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Wie zijn we? 
vzw He is alive is een onafhankelijke, oecumenische, en christelijke 
organisatie. Binnen onze organisatie draaien alle projecten rond 
christelijke muziek, maar uiteraard liggen onze doelen verder.  
 
In de leefwereld van jonge mensen speelt muziek een zeer belangrijke rol, en ook de zoektocht naar 
zingeving wordt weer belangrijk. Vanuit een christelijk perspectief wil He is alive jonge mensen laten 
kennismaken met de combinatie van zingeving en muziek. 
 
Het bestaan van hedendaagse christelijke muziek (in alle mogelijke genres) is in België zo goed als 
onbekend, en daar wil He is alive verandering in brengen. Dat dergelijke muziek het medium bij uitstek is 
om tegemoet te komen aan de stijgende vraag naar zingeving bij jongeren blijkt alvast in onze buurlanden. 
In het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Duitsland en Frankrijk is hedendaagse christelijke muziek een 
volwaardig ‘marktsegment’ binnen de muziekscène, zijn er tientallen grote christelijke muziekfestivals, en 
worden christelijke bands op de (commerciële) radiozenders gespeeld. 
 
 
What’s in a name?  
Onze naam geeft de kern onze boodschap weer:           Jesus is real, risen, and alive: He is alive. 
 
 
Onze doelen? 

- Bemoedigen 
He is alive wil christelijke jongeren en jongvolwassenen bemoedigen en sterken in hun christelijk 
geloof.  
Door hen samen te brengen over de verschillende groepen heen ervaren jonge mensen dat ze tot 
een groter geheel behoren, en krijgen ze ook kansen om hun christelijke vriendschapsrelaties te 
verdiepen en uit te breiden.  
Doorheen muziek wil He is alive jongeren en jongvolwassenen aanmoedigen om de boodschap van 
Christus ernstig te nemen en de uitdaging aan te gaan om een christelijk leven te leiden.  

 
- Vormen 

He is alive wil jongeren en jongvolwassenen doorheen muziek vormen op godsdienstig, sociaal, 
cultureel en maatschappelijk  vlak. Muziek is alomtegenwoordig in de leefwereld van jongeren en 
dus is muziek hét medium bij uitstek om een boodschap mee te geven.   

 
- Uitreiken 

He is alive wil doorheen muziek uitreiken naar zoekende jongeren en niet-christenen. Belangrijk 
hierbij is het creëren en aanbieden van vrije en natuurlijke omgevingen waarin jonge mensen God 
kunnen ervaren en de basis van het christelijk geloof kunnen leren kennen. 

 
- Ondersteunen 

He is alive wil kerken, organisaties en christelijke artiesten ondersteunen bij hun verschillende 
roepingen. Naar kerken en organisaties toe betekent dit dat we een expertise willen ontwikkelen 
binnen de christelijke muziek en het evenementenbeheer waarmee we de kerken en organisaties 
kunnen bijstaan.  
Naar christelijke artiesten toe betekent dit dat we hen allereerst een podium willen aanbieden, en 
daarnaast ook optioneel begeleiding in hun ontwikkeling. Om deze reden zal He is alive steeds 
trachten enkele beginnende artiesten een kans te geven op haar initiatieven.  



 
Waarom muziek? 
He is alive is ervan overtuigd dat muziek een zeer belangrijke sleutel is om jonge mensen te bereiken. 
Muziek is niet alleen overal aanwezig, maar het heeft ook een enorme impact. Dit blijkt o.a. uit de vele 
subculturen die gelinkt worden aan specifieke soorten muziek.  
Christelijke muziek slaagt erin om het evangelie te vertalen in een relevante taal die jonge mensen kunnen 
begrijpen. Geen overbodige luxe, want jonge mensen hebben een grote nood aan hedendaagse christelijke 
getuigenissen: getuigenissen die aantonen dat het christelijk geloof geen reliek is van vroeger, maar ook 
vandaag voor jonge mensen zeer relevant is. Wij zijn ervan overtuigd dat christelijke evenementen en 
uiteraard ook christelijke muzikanten aan deze nood tegemoet kunnen komen.  
Verder is het zeer belangrijk dat mensen de vreugde die het christelijke geloof met zich meebrengt samen 
met leeftijdsgenoten kunnen beleven. We zijn ervan overtuigd dat muziek hét medium is dat ons toelaat 
om over de verschillende denominaties heen samen te komen, ons geloof te vieren, en het Lichaam van 
Christus te vormen.  
 
 
Wat geloven we? 
vzw He is alive is een organisatie met een uitgesproken christelijk karakter. De geloofsbelijdenis van Nicea 
geeft weer wat we als basis van het christelijk geloof beschouwen.  
 

De geloofsbelijdenis van Nicea 
Wij geloven in één God, de almachtige Vader, Schepper van de hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in 

één Here Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, Licht uit Licht, 
waarachtig God uit waarachtig God; geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader; door Hem zijn alle dingen 

geworden. Terwille van ons mensen en van ons behoud is Hij neergedaald uit de hemel en vlees geworden door de Heilige Geest 
uit de maagd Maria en is een mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus, heeft geleden, is begraven. Op 
de derde dag is Hij opgestaan overeenkomstig de Schriften. Hij is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader 

en zal in heerlijkheid weerkomen om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben. En in de Heilige 
Geest, die Here is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en 

verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En een heilige, katholieke en apostolische kerk. Wij belijden een doop 
tot vergeving van de zonden. Wij verwachten de opstanding van de doden en het leven van de komende eeuw. Amen 

 
 
Wat doen we? 
Het belangrijkste en grootste project is het Festicert: een christelijk muziekfestival in België. 
Naast het Festicert tracht He is alive haar doelstellingen ook na te streven via combiregelingen 
(organiseren van deelname aan andere initiatieven in Europa), CD-acties, workshops, partnerships met 
andere organisaties, artiestenondersteuning, concerten, enz.  
 
 
 
Onze gegevens 

Contactadres:  Kortrijkstraat 17 
8700 Tielt 
 

Maatschappelijke zetel: Vijverstraat 23  
9920 Lovendegem 

 
Tel. +32 474 / 78 31 91 (Thomas Vermeire) 
E-mail:  info@he-is-alive.be 
Website: www.he-is-alive.be / www.festicert.be  
 
KBC 735-0233047-41 (IBAN: BE88 7350 2330 4741 // BIC: KREDBEBB)  
BTW BE 0816 604 792  
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