs dat 
God kan genezen. Maar mensen komen ook 
om hun spirituele honger te bevredigen. Om 
antwoord te krijgen op bepaalde levensvragen. 
Als de dokter je niet meer kan genezen, waar 
ga je dan naartoe? Voor ons Afrikanen is God 
alles.”
Zijn mobiele telefoon rinkelt. Ofori voert een 
gesprek in Twi, de belangrijkste lokale taal 
in Ghana. Als hij klaar is, denkt hij even na 
en vervolgt waar hij is gebleven. “’Witte’ en 
‘zwarte’ kerken kunnen veel van elkaar leren 
en zouden meer moeten samenwerken, samen 
oplossingen bedenken voor problemen zoals 
ontkerkelijking. Ik houd me graag bezig met 
jongeren. Als we hen niet warm maken voor 
de kerk, zit er over twintig jaar niemand meer 
in de kerk.”

Kleurrijk
Ofori: “Ieder mens heeft aandacht nodig. 
Ieder mens zoekt erkenning. Of je nou wit of 
zwart bent, haring eet of fufu. Het geloof kan 
ons samenbrengen. God is niet zwart of wit. 
God is een geest. Dat maakt hem kleurrijk. 
Uiteindelijk gaan we allemaal naar de hemel. 
Het zal er prachtig zijn.”

De boodschap is simpel: als je Jezus 
maar toelaat in je leven, komt alles op z’n pootjes 
terecht. ‘Haleluja,’ roepen de kerkgangers 
om de haverklap.
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