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Opstandingskerk, zondag 26 mei 2019. 

Ds. Roeland Busschers. 

------------------------------------ 

Het huis van God  

Wie op zondagochtend “van buiten” naar een kerkgebouw kijkt, ziet dit: mensen hebben geld 

gestoken in dit gebouw, dus komen ze op zondag, houden een dienst, en vertrekken na 

afloop. Anders is dit voor wie “van binnen uit” kijkt. Oh zeker, wij betalen dit gebouw, wij 

komen en organiseren een viering, wij bepalen zelf aanvangstijd én vorm – alles 

mensenwerk. En dan is er nog iets, iets dat zich lastiger onder woorden laat brengen. Wij 

mensen zorgen én verzorgen alles voor het gebouw met tegelijk de hoop dat wij in dat 

gebouw niet alleen zijn, en niet alleen blijven. Dat namelijk dit huis van en voor mensen ook 

tot een Godshuis wordt. Dat dit huis van en voor mensen tegelijk een kamer blijkt te zijn 

waarin God thuis is, God graag thuis wil komen, om bij en onder mensen te wonen. Ook 

onder ons, hier en nu.  

Nu vind u dit misschien grote en niet-alledaagse woorden. Dat klopt. Dus maak ik ze kleiner 

voor u. Iedere kerk wil een Godshuis zijn – wil een plaats van ontmoeting tussen mensen en 

God zijn. Dat enerzijds wij mensen ter kerke komen maar dat tegelijkertijd ook God komt. Dat 

waar wij mensen tijdelijke wezens zijn tegelijk wij iets bespeuren van de eeuwigheid. Dat 

waar wij mensen veelal met zovelen zijn en als individu niet altijd worden erkend wij hier iets 

merken er als individu toe te doen, juist in de ogen van een a(A)nder. Dat waar ons leven 

soms klein en beperkt is qua uitstraling wij ook ontdekken een schakel in een geheel te zijn, 

een onmisbare schakel. Dat wij mensen wel zoeken naar onszelf en elkaar er tegelijk iemand 

is die ons zoekt, en vraagt: mens, waar ben je?                                              

In de Bijbelse taal gaat het om het woord ‘heilig’. Niet in de zin van daar moet je van afblijven 

of ver vandaan blijven. Precies omgekeerd: daar moet je zijn én bij zijn, daar gebeurt het 

beslissende, ontmoeting vindt plaats. Heilig duidt aan: hier raken bekend én onbekend 

elkaar, verleden én toekomst, ik én de onbekende ander – en zoeken een weg samen. Dat 

dit heilige – dit raakmoment - gebeurt, staat niet op voorhand vast. Het is geen zekerheid of 

automatisme.  

Wat helpt dit ons in onze gesprekken de komende maanden over beide vierplekken? 

Allereerst iets hoopvols, een belofte voor de toekomst: de ontmoeting tussen mensen en 

God/ God en mensen gaat door! Ons menselijke verlangen én God die zegt een God van 

mensen te willen zijn, vormen twee krachten die zich daarvoor inzetten. En in zekere zin 

hebben die twee geen huis – kerkgebouw direct nodig! Als tweede voor onze gesprekken: 

laten we beide kerkgebouwen niet als “heilige huisjes” beschouwen, als van ‘mij’ of van ‘ons’, 

of nog erger ‘van hen’ of ‘van jullie’. Laten we met respect en liefde nuchter kijken naar elk 

gebouw en benoemen wat we zien. We leven nu eenmaal in een tijd waarin de kerk kleiner 

wordt – dat is onze kontekst - en moeten inkrimpen. Op allerlei terrein: qua bezoekers, qua 

financiën, etc. De stijl waarin dit proces verloopt en beslissingen vallen – welke ook! - zegt 

alles over wie wij als wijkgemeente zijn. Waar staat Vredenoord /staan wij voor?, en hóe 

staat Vredenoord/ wij daar? 

En er is nog iets. Dat bij alle gesprekken die wij voeren niet vergeten hoe wij vorm dienen te 

geven aan ons menselijk verlangen om in een gebouw niet alleen te staan of alleen te 

blijven! Maar dat daar mensen raken aan God, en God raakt aan mensen. Ik kan dat verder 

in woorden uitleggen, u mag er nu van zingen (NLB 695). 


