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Overdenking   
 
In vijfentwintig jaar predikant-schap is mijn verwondering over de Kerk alleen maar groter 

geworden. Goed beschouwd is het toch maar een raar fenomeen: Kerk, kerk-zijn, naar de 

kerk gaan. Zeker in deze tijd. Er zijn onder ons genoeg mensen die nog van een tijd zijn 

waarin woorden als kerk, god, geloof, heel normaal klonken. De kerkgang hoorde bij het 

ritme van de week, bij de vanzelfsprekendheden als de was op maandag en gehakt op 

woensdag en bidden bij het eten. In en om de kerk heen spraken mensen een 

gemeenschappelijke taal, deelden een gemeenschappelijk idee van goed en kwaad en 

vertrouwen in een maakbare wereld. 

 

Nu moet ik zeggen dat het 25 jaar geleden al een stuk minder vanzelfsprekend was om bij 

een kerk te horen, maar vooral de laatste jaren is het duidelijk geworden: zowel in onze 

samenleving, hier in dit deeltje van de wereld, als in de kerk, heeft het woord God geen 

vanzelfsprekend krediet meer en roept het geen brede, gemeenschappelijke herkenning op. 

En zijn, althans de meeste, kerken geen plaatsen meer waar mensen zeker zijn van elkaars 

ideeën en idealen en waar een eenduidig beeld bestaat van God. Zelfs in kerken van 

dezelfde “soort”, de Protestantse Kerk in Nederland bijvoorbeeld, wordt heel verschillend 

over God gesproken en over mensen geoordeeld en als je goed luistert zingen ze zelfs tegen 

elkaar in.  

Leg dat maar eens uit aan iemand “van buiten”. Geen doen. Leg het maar eens uit aan 

elkaar…Mensen, ook uit ons midden hier, stappen eruit omdat ze het gemeenschappelijke 

missen…Of omdat ze hun eigen geluid er niet in kunnen horen.  

 

Het is natuurlijk niet alleen van onze tijd, al die verschillen. In de tijd van Paulus buitelden ze 

ook al over elkaar heen als het ging over eigen interpretaties en vormen en uitingen van wat 

ik maar even gemakshalve “geloven” noem. Als Paulus er op wijst dat  “ons ene lichaam vele 

delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben en we zo samen één lichaam 

in Christus zijn”, dan geeft hij blijk van de menselijke neiging om je juist altijd te willen 

vergelijken en te willen onderscheiden van anderen. Dat er zoveel verschillende kerksoorten 

zijn, waar even zoveel kerkscheuringen aan vooraf gingen is iets dat mensen steeds weer 

neigen te doen.   Paulus zegt: we hebben verschillende gaven. Wie de gave heeft te 

profeteren zet dát in. Wie goed kan troosten, maakt gebruik van die persoonlijke kracht. De 



een niet beter of slechter dan de ander: in een lichaam hebben alle ledematen elkaar nodig. 

Dát is gemeenschap. Elkaar nódig hebben, vanwege ieders eigenheid. 

 

Daar kunnen we, denk ik, allemaal mee instemmen. Maar wat het in onze tijd en onze cultuur 

in dit lage landje gecompliceerd maakt is dat we de noodzaak en de behóefte van het 

gemeenschappelijke niet meer zo helder hebben. Onze individuele vrijheid om te zeggen, te 

doen, te geloven zoals u, jij en ik het vinden, zien we als een dusdanig groot goed, dat we 

anders zijn gaan kijken naar gemeenschap. Zolang de gemeenschap beantwoordt aan mijn 

individuele behoefte is er natuurlijk niets aan de hand. Leuk, fijn, inspirerend om 

gelijkgestemden tegen te komen! Die van dezelfde dingen houden, dezelfde mening zijn 

toegedaan, dezelfde belangen koesteren. En ach, past het allemaal niet in de persoonlijke 

kraam, dan zoeken we het gewoon ergens anders. We verbinden ons met anderen zolang 

het uitkomt.  Zo gaat het in de samenleving.  

 

Maar wat doet dat met gemeenschap? Dat is een interessante vraag. Hebben we 

gemeenschap nodig? Of alleen maar dat wat we gemeenschappelijk delen? En dan ook 

alleen maar wanneer het mij persoonlijk past? Wat betekent dat dan voor de gemeenschap, 

de gemeente die zich kerk noemt?  Ik ga niet als ik van te voren verwacht dat een dienst me 

te lang gaat duren, omdat er gedoopt wordt of de maaltijd gevierd wordt; of omdat het in het 

gebouw is waar de muren me te wit zijn, of de akoestiek te droog, of de dominee te saai; dat 

past me niet, dat komt me niet uit, daar heb ik niets aan? Of is er ook nog ruimte voor de 

vraag wat de ander misschien aan uw aanwezigheid kan hebben, wat de ander aan jou 

heeft? 
 

….”Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie 

hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars 

lichaamsdelen….” lezen we. Dat betekent: als je oog bent, dan dien je te beseffen dat je dus 

niet zonder de voet kunt en andersom. Het ontbreken van de één heeft namelijk gevolgen 

voor de ander.  

Gemeente-zijn, vanuit dit perspectief bekeken, is dan niet een optelsom van individuen, met 

hun individuele belangen en wensen.  Het overstijgt de solidariteit van de gelijke gezindten, 

het groepjes-gevoel. Je hebt je ook verantwoordelijk te voelen voor wie níet in jouw plaatje 

past. Want uiteindelijk is  er iets groters, diepers, veelomvattender dat de gemeente 

geméénte doet zijn. Paulus zegt: “Jullie moeten je niet áánpassen aan deze wereld, maar 

veranderen door je gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van je wil en wat 

goed is.  



Noem dat roeping, een innerlijke stem. Noem het een gedeeld visioen naar een wereld 

anders, waarin niet het geluk van het individu of het eigen volk eerst geldt. Noem het 

herkenning en erkenning dat we schepselen en mede-schepselen zijn, die allemaal 

geborgen willen zijn, liefde nodig hebben, gezien willen worden als mensen van goede wil. 

Noem het een gedeeld weten of sterk vermoeden of groot verlangen, dorsten naar een God 

die er bij is. 

Die innerlijke stem, soms luid, soms fluisterend, nauwelijks hoorbaar, maakt de kerk, de 

gemeente, hier en overal, tot een wonderlijk fenomeen. In die kerk, met al haar weerbarstige 

woorden, daden en mensen, wil ik zijn….omdat u er ook bent, en ook jij, en óók de mensen 

onder zoveel andere daken van kathedralen, moskeeën, synagogen, tempels, huiskamers, 

schuren, krotten, die stamelend, stotterend, biddend en werkend, zoekend en zingend de 

aarde tot woonplaats maken voor alles wat ademt, ziet, hoort, voelt, leeft.  Moge dat zo zijn. 

 


