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Nu het erop
aankomt...

Hoe laten we als christen en kerk van ons horen? Hoe houden we het vuur brandend? Hoe blijven we uitzien naar
wat God doet? Hoe houden we elkaar vast? Hoe blijf je verbonden met de wereld om je heen? Hoe groeien we
in onderlinge liefde? Hoe geven we jongeren de ruimte? En meer..!

DAAROM ZIJN WE KERK?
De campagne #daaromzijnwekerk is een initiatief van de
GZB, HGJB en IZB. Toen de coronacrisis begon, ontstonden
er veel vragen over hoe we invulling moesten geven aan
kerk-zijn. Om daarbij te helpen, hebben we verschillende
materialen ontwikkeld waarmee kerkenraden, bijbelkringen
en jongerengroepen aan de slag konden. Via de website
www.daaromzijnwekerk.nl en de sociale media wordt veel
gedeeld.
De kern van deze campagne:
 Inspiratie ontvangen om het over de kern van kerk-zijn
te hebben
 Met jongeren en ouderen ontdekken hoe we als kerk
het Evangelie delen
 Elkaar ontmoeten en spreken op hartsniveau

IN DE KERN GERAAKT
‘In 2020 raakte de kerk de vanzelfsprekendheid voorbij, maar de maakbaarheid
nog niet.’ Het was één van de stellingen die een predikant ons aanreikte
toen we startten met de campagne #daaromzijnwekerk. Niemand van ons
had kunnen bedenken dat een virus alle bestaande vormen van kerk-zijn zou
beïnvloeden. Misschien hebben we lang gedacht: als we maar zo snel mogelijk
kunnen terugkeren naar normaal, maar ondertussen is duidelijk dat deze crisis
ons dieper heeft geraakt.
Is daarmee alles gezegd? Zeker niet! Door alles heen, met vallen en opstaan, hebben we
samen ook nieuwe dingen ontdekt: dat het Evangelie ook op andere manieren gedeeld kan
worden, dat de onderlinge gemeenschap soms ook in kleine dingen te vinden is. Maar vooral dat
de kerk niet van ons is, maar het eigendom van Christus.
In deze bijzondere periode zijn we op verschillende manieren bezig geweest met de vraag: wat is nu de kern
van kerk-zijn als het erop aankomt? Dat heeft soms wat stof doen opwaaien, maar ook ruimte gegeven voor
verrassende initiatieven. In dit magazine hebben we de materialen die voor de campagne #daaromzijnwekerk
verwerkt, om nog breder uit te delen van de opbrengst.
We hopen dat dit magazine zijn weg vindt naar nog meer gemeenten en gemeenteleden die geloven dat we in
gesprek moeten blijven over samen kerk-zijn. Die met nieuwe moed en vaste hoop uitkijken naar wat God doet
in deze tijd!
Kortom, een blad om je te laten inspireren en om met anderen te delen!
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Hoe houden we elkaar vast?

CRISIS OF UITDAGING?

Wat jij kunt doen
Begin je af te vragen wat jij wilt en kunt zijn in het
lichaam van Christus. Een oog, een oor, een hand,
een voet, een mond, een...? Hoe kun jij met jouw
talent iets positiefs bijdragen? Door daarin samen te
stemmen en daar dan bewust voor te gaan, zouden
we met elkaar zomaar meer van Christus kunnen
krijgen dan daarvoor: Zijn lichaam met Zijn spirit!

Een jaar geleden hadden we nog geen idee wat ons zou overkomen. Bijna niemand had kunnen geloven
dat een virus zo hardnekkig zou kunnen toeslaan en wereldwijd zulke ingrijpende en langdurige
gevolgen zou kunnen hebben. Op ons samenleven, op de economie, op onze hele manier van leven, van
rouwen tot trouwen toe. En wie had ooit gedacht dat een virus ons uit de kerk zou houden, dat we niet
meer kunnen samenkomen, niet op zondag en niet in de week. Al met al werd het echt crisis! Tegelijk
kan en zal het niet zo zijn, dat wat ons overkomt het laatste woord heeft. Elke crisis heeft ook, volgens
de letterlijke betekenis, iets van zuivering in zich. Een uitdaging en nieuw begin dus!

“De Geest maakt creatief”
Mooi, die verscheidenheid! Zo kreeg de opgestane
Heer daar via hen handen en voeten, ogen en oren,
hart en stem. Jammer genoeg kwam er gaandeweg
echter onenigheid, door dat oermenselijke gedoe dat
gemeenteleden elkaar steeds vaker begonnen af te
troeven. Alsof de gave of inzet van de een net ietsje
belangrijker was dan van de ander. Paulus schreef
toen het volgende in 1 Korinthe 12:4-11:
4 Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is
dezelfde Geest.
5 Er is verscheidenheid van bedieningen, en het is
dezelfde Heere.
6 Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is
dezelfde God, Die alles in allen werkt.
7 Aan ieder echter wordt de openbaring van de Geest
gegeven tot wat nuttig is voor de ander.
8 Want aan de één wordt door de Geest een woord van
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Terwijl ik het las, dacht ik: daar komt het op aan,
ook nú! Natuurlijk is niks hetzelfde, maar het virus
en de crisis kunnen ook nu zomaar iets van nieuwe
creativiteit gaande maken. Prachtig! Tegelijk kan dat
soms zomaar leiden tot onenigheid en afgunst. Laten
we erop bedacht blijven dat we samengebracht zijn
door één Geest. Die mensen op meerdere manieren
creatief maakt en ieder aanvuurt het zijne of het
hare in te zetten. Het vraag om ruimte én goede
afstemming. En verder? Om ere wie ere toekomt:
de Geest die alle leden van het lichaam inspireert en
gebruikt. Dan kom je kleingeestig gekissebis voorbij
en word je blij met elkaar.

In de praktijk
Vis
se
r

  wijsheid gegeven en aan de ander een woord
van kennis, door dezelfde Geest;
9 en aan een ander geloof, door dezelfde
Geest, en aan een ander genadegaven van
genezingen, door dezelfde Geest;
10 en aan een ander werkingen van
krachten, en aan een ander profetie, en
aan een ander het onderscheiden van
geesten, en aan een ander allerlei talen,
en aan een ander uitleg van talen.
11 Al deze dingen echter werkt één en
dezelfde Geest, Die aan ieder afzonderlijk
uitdeelt zoals Hij wil.

Bekijk de complete video

ds. Paul

Crisis in de gemeente van Korinthe
In de gemeente van Korinthe speelde er ook van alles,
zo lezen we in de brieven van Paulus. Het mooie was
dat de Geest er door alles heen krachtig werkte... Hij
vervulde mensen met Gods liefde en genade. Hij zette
hen in om dat vruchtbaar te maken. Iedereen had
daarbij een eigen inbreng, een eigen gave en talent.

Ds. Paul Visser is als predikant verbonden aan de
PKN-gemeente Maranathakerk te Rotterdam-Zuid
en als cursusleider aan IZB-Areopagus.

Creatief naar elkaar omzien
Het blijft belangrijk om steeds bewust te bedenken dat Gods
liefde ons door één Geest samenbracht en verbond in Christus.
Hoe lastig het ook is elkaar nú te ontmoeten, het is onmogelijk
dat we elkaar links laten liggen. Zoek creatief hoe je een naaste
kunt zijn, voor je broer en zus in de gemeente en anderen
om je heen. Zie je wie er wegraakt en afhaakt, en wat kan dat
je schelen, wat doe jij daaraan? Vraag je af hoe jij in deze tijd
functioneert. Heb het erover met een vriend(in) en bedenk
samen iets. Deel het online met elkaar, maak een appgroep aan.
Zou het juist nu, nu alles anders moet, niet de ideale tijd zijn voor
de Geest om ons nieuw en anders te denken te geven?
Liefde uiten
Paulus schreef een hoofdstuk later, in 1 Korinthe 13, heel raak: Al zou ik
alle gaven bezitten, maar had de liefde niet, dan was ik een nul! Voor God
en voor de ander. Liefde betekende in die gemeente van toen vooral: leren
waarderen van elkaars gaven en vieren van de verschillen. Geeft die liefde de toon
aan, reken maar dat het dan gaat zoals er staat: daar gebiedt de Heer de zegen!
• Spreek eens uit wat je zo waardeert in elkaar. Zie je vooral wat irritant is of juist wat God in de ander gelegd
heeft? Bemoedig elkaar met mooie woorden. Zo wordt de ander juist zichtbaar. Welk effect heeft dit?
• Spreek ook naar hen die bij je horen vaker uit dat je van hen houdt en benoem geregeld iets wat je goed vindt. Zo
oefen je in kleine kring waar je in de grotere kring van de gemeente toe geroepen bent. Zo bouw je elkaar op en
kan de Geest ons al beter inzetten.
• Je kunt ook bewust gebruik maken van de talenten van anderen. Is er iemand in jouw omgeving die jou kan
coachen of feedback geven? Probeer op die manier de ‘betere versie’ te worden van een mede-werker in Gods
Koninkrijk.

#daaromzijnwekerk
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Hoe geven we jongeren de ruimte?

JONGEREN ZIJN ONMISBAAR OM
ALS KERK RELEVANT TE ZIJN

juist in deze tijd, volgens ds. Bert-Jan Mouw. “Ik ben
ervan overtuigd dat deze ruimte er voor jongeren is,
en misschien ook wel meer en meer komt. Als we die
ruimte geven, kunnen we deze tijd maken tot een
kans die we misschien al heel lang nodig hadden om
zo samen als gemeente van God kerk te zijn in deze
tijd.”
Bekijk de hele video
van ds. Bert-Jan
Mouw (inclusief
gespreksvragen - ook
voor jongeren).

Als één groep geraakt is door deze tijd, dan zijn het wel onze jongeren. Voor hen staat de betekenis van
kerk-zijn extra onder druk. Dit was voor coronatijd al gaande, maar is nu scherp zichtbaar geworden.
Hoe hebben zij gemerkt dat er een kerk is die voor hen zorgt en hen nodig heeft? Hoe zoeken we hen
weer op en geven wij hen een betekenisvolle plek in de gemeente?

Dit is trouwens geen nieuwe gedachte. Het is
helemaal de lijn van de Bijbel, waarin we lezen dat
Jezus de kinderen een centrale plek gaf. Of denk
aan Paulus die het leiderschap van de gemeente in
Efeze overdroeg aan een jonge man, Timotheüs.
Geen nieuwe gedachte, maar nog niet altijd
vanzelfsprekend. Het vraagt natuurlijk wel iets om
jongeren zo’n plek in de gemeente te geven. Het
vraagt om vertrouwen om jongeren een plek te
geven waar ze kunnen groeien. “We zochten in onze
eigen gemeente naar manieren om de dienst en de
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Je plek innemen in de gemeente vraagt ook om
commitment. Het is verleidelijk om op allerlei plekken
iets te zoeken en te halen. Ds. Bert-Jan Mouw daagt
jongeren uit om zich helemaal te geven. Ook als het
even doorbijten is. Commitment betekent trouw en
toegewijd zijn ook als dingen moeilijk zijn of anders
gaan dan gedacht. Dat is trouwens niet alleen een
boodschap voor jongeren, maar ook voor ouderen.
We mopperen snel dat jongeren niet trouw
zijn, maar durven we ons te laten verrassen
door het commitment van jongeren als
ze daarvoor de ruimte krijgen?

M
o

‘Waarom doen we het eigenlijk
zo? Kan het ook anders?’

verkondiging dichterbij te brengen. Ik sprak hierover
met een tiener en inmiddels verzorgt hij de wekelijkse
podcast. Hij krijgt de ruimte om te doen waar hij
goed in is. Erkennen wij dat God jongeren roept voor
taken en op plekken waar zij goed in zijn? Ook als dat
misschien anders is dan wij zouden denken?”

“Commitment betekent ook
volhouden met de mensen die
God je gegeven heeft. En dat zijn
geen volmaakte mensen of is
niet het perfecte plaatje”, aldus
ds. Bert-Jan Mouw. Hij roept
dan ook ouders op om hierin
een voorbeeld te zijn voor
hun kinderen, bijvoorbeeld
in het volgen van de (online)
kerkdienst. Jongeren moeten
een cruciale plek krijgen

ds. B
ert
-Ja
n

Het leven is een snelkookpan. Zeker in deze tijd
met alle aanpassingen en maatregelen die van ons
gevraagd worden. Dit heeft ook gevolgen voor ons
kerk-zijn. Maar volgens ds. Bert-Jan Mouw, predikant
in de hervormde gemeente Aalburg, legt dit een vraag
bloot die al langer onder de oppervlakte aanwezig
is. Hoe zijn we als kerk relevant en betekenisvol? Wat
nemen we mee van vroeger en wat kan ook anders? In
dit proces zijn jongeren cruciaal en onmisbaar. Zij zijn
gewend om deze vragen te stellen. ‘Waarom doen we
het eigenlijk zo?’ Of: ‘Kan het ook anders?’ Jongeren
hebben vragen die ouderen niet meer durven stellen.
Kinderen en tieners bieden creativiteit die we als
kerk de komende jaren nodig hebben. Durven we ons
te laten verrassen door de inzichten en inbreng van
jongeren?

Bekijk de complete video

uw

We vroegen een aantal jongeren en
jeugdouderlingen om op het pleidooi van ds. BertJan Mouw te reageren. Hoe zien zij de inbreng van
jongeren in hun gemeente? Op welke manier hebben
jongeren in deze coronatijd de verbondenheid met
hun gemeenten ervaren? Welke ruimte is er voor de
inbreng van jongeren zélf?
Jeroen Roorda - jongere uit Nijkerk
“Jongeren komen vaak met nieuwe ideeën, zij hebben
dus echt iets toe te voegen in de kerk. Omdat
jongeren later zullen bepalen hoe de kerk eruit komt
te zien, vind ik het belangrijk dat dit ook nu al de juiste
richting op gaat. In onze gemeente wordt er ook in
de coronatijd aan ons gedacht. Ik kreeg laatst een
bericht van onze jeugdouderling. Daarnaast gaat onze
JV online gewoon door, en daar is zeker de ruimte
om allerlei vragen te stellen. Er wordt elke zondag nu
ook weer een kerkdienst georganiseerd waar we met
de jongeren van de gemeente heen kunnen om de
dienst te kijken. Dat vind ik veel prettiger dan alleen
in de woonkamer kijken. Zelf ben ik op de gemeente
betrokken door te helpen op de JV, bijvoorbeeld door
het verzorgen van een inleiding. Soms help ik met de
techniek.”
Joshua Nooteboom - tiener uit Almere
“Diversiteit is belangrijk voor een gemeente. Jongeren
hebben een andere kijk op het leven dan ouderen. Dus
is het belangrijk dat er ook voor jongeren ruimte is. In
onze gemeente is er veel ruimte om als jongere mee
te doen. Zelf doe ik camerawerk, editwerk en bouw ik
websites. Ik houd heel erg van doen. Dus als ik iets kan
doen, blijf ik ook verbonden. Ook heb ik hierdoor goed
contact met diverse mensen uit de gemeente, dat
helpt om me verbonden te blijven voelen.”
Otto Versteeg - jeugdouderling uit Barneveld
“Zonder de jeugd is er, menselijkerwijs, voor de kerk
geen toekomst. Jongeren kunnen de ouderen wijzen

#daaromzijnwekerk
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op de dingen, die we als gelouterde christenen zo
vanzelfsprekend vinden, maar die soms helemaal
niet meer logisch zijn. We worden door jongeren
uitgedaagd na te denken of datgene wat we in
de kerk doen wel Gods wil is. Sinds kort is er ook
een jongerenraad in onze gemeente. Zij worden
gevraagd mee te denken in het jeugdbeleid van
onze kerkelijke gemeente. Als jeugdbeleidsmakers
is het heel erg belangrijk niet alleen over jongeren
te praten, maar vooral ook met hen te praten. Op
dit moment wordt de verbinding met de jongeren
vooral gezocht in allerlei digitale bijeenkomsten Net
voor de kerstvakantie hebben we een heel leuke
kerstchallenge bedacht voor de jongeren, met allerlei
activiteiten. De contacten liepen vooral via Whatsapp.
Dit was een erg leuke afwisseling voor de jongeren,
in de tijd dat ze elkaar niet meer mochten ontmoeten
op school, catechese of sport. Door de jongerenraad
is gevraagd ook na te denken over een soort
digitale preekbespreking. Op die manier wordt de
betrokkenheid bij de eigen online diensten bevorderd.”
Lennard Verhoeve - jeugdouderling uit Wekerom
“Het beeld dat jongeren van de kerk hadden, is in het
afgelopen jaar volledig op de schop gegaan. Ongeveer
alles is anders gegaan dan voorheen en daarnaast is
er een wereld aan andere (online) kerkvormen open
gegaan. Jongeren hebben een bredere blik op ‘kerkzijn’ gekregen. Deze ontwikkeling zorgt er enerzijds
voor dat jongeren die zich niet meer ‘thuis’ voelen,
een ruime keuze hebben om zich ergens anders bij
aan te sluiten. De andere kant is (en die vind ik veel
positiever) dat jongeren ontzettend veel kennis
hebben opgedaan over verschillende manieren van
kerk-zijn. Dit helpt in het gesprek met de ouderen over
de kerk. Wie de jeugd heeft, heeft niet de toekomst,
maar de kerk van nu! In onze gemeente is meer ruimte
aan het ontstaan voor de inbreng van jongeren,
bijvoorbeeld door gesprekken tussen de kerkenraad
en jongvolwassenen. Daarnaast is er binnen het
jeugdwerk volop ruimte voor hun inbreng. We merken
dat als jongeren verantwoording krijgen, ze het ook
nemen. De gemiddelde leeftijd van leidinggevenden
binnen het jeugdwerk is gedaald, dat betekent dat
de nieuw generatie enthousiast meewerkt aan de
opbouw van de gemeente.”
Enrico Klok - jongere uit Wekerom
“Het is vooral in deze coronatijd belangrijk om de
meningen en ideeën van jongeren serieus te nemen.
Jongeren zijn de toekomst van de kerk en weten
8

#daaromzijnwekerk

wat ervoor nodig
is om de kerk relevant
en betekenisvol te houden.
Binnen onze gemeente is er ruimte
om als jongere te helpen in het jeugdwerk.
Daarnaast is er tijdens de catechese ruimte
om je mening te geven en bepaalde onderwerpen
of vragen voor te leggen. Ik weet eerlijk gezegd niet
of er de mogelijkheid is om inbreng te leveren over
bijvoorbeeld de kerk of de diensten. Na mijn studie zou
ik het leuk vinden om te gaan helpen in het jeugdwerk.
In deze tijd blijf ik vooral verbonden met de gemeente
door actief deel te nemen aan de online catechese. Er
is zoveel weggevallen en op deze manier onderhoud ik
toch enkele contacten binnen de kerk. “
Teus Verhoeff - jeugdouderling uit Amersfoort
“De jeugd laat zien hoe het gesteld is met het
geloofsleven in de breedte van de gemeente. Daarom
zijn we altijd weer blij als we merken dat
het geloof wordt beleden en in
praktijk gebracht door jongeren.
In onze gemeente is voor
jongeren ‘misschien wel
meer ruimte dan ze
aankunnen’. Met
name de oudere
tieners hebben
moeite om hun
rol te pakken. Ze
zouden er nog
veel meer van
kunnen maken
als ze dat zouden
aangrijpen.
Natuurlijk moet
er met beleid
omgegaan worden
met veranderingen, met
name in de erediensten,
maar daarbinnen is er
ontzettend veel mogelijk. Ik hoop
dat dit nog verder wordt uitgebouwd
in de toekomst, mede door initiatieven van
de jeugd zelf. Mooi dat de plaats van de jongeren in
de gemeente door ds. Mouw van twee kanten wordt
belicht. De ruimte die ze krijgen van bijvoorbeeld
kerkenraad én de verantwoordelijkheid die ze nemen
door te laten zien dat ze zich aan de gemeente
verbinden en er aan willen bijdragen. Goed om beide
aspecten te blijven benadrukken.”

Overwegingen naar aanleiding van Psalm 108

HOE LATEN WE ALS CHRISTEN
EN KERK VAN ONS HOREN?
Er zijn mensen die bij de pakken neerzitten, als het gaat over de kerk in corona-tijd. Anderen zijn juist
optimistisch, soms voor je gevoel wel té optimistisch. Overal zien ze kansen en nieuwe mogelijkheden
voor de kerk. Ook in deze tijd. Maar wat komt daar nu echt van terecht? In deze overdenking luisteren
we naar psalm 108. De dichter is optimistisch, ook als er sprake is van een crisis, van vijanden aan de
horizon. Hoe kan hij dit opbrengen in zo’n moeilijke situatie?
Optimisten
Er zijn drie soorten mensen, las ik onlangs in een
stripje in Trouw: optimisten, pessimisten en
religieuze über-optimisten. Die laatsten, dat
zijn mensen die voor de kerk altijd groei,
mogelijkheden, kansen en zegeningen
zien. Al is het plaatselijke kerkgebouw
inmiddels verbouwd tot tapijthal, ze
zijn vol hoop over nieuwe wegen
waarlangs mensen God ontmoeten.
En als corona het kerkelijk leven
laat verpieteren, roepen ze
blijmoedig: deze crisis zal ons
dichter bij de kern van ons geloof
brengen.
Al was het stripje spottend bedoeld,
ergens heb ik wel een zwak voor deze
religieuze über-optimisten. Ik vind het

sympathiek dat ze verder durven kijken dan wat voor
ogen is en dat ze vol geloofsvertrouwen durven
zeggen dat God Zijn kerk nooit in de steek zal laten.
Tegelijk, overschreeuwen ze onze verlegenheid niet?
Wat voor grote dingen God ook in petto mag hebben,
corona confronteert óns op een pijnlijke manier met
onze onmacht. De lofzang in de kerk verstomt. En dat
raakt me, niet per se omdat ik zelf van zingen houd,
maar vooral omdat het getuigenis van de kerk in onze
samenleving mij ter harte gaat.
Wat gaat er uit van een kerk die zwijgt? Wat komt er
terecht van onze missionaire roeping nu we slechts
praten via schermpjes? Ik zit de halve dag achter Zoom
en Teams, maar heb in deze digitale wereld nog maar
zelden een gesprek van hart tot hart gevoerd.

Bron: Dagblad Trouw
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Achtergrond en context
Psalm 108 is een
opvallende psalm waaraan
in exegese en handboeken
weinig aandacht wordt
gegeven. De geringe aandacht heeft
een reden: de psalm bestaat uit twee gedeelten die
los van elkaar lijken te staan en die ook - bijna letterlijk
– afkomstig zijn uit andere psalmen. De verzen 2-6
zijn bijna letterlijk Psalm 57:8-12 en de verzen 8-14
zijn identiek aan Psalm 60:8-14. Het lijkt vreemd: wat
heeft het voor zin twee delen van psalmen samen te
voegen in één andere psalm? Tegenwoordig noemen
wij zulk knip-en-plakwerk plagiaat. Vandaar dat in
commentaren gewoon verwezen wordt naar Psalm
57 of 60.
Als we de verzen 2-6 lezen en het kader van Psalm 57
daarin meenemen, is er iemand die in doodsgevaar
roept tot God. Het is nacht en David zit in een
spelonk, zegt het opschrift. Het gedeelte dat in Psalm
108 is geplakt biedt uitzicht dat hij er toch doorheen
komt: het wordt morgen. Daarom is mijn hart gerust
in God, zegt David, en de Heer wordt geprezen om
Zijn goedheid.
De verzen 8-14 gelezen in de context van Psalm 60
laten eerst de klacht horen dat God Zijn volk heeft
overgegeven aan de vijanden. Er is zwaar lijden, het
land is gescheurd. Waarschijnlijk is dit een verwijzing
naar de overwinning van Babel op Juda en Jeruzalem.
In het gedeelte dat in Psalm 108 terugkomt, wordt
vertrouwen uitgesproken: de Heer laat ons niet zitten.
Het land is van Hem, bevrijding
zal komen, de vijanden
worden vertrapt.

prof. dr. Herman Pau
l

Bijbel
Lees
Psalm 108.

Het is opvallend
dat in Psalm 108
twee keer de
dank klinkt over
verlossing en het
perspectief toont
van het uitzicht dat
terugkeert. Maar
de achtergrond van
beide psalmen die
geciteerd worden
met hun wanhoop en
de donkerte wordt niet
aangehaald. Wat doet dat
met dergelijke citaten, als je
ze dus uit hun oorspronkelijke
verband haalt en ze naast elkaar
zet? Slaat het dan nog ergens op?
Of is het een oppervlakkig ‘Halleluja’
geworden?

Lofzang loopt over in gebed
Het enige vers dat oorspronkelijk is in Psalm 108
(dus niet aangehaald uit Psalm 57 of 60) is vers 7, de
verbinding tussen het eerste en tweede gedeelte. En
het valt op: dat is wel een gebed, te midden van het
Halleluja. ‘Bevrijd uw geliefde volk, help het met uw
machtige hand, verhoor mij.’ Israël is Gods geliefde
volk. Hier bidt iemand om bevrijding omdat er een
band is van liefde en vertrouwen tussen God en Zijn
volk. Israël gaat God zeer aan het hart. Individueel
(vs. 2-6) wanneer de dichter het heeft over ‘mijn hart
…’, maar ook voor het volk als geheel (vs. 8-14). Door
het koppelen van de twee lofprijzingscitaten van de
twee gedeelten van de psalmen, worden Gods volk en
de individuele gelovige aan elkaar verbonden.
Onder de mannen die uit Babel zijn teruggekeerd
naar de puinhopen van Jeruzalem moet een man
geweest zijn die gedacht heeft: die oude psalmen, die
hebben ook nú betekenis, hoe anders onze tijd ook is
dan die van David. In dat licht mogen wij de psalmen
ook lezen.
Enthousiasme kan de muzikant die hier aan het woord
komt niet ontzegd worden! ‘Ik wil zingen en spelen’,
zegt hij. ‘Mijn ziel, ontwaak met harp en lier (…) U,
Heer, zal ik loven in heel de wereld, over u zingen voor
alle volken.’ Ik word blij van Psalm 108. Ik herken mij
in die anonieme redacteur. Want wat doet hij? Hij
gooit die Psalmen 57 en 60 overhoop, zó dat er een
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of ons schuldig hoeven te voelen, als
we in de verwarring van deze tijd niet
zo goed weten hoe het missionaire
getuigenis van de kerk er uit ziet. Laten
we maar niet krampachtig vasthouden
aan plannen of plichten. Ik kijk in deze
coronatijd liever om mij heen, op zoek naar
onverwachte tekenen van dat Koninkrijk waar
ik om bid. Waar maakt God zélf Zijn naam bekend,
waar zorgt Hij zélf dat Hij geëerd wordt, ook als de
lofzang in de kerk even hapert?

lied ontstaat waarin twee fascinerende dingen
gebeuren.
Allereerst verandert de opgetogen lofzang al snel
in een gebed. Er zijn vijanden in beeld. In Davids tijd
waren dat de Arameeërs en de Edomieten. Onze
anonieme redacteur zal aan de Perzen hebben
gedacht. En wij op onze beurt denken wellicht aan
corona. ‘Sta ons bij tegen de vijand’, bidt de psalm.
En die glorie van God? De dichter jubelt het niet zélf
meer uit, maar vraagt of Gód Zijn glorie aan de wereld
wil laten zien: ‘Verhef u boven de hemelen, God, laat
uw glorie heel de aarde vervullen.’
Dat kan ik meebidden, nu ons zingen is gestokt en
ons getuigenis zo pover is geworden. Heer, als wíj
Uw naam niet kunnen grootmaken, kom dan zélf
op voor Uw eer! Als óns missionaire plan door de
papierversnipperaar kan, maak dan zélf Uw naam aan
iedereen bekend!
En ten tweede: Psalm 108 bidt, samen met de
Psalmen 109 en 110, om het herstel van Davids
Koninkrijk. Zo bid ik nu, nog krachtig dan vóór corona:
Heer, laat Uw koninkrijk komen!

Je hoort mij niet zeggen dat corona een louterend
proces is, waar de kerk met nieuwe vitaliteit uit
tevoorschijn zal komen. Maar ik denk wel dat elke tijd,
ook de onze, mogelijkheden biedt om iets te leren
én om iets uit te dragen. Misschien leren wij, nu alle
kerkenwerk op een laag pitje staat, iets over onze
onmacht – over ons ónvermogen om zo missionair
te zijn als wij graag zouden willen. Misschien leren
we, net als die redacteur van Psalm 108, dat alleen
God zélf ervoor kan instaan dat Zijn naam wordt
grootgemaakt.
De meesten van ons zijn geen religieuze überoptimisten (meer). Toch zou ik willen zeggen: laten we
ons niet blindstaren op wat niet kan en wat niet lukt.
Laten we inzien dat wij voor God niet onmisbaar zijn.
Laten we uitstralen, met hoop en verwachting, dat
Gods Koninkrijk, ondanks alles, zéker komen zal.
Wil je prof. Herman
Paul zelf over dit
onderwerp horen
spreken, bekijk dan
de volledige video.
Daar zijn ook meer
verwerkingsvragen,
bijvoorbeeld voor
een gesprekskring,
te vinden.

Bekijk de complete video

God maakt Zijn naam zelf groot
Ik geloof niet dat we zenuwachtig hoeven te worden,
#daaromzijnwekerk
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Hoe blijven we verbonden met de wereld om ons heen?

Persoonlijke verwerking van Psalm 108
 1. ‘Religieuze über-optimisten’ zijn mensen die
overal kansen zien voor de kerk en die vol
vertrouwen zijn dat Gods werk door zal gaan.
Hoe sta jij er zelf in? Wat zou je van kerkmensen
die anders in deze coronacrisis staan kunnen
leren?
2. Reageer eens op het volgende citaat: ‘Corona
confronteert ons op een pijnlijke manier met
onze onmacht.’ Probeer die onmacht eens te
benoemen.
3. Prof. Herman Paul haalt de spanning eraf
wanneer hij, net als David in Psalm 108 doet:
‘Ik kijk in deze coronatijd liever om mij heen,
op zoek naar onverwachte tekenen van dat

Koninkrijk waar ik om bid. Waar
maakt God zélf Zijn naam bekend,
waar zorgt Hij zélf dat Hij geëerd wordt, ook
als de lofzang in de kerk even hapert?’ Welke
tekenen van het Koninkrijk van God vallen jou
op in deze tijd? Hoe zou je de komende periode
op zoek kunnen gaan naar manieren waarop
je God aan het werk ziet en hoe kun je elkaar
helpen om die voorbeelden te vinden?
4. Veel christenen ervaren dat het in deze tijd
juist nog moeilijker is om als christen, en als
gemeente, getuigend in de samenleving
aanwezig te zijn. Wat is jouw verlangen voor de
kerk? Welke impact zou dat kunnen hebben op
de samenleving?

GEEN LOCKDOWN VOOR
HET EVANGELIE

Niet alleen de kerk in Nederland, maar wereldwijd is de kerk geraakt door de gevolgen van de
pandemie. Nog nooit eerder stonden we op een bepaalde manier voor dezelfde uitdaging: hoe geven
we het Evangelie door in tijden van onzekerheid en crisis? Diane Palm van de GZB heeft in haar werk
regelmatig contact met de wereldkerk. Ze deelt drie lessen die ze in de afgelopen tijd daarbij opdeed.

Dian
eP
alm

Spiegel 1: Hoe veerkrachtig zijn we?
Laat ik maar heel persoonlijk beginnen. Een tijdje
terug vroeg ds. Jonathan Soro uit Zuid-Soedan aan
mij: ‘Diane, lukt het een beetje in deze lockdown?’
Eerst beginnen met zegeningen benoemen, dacht
ik oprecht. We zijn blij met de kwaliteit van onze
gezondheidszorg, we hebben een regering die
maatregelen neemt, we hebben onze comfortabele
huizen… Tegelijk wilde ik ook een eerlijk inkijkje
geven en ik begon over de uitdagingen van leven in
een kleine wereld, met beperkt contact. Binnen een
minuut kreeg ik een antwoord terug: ‘Maar je weet
het Diane, ons leven ligt in Gods hand!’
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Natuurlijk, ik wist het! Als er één ding is waar ik steeds
opnieuw van onder de indruk raak, is het de manier
waarop Afrikaanse christenen kunnen getuigen van
de hoop die in hen is. Goedkope antwoorden zijn het
zeker niet als je bedenkt dat iemand als ds. Jonathan
Soro al meer dan vier jaar als vluchteling in NoordOeganda leeft. Dat betekent jaar in jaar uit leven
in een kleine wereld en niet weten wanneer het
normale leven weer terugkeert. Zijn levenshouding
houdt mij een spiegel voor: hoe veerkrachtig ben ik
nu als het erop aan komt? Kunnen wij als Nederlandse
christenen ook geloven in een tijd waarin ons leven
even niet maakbaar of comfortabel is?
Spiegel 2: Hoe hebben we gedeeld?
Wat kun je als kerk betekenen in deze tijd? Voor veel
kerken in de wereld is dat geen vraag. Ze kunnen
simpelweg niet met een boogje om de armoede of
de achterstand lopen. Ze zijn vaak kerk met en voor
de armen! Net als bij ons lag het dagelijks leven op
veel plekken stil, maar dat betekende daar ook dat de
inkomsten van gemeenteleden en zelfs predikanten
opdroogden. Wat kun je dan nog doen of betekenen
als kerk? Als wij delen, doen we dat vaak vanuit onze
overvloed: je eet er zelf geen boterham minder om.
Maar wat als je zelf als kerk ook onderdeel bent
van die armoede en die boterhammen ook niet
vanzelfsprekend op je eigen bord liggen? Kun je dan
nog wel om je heen blijven kijken?

#daaromzijnwekerk
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Juist in deze tijd hebben we op die vraag veel
krachtige voorbeelden gehoord. Ik denk aan de kerk
in Nicaragua waar een kleine plaatselijke gemeente
iedere dag honderd maaltijden maakte om uit te
delen aan de kinderen uit de wijk. Of aan de kerk in
Costa Rica die met alle financiële beperkingen er
toch voor zorgde dat kinderen in de sloppenwijk een
cadeautje met Kerst kregen. Veel meer dan soms in
Nederland - waar uiteraard ook veel mooie initiatieven
zijn geweest - wordt er in andere landen vaak naar
de kerk gekeken om er te zijn voor de omgeving.
Misschien kunnen we ons als kerk in Nederland toch
nog te makkelijk opsluiten in onze eigen wereld. We
rekenen op een regering die sociale voorzieningen
moet bieden. Maar hoe laten wij als christenen zien
dat het Evangelie ons in
beweging zet om er
voor anderen te
zijn? Hoe en wat
hebben wij nu
gedeeld?
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De kerk trok zich het lot van deze meiden aan en
organiseerde trainingen om hen te helpen. Zo kwam
het verhaal van Fiona bij ons binnen: op straat in
contact gekomen met een straatjongen en zwanger
geraakt. De moeder van Fiona zag geen kans om voor
haar en haar kind te zorgen en dus werd ze verstoten.
Maar gelukkig was daar de kerk die zich over Fiona
ontfermde en haar opnam in het kerkelijke gezin.
Hoe concreet wil je de betekenis van het Evangelie
laten zien? We praten vaak over verzoening, maar hier
liet de kerk ook concreet zien wat verzoening in de
praktijk betekent.

ds. Jonatha
nS
oro

Spiegel 3: Hoe zijn we
verzoenend aanwezig geweest?
Ik kom nog een keer terug op
de kerk van Zuid-Soedan die als
gevolg van een burgeroorlog over
de grens in vluchtelingenkampen
leeft. Natuurlijk was men
vuurbang dat het coronavirus
deze gebieden zou treffen, met
een strenge lockdown en beperkte
voedselhulp als gevolg. De kerk
maakte zich zorgen en deed er alles aan
om mensen te beschermen. Maar tegelijk
groeide het aantal tienerzwangerschappen
vanwege het totale gebrek aan perspectief.
In het gebied waar de kerk actief was, alleen al
800 gevallen: 800 jonge meiden die zonder enig
perspectief een kind moeten grootbrengen.

Het in verbinding staan met de wereldkerk helpt om
je niet blind te staren op je eigen situatie en meer
perspectief te zien. Het is een zegen om wereldwijd
verbonden te zijn, juist ook in een crisis. Er is een
kerk die groter is en ons aanwakkert om het licht van
Christus te verspreiden.
Diane Palm werkt
als programmaleider
bij de GZB en maakt
zich sterk voor het
van elkaar leren als
wereldkerk.

Bekijk de complete video

Nog zo’n les om over na te denken als kerk
in Nederland. Het is mooi dat we online onze
samenkomsten hebben, maar hebben we ook kansen
gezien om de betekenis van verzoening concreet
te maken. Zijn we in een tijd van fikse debatten
en meningsverschillen over de viruswaarheid, ook
verzoenend aanwezig geweest in de samenleving?
Mogelijkheden
Ik sluit af met een universele les die de Bijbel ons
aanreikt in Efeze 3:14-21. Laat je als gelovige niet
opsluiten in je eigen (denk)wereld. We hebben elkaar
nodig om samen te begrijpen wat de breedte en
lengte en hoogte en diepte is van de liefde van Jezus
Christus.

#daaromzijnwekerk
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Hoe houd je het vuur van het geloof brandend?

CHRISTENEN ZIJN MENSEN
VAN DE HOOP
Corona heeft ons stilgezet, persoonlijk, maar ook als samenleving en als kerk. We proberen op allerlei
manieren ons (kerk-)leven vorm te geven, soms online en op afstand. Gloeiende kooltjes hebben elkaar
nodig om te blijven branden. Hoe houden we het vuur van het geloof brandend, persoonlijk en als kerk?
Hoe leven we werkelijk vanuit de opstandingskracht van Christus in deze wereld? In deze Bijbelstudie
verdiepen we ons, met ds. Bert-Karel Foppen, in Petrus, een vurige volgeling van Jezus.
Verschillende ervaringen
We beleven vreemde tijden. Verschillende
coronagolven liggen al achter ons. Wat er voor ons
ligt weten we niet. Iedereen reageert hier anders op.
Sommige mensen worden stil en ingetogen. Andere
mensen komen juist in actie: ‘Wat gaan we nu doen?’
of ‘Er liggen kansen!’ Er zijn mensen die allerlei grote
vragen hebben over het geloof. Andere mensen
ervaren juist nú de nabijheid van God.

Hoe houd je het vuur van het geloof brandend? Dat
is geen nieuwe vraag, maar in deze tijd misschien wel
een extra spannende vraag. Ook in de Bijbel zien we
dat er allerlei verschillende stemmingen en types zijn.
Aan wie denk jij bij vuur van het geloven? Misschien
wel aan Petrus. Dat was echt een vurig mens. Hij ging
vurig onderuit toen hij Jezus verloochende, maar op
de Pinksterdag stond hij weer vurig te preken.

Aan welke bijbelse persoon moet jij denken
bij het vuur van het geloof?
Hoe beleef jij deze tijden van corona als
het gaat om je geloof en de kerk?

Hoe houd je in deze chaotische tijd het
vuur van het geloof brandend?

16

#daaromzijnwekerk

Bijbellezen
Bij de vraag hoe houd je het vuur van het geloof
brandend, lezen we de woorden van Petrus uit een
van zijn brieven.
1 Petrus 2: 12
Houd uw levenswandel onder de heidenen goed;
opdat zij die nu van u kwaadspreken als van
kwaaddoeners, door de goede werken die zij in u
waarnemen, God verheerlijken mogen
op de dag dat er naar hen omgezien wordt.

1 Petrus 3: 13-16
13 En wie is het die u kwaad
zal doen, als u navolgers bent van het
goede? 14 Maar als u ook zou moeten leiden
vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En
wees niet bevreesd, zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in
verwarring brengen, 15 maar heilig God, de Heere, in uw
hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder
die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met
zachtmoedigheid en ontzag.
16 En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin
zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij
beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel
in Christus belasteren
Doen
 Onderstreep in bovenstaand Bijbelgedeelte alle
werkwoorden.
 Omcirkel drie werkwoorden die het meest bij
jou blijven haken.
 Probeer met deze drie werkwoorden de kern
van het Bijbelgedeelte in eigen woorden weer
te geven.
Een goede levenswandel
‘Houd uw levenswandel onder de heidenen goed.’
Ook in de tijd van Petrus werd er naar die (misschien
wel kleine) christelijke gemeenten gekeken. Hoe
gedraag je je als christen? Ook nu moeten we ons
ervan bewust zijn dat er op ons wordt gelet, in de
media maar misschien ook wel in de veel kleinere
kring van je familie of je gezin.

Als er dan kwaad gesproken wordt, dan moet je
dat misschien wel gewoon dragen. Dat hoort er nu
eenmaal bij. Je zou het als volgt kunnen zeggen: ‘Als
de Heere Jezus Jeruzalem is uitgekotst (en dat is
toch gebeurd), dan moeten wij niet verwachten dat
wij schoon Hem kunnen volgen. Dan zal ons dat ook
overkomen.’

In welke situatie heb je ervaren dat er
kwaad over je gesproken werd, omdat je
christen bent?

Verantwoording van de hoop
‘Wees altijd bereid tot verantwoording aan een ieder
die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is’ (1
Petrus 3: 15). Christenen zijn mensen van de hoop,
ook in misschien wel hopeloze en chaotische tijden.
Ons houvast ligt nog ergens anders. De vraag kan
zomaar aan jou gesteld worden: Hoe beleef jij deze
tijd? Probeer dan jezelf niet stoer te overschreeuwen.
Maar maak duidelijk dat er vastheid in jouw leven is.
Omdat je weet, wat er ook gebeurt we zijn in Gods
hand. Dat is hoopvol. We moeten ons oefenen om dat
te zien en om uit te zien naar Gods grote toekomst.
Om op die manier, als het ware vanuit de toekomst,
het vuur van het geloof te voeden
en te laten branden.

Het is niet de vraag of je angstig of bang mag zijn
als christen. Natuurlijk, want je bent mens. Maar
het is wel de vraag of er ook nog een andere laag
is. Is er ook een laag van zekerheid en van hoop?
Hoe gedraag je je eigenlijk? ‘Houd uw levenswandel
onder de heidenen goed’, hoe verhoudt zich dat tot
bijvoorbeeld het hamsteren van wc-papier? Misschien
vind je dit een te kleine toepassing van dit gedeelte,
maar wat je doet en wat je niet doet is zeker van
belang.

Hoe werkt dit voor jou in coronatijd? Wat is
je levenswandel en hoe houd je die goed?

#daaromzijnwekerk
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Welke kansen zijn er in deze coronatijd
ontstaan om verantwoording af te leggen
van de hoop die in je leeft? Bedenk er drie.
1
2
3

Hoe werkt dit concreet in je eigen leven?

Houvast in verschillende omstandigheden
Onze diepste zekerheid en grond liggen dus niet in
de omstandigheden, niet in mooie omstandigheden
en niet in moeilijke omstandigheden. Maar die ligt in
Christus en in Zijn toekomst. Daarom hoop ik dat we
juist in deze crisis de mogelijkheden gebruiken. Dat
we in alle kwetsbaarheid rekenschap afleggen van de
hoop. Dat je vertelt dat het moeilijk is of dat je niet
zoveel van God merkt, maar daarnaast getuigt over
de vastheid die ligt in wat God heeft beloofd en wat
Jezus Christus heeft gedaan.

Vuur laten branden
Hoe houd je het vuur van het geloof brandend?
Allerlei manieren om het vuur van het geloof te laten
branden zijn misschien weggevallen. Dat vraagt om
creatief op zoek te gaan naar andere vormen. Voor
mijzelf als dominee is dat ook wel een vraag. Ik houd
het vuur van het geloof brandend door te zingen,
gewoon thuis in mijn studeerkamer. Ik zing de hoop
uit, maar vooral ook in.
Ds. Bert-Karel Foppen
is predikant in de
Betlehemkerk in Den
Haag en betrokken bij
Areopagus
van de IZB.

Schrijf op wat je zou antwoorden als
iemand je vraagt waar je je hoop en
zekerheid in vindt.

Hoe houd jij persoonlijk het vuur brandend?

Wat is er nodig om het vuur van het geloof
in de gemeente brandend te kunnen
houden?

Wat heb je daarin nodig (van anderen of
van de gemeente)?

Bekijk de complete video

Christen-zijn in moeilijke tijden
De brief van Petrus is gericht aan christenen die verspreid over Klein-Azië wonen,
het huidige Turkije. De christenen leefden onder het gezag van de Romeinen. Dat
was niet altijd eenvoudig, omdat ze de Romeinse keizer niet de goddelijke status
wilden geven die hij voor de Romeinen had. Hierdoor werden de christenen
gezien als potentieel gevaar voor de bestuurders. Juist hen moedigt Petrus aan
om door hun goede levensstijl en door het gezag van de overheid te respecteren,
iets van God te laten zien. Op deze manier konden ze ook laten zien dat de
overheid niets van hen te vrezen had.

ds.
Be
rtK

Bij de Bijbeltekst

Vreemdelingen
Petrus noemt zijn lezers in het begin van de brief vreemdelingen. Petrus gebruikt
het woord met een dubbele lading. De christenen leven verspreid over Klein-Azië
in de verstrooiing, als vreemdelingen. Maar voor Petrus zullen christenen altijd
vreemdelingen blijven, omdat hun thuis bij God is. Door goed te leven kunnen zij iets
van dit ‘andere leven’ laten zien aan de mensen om hen heen.

n
ppe
o
F
el
r
a

‘De kerkdeur staat
open voor gloeiende
kooltjes die samen een
krachtig vuur maken.’

Hoop
In de Bijbel is hoop bijna altijd gekoppeld aan de beloften van God en met de komst en het werk
van Jezus Christus. Hij is degene die ons hoop geeft. Het is hoop die tegen de verdrukking in gaat.
Daarom roept Petrus ook op om in alle omstandigheden te getuigen van die hoop.
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Hoe blijven we uitzien naar wat God doet?
Rie
dij
k

BIDDEN HEEFT ZIN

Gebed Marjan:

ds. Marjan

Leer ons stil worden.
Om zo vanuit de stilte gericht te zijn op U.
…stil moment…

U heeft ons allang gezien, terwijl wij U nog niet zagen.
U heeft ons allang gehoord, terwijl wij nog geen
woord tegen U hebben uitgesproken.
U heeft Uw hart allang voor ons geopend, terwijl wij
niet eens op U gericht waren.
U weet allang de weg die we mogen gaan, terwijl wij
nog in paniek zijn
omdat we denken verdwaald te zijn geraakt in de tijd
en de weg onvindbaar schijnt
Toon ons ook nu Uw weg.
Ook in de zorgen om onszelf
Ook in de zorgen om anderen.
Ook in de zorgen om Uw gemeente.
Amen.

Hoe houd je het vol? Als je dat vraagt aan Marjan Riedijk is het antwoord
duidelijk: ‘Alleen door gebed! Juist de bijbelse persoon van Anna heeft me op dat
spoor gezet. Een oude weduwe van ruim tachtig jaar die de tempel niet verliet en
God zocht in haar gebed.’
Geloven in een crisis is niet makkelijk. Dat weet
ds. Marjan Riedijk als geen ander. Toen ze zelf
geconfronteerd werd met een ernstige ziekte,
lukte het haar niet om dagelijks te bidden. Ze had
de gebeden en woorden van anderen nodig. Het
onderstreept waarom met en voor elkaar bidden
nodig is als gemeente. Zo draag je elkaar door deze
crisis heen. In dit artikel deelt ze graag met ons een
aantal lijnen en tips vanuit het leven van Anna (Lukas
2:36-38).
Twee biddende vrouwen
De profetes Anna lijkt zo te zijn weggelopen uit
het Oude Testament, het Nieuwe Testament in. Ze
doet denken aan Hanna die we in 1 Samuel leren
kennen. Twee vrouwen die door hun persoonlijke
omstandigheden moeten leven met gemis en hebben
geleerd dat je het alleen kunt volhouden door te
blijven bidden.
 Hanna uit 1 Samuel 1 was getrouwd met Elkana.
Hanna kreeg geen kinderen. Jaar in jaar uit ging
ze naar de tempel om te bidden. En ze stort daar
echt haar hart uit. Haar bidden was vol emotie.
De hogepriester Elia dacht zelfs dat ze dronken
was. Je kunt je wel voorstellen dat haar gebed
geen opgezegd versje was, maar diep uit haar
hart kwam. Haar gebed wordt verhoord en een
aantal jaar later komt ze opnieuw in de tempel,
nu met haar kind. Ze stelt haar zoon Samuël ter
beschikking aan de dienst van God.
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 De tweede Hanna uit Lukas 2 is
als jonge vrouw getrouwd en na
zeven jaar overlijdt haar man. Een
ongekend verdriet. In al haar verdriet
is ze naar de tempel gegaan om te bidden
en ze is er niet meer mee opgehouden. Ze is
nacht en dag gaan bidden; de avondgebeden
en de ochtendgebeden. Ze is als een soort
kloosterlinge gaan leven in de voorhof van de
vrouwen in de tempel. En ze is 84 jaar blijven
bidden. Dat is 7x12 jaar; getallen van volheid en
trouw. Bidden werd haar ‘way of life’!
Het juiste moment
Het valt op dat beide vrouwen in hun gemis op zoek
gaan naar God. De tempel is de plek waar God te
vinden is. Daarin blijven ze ook op hun post. Wie
bidt, bidt niet tevergeefs. Dat zie je zowel in het
leven van Hanna als Anna. De Geest komt altijd mee
in het gebed. Het kan niet anders dan dat de Geest
ervoor gezorgd heeft dat Hanna precies op het
juiste moment daar is, wanneer Maria met Jezus de
tempel binnenkomt om Hem aan God aan te bieden.
Al haar voorbeden veranderen in een dankgebed.
Anna brengt God de hulde en je hoort haar in
gedachten zingen. Het staat er niet, maar je zou je
kunnen voorstellen dat ze de lofzang van Hanna heeft
gezongen.
Samen volhouden
De vraag is: hoe houden we het vol in een crisis? Van
Anna en Hanna kun je leren dat we het alleen maar

Mijn gebed:

volhouden als we samen blijven bidden. Maar hoe
geef je daar dan invulling aan? Drie suggesties!
 Schrijf op welk gebed je vandaag zou willen
bidden. Gewoon in een paar zinnen. Een
voorbede voor iemand om wie je je zorgen
maakt of een dankgebed voor iets waar je God
voor wilt danken.
 Bedenk hoe je met en voor elkaar kunt bidden:
hoe je alle individuele gebeden samenbrengt
tot één gebed. Dat kan natuurlijk ook online
of door elkaars gebedspunten te delen via de
WhatsApp.
 Ga op zoek naar een manier om het gebed
nog meer een plek te geven in het hart van
de gemeente. Misschien is het instellen van
de ochtend- of avondgebeden ook een mooie
invulling in deze tijd.
Ds. Marjan Riedijk is predikant in Nieuwerkerk
en Zonnemaire en werkt mee aan de podcast
‘Eerst dit’.

Bekijk de complete video

#daaromzijnwekerk
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In een wereld vol
van verwarring klinkt in
de kerk een Woord van de
andere kant: we zijn door
God geziene en gekende
mensen!

Hoe groeien we in onderlinge liefde?

‘DE LIEFDE VAN CHRISTUS BRENGT
ONS OP NIEUWE WEGEN’
Ruim een jaar wonen ds. Niek Tramper en zijn vrouw op De Wittenberg, een christelijke leefgemeenschap
in Zeist, als de coronacrisis zijn intrede doet. Het ideaal om samen het leven te delen, komt onder druk
te staan. Ds. Niek Tramper: ‘De crisis gaat in tegen alles wat we hier proberen hoog te houden: het samen
drie keer bidden op een dag, het handen en voeten geven aan christelijke gemeenschap en het ontvangen
van gasten. De crisis daagt ons uit en zorgt soms voor pijnlijke oefeningen om elkaar vast te houden en
beschikbaar te blijven voor mensen van buiten die een beroep op ons doen.’

Wasbekken en handdoek
Het Evangelie van Johannes deed ds. Tramper iets
bijzonders ontdekken. ‘Alle evangelisten beschrijven
de instelling van het Heilig Avondmaal, maar
Johannes niet. Als Johannes schrijft over de maaltijd
die Jezus met Zijn leerlingen viert vlak voor Zijn lijden
en sterven, vertelt hij iets wat de andere evangelisten
niet noemen. Jezus staat tijdens de maaltijd op,
doet Zijn bovenkleed af, neemt een handdoek en
wasbekken en begint de voeten van de discipelen te
wassen. Dat wassen van de voeten was natuurlijk het
werk van een huisknecht of een slaaf. Niemand van
de leerlingen had daar zin in, dus lagen ze met vuile
voeten aan tafel. Maar Jezus gaat ze stuk voor stuk
langs, ook degene die Hem verraden zou. Hij zegt in
Johannes 13 vers 5: ‘Ik heb u een voorbeeld gegeven,
opdat ook u doen zult zoals Ik voor u gedaan heb.”
Kleine kring
Ds. Tramper trekt de lijnen door naar gemeentezijn nu. ‘We kunnen niet zomaar met elkaar het
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Avondmaal vieren of elkaar rondom de maaltijd
ontmoeten. Maar als het teken van brood en wijn
noodgedwongen achterwege moet blijven, is daar
nog altijd het teken van wasbekken en handdoek.
We moeten ons dus niet blindstaren op wat we
(voorlopig) niet kunnen, maar zien wat we wél
mogen en ook moeten doen als gemeente van
Christus. In navolging van Jezus het wasbekken en
de handdoek nemen. De ander in liefde opzoeken
en dienen, te beginnen bij je eigen kleine kring in
je wijk, je Bijbelkring. Wat zou je voor hen kunnen
doen uit naam van Christus? Met het ‘wasbekken
en de handdoek’ naar een paar ouderen in je
omgeving omdat ze eenzaam zijn. Naar
iemand die pas een geliefde heeft
verloren. Naar een gemeentelid
dat zich heeft ingespannen om
voor anderen te zorgen.’
Nieuwe schoenen
Ds. Tramper vergelijkt
het met het
aantrekken van
nieuwe schoenen.
‘Zelf ben ik vaak
gehecht aan die
oude schoenen
die zo lekker
zitten. Maar deze
tijd vraagt om
het aantrekken

k Trampe
ds. Nie
r

Wat kunnen we doen om elkaar vast te houden?
Het is een vraag die ds. Tramper bezighoudt. ‘De
crisis raakt de kerk op een gevoelige plek: het zijn
van een gemeenschap. We snakken er allemaal naar
om elkaar te ontmoeten, maar dat kan niet of maar
mondjesmaat... Tegelijk geloof ik dat deze crisis niet
voor niets is. Misschien kun je best zeggen dat God
Zijn kerk in het vuur brengt, om haar weer terug te
brengen bij de eerste liefde.’

van nieuwe schoenen die
misschien nog wat onwennig
zitten. Onzekerheid maakt dat je soms
verlangt naar het vertrouwde. Maar zwicht
in ieder geval niet voor moedeloosheid, zelfbeklag
of angst dat het helemaal niet goed gaat met de
kerk. De kerk is niet van ons, maar van Christus. Hij is
de Eigenaar en zorgt voor Zijn gemeente. Maar onze
zorg moet zijn dat Zijn liefde niet halthoudt bij onze
voordeur. De gemeenschap met Christus, de liefde
van Christus brengt ons op nieuwe wegen.’
‘Misschien zijn het studenten die nu geplaagd worden
door eenzaamheid, of middelbare scholieren die het
zwaar hebben. Kunnen we gezinnen iets uit handen
nemen, of ouderen helpen? Voor hen koken, hen te
eten vragen? Of onze hulp aanbieden bij catechisatie
nu dat misschien alleen maar online of in kleine
groepjes kan? Misschien hebben we het zelf zwaar,
maar als we iets geven van onze tijd, aandacht, bezit,
komt er ook iets mee van de vreugde van de eerste
liefde. Het zijn de kleine dingen die nu belangrijk zijn.’
‘Juist nu het moeilijk is, nu we midden in de modder
staan, komt het erop aan om de ander in liefde op te
zoeken. Het is om Christus wil! En in hen die ons nodig
hebben, ontmoeten we Hem. ‘In zoverre u het aan
een van mijn minste broeders hebt gedaan, hebt u het
aan Mij gedaan’, zegt Jezus. Daarom zijn we kerk! Om
het huis van de liefde in te richten!’
Ds. Niek Tramper is predikant
en coördinator monastiek
bij De Wittenberg in
Zeist.

Om over door te denken/praten
 We kunnen elkaar als gemeente niet
of mondjesmaat ontmoeten: de kerk
als gemeenschap staat onder druk. Op
welke manier ben jij op zoek gegaan naar
andere manieren om elkaar op te zoeken
en vast te houden?
 De kerk is niet van ons, maar van Jezus
Christus. Wat wij alleen hoeven te doen, is
ervoor zorgen dat Zijn liefde niet bij onze
eigen deur stopt. Op welke plekken in de
samenleving zou de kerk juist nu extra
betekenis kunnen hebben? Wat zijn kleine
dingen die heel belangrijk zijn in deze tijd?
Kijk op www.daaromzijnwekerk.nl voor
de volledige themavideo van ds. Niek
Tramper!

Bekijk de complete video

Karianne de Ruiter
uit Nijkerk: ‘Toch persoonlijk contact’
“Onze bijbelstudie-avonden kunnen al een tijd niet
meer doorgaan. We vinden het lastig om zo’n avond
online vorm te geven, maar de gesprekken missen
we wel. Daarom spreken we nu regelmatig buiten af
en lopen we samen een verrassend Klompenpad in
de buurt. Samen onderweg, met genoeg afstand en
toch persoonlijk contact. Zo hebben we een leuke
manier gevonden om actief bezig te zijn en met elkaar
in gesprek te blijven. Elkaar opzoeken voorkomt dat
iemand met zijn zorgen blijft zitten. Onze kerk is nu
ook gestart met het initiatief ‘‘De Fontein wandelt’!
Tijdens een zelfgekozen rondje praat je bij met een
ander gemeentelid óf maak je wellicht verrassend
kennis met een (nieuw) gemeentelid. Zo blijven we
elkaar toch ontmoeten, nu dit in de kerk nog niet tot
de mogelijkheden behoort.”
#daaromzijnwekerk
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Diane Palm De kerk is voor mij de meest bijzondere club die er is

SAMEN
GELOVEN IN
DE KERK
De campagne #daaromzijnwekerk is een initiatief van
de GZB, HGJB en IZB. Alle drie organisaties maken zich
sterk voor het gesprek over kerk-zijn in deze tijd. Wie waren
hierbij betrokken en wat drijft hen als het om de kerk gaat?

Christiaan Trommel De kerk? Dat ben jij!
Ik ben jongerenwerker bij de HGJB en organiseer met veel plezier evenementen waar tieners of
jongeren elkaar en God ontmoeten. Binnen de werkgroep focus ik me met name op de tieners en
de jongeren zelf. Kinderen en jongeren stellen vaak waarom-vragen en juist in deze tijd ook bij
de kerk. In hun leefwereld is “gewoon” of “omdat ‘t zo hoort” geen bevredigend antwoord meer.
Ze willen duidelijkheid en perspectief, en daar hebben ze ook recht op. Tegelijkertijd worden ze
uitgedaagd om niet alleen de vraag te stellen en af te wachten of er een antwoord komt, maar zelf
actief aan de slag te gaan om zo te ontdekken dat zij volwaardig lid mogen zijn van de kerk van Christus,
relevant voor henzelf en iedereen die bij hen hoort. Deze campagne is daarvoor een mooie aanleiding.

Wilma van der Meij Praat niet over vissen, maar ga gewoon vissen

Het is een bonte verzameling van mensen die je zelf nooit uitgekozen zou hebben, maar door
God aan elkaar gegeven zijn. Daarom houd ik van de kerk en vind ik het een voorrecht om daar
dagelijks voor en mee te werken; eerst jaren voor de HGJB en nu voor de GZB. Verbonden zijn
met de wereldkerk is voor mij absoluut een waardevolle en onmisbare dimensie. Het zet je nog
meer in beweging om het licht van Christus in al zijn volheid door te geven! Deze crisis deed een
flink beroep op onze bestaande manieren van kerk-zijn en daagde ons uit om dieper te kijken en
breder te denken. Ik hoop van harte dat het vuur waarmee we deze campagne samen zijn gestart, nog lang
zal nabranden in de gemeente en Zijn werk zal doen.

Leantine Dekker Het is tof en inspirerend om als bonden samen te werken!
Ik ben conceptontwikkelaar en gemeenteadviseur bij de HGJB. In deze #daarom-werkgroep ben
ik samen met Diane en Eline vooral betrokken bij het uitdenken en uitwerken van de inhoudelijke
concepten. Het is tof en inspirerend om als GZB, HGJB en IZB samen te werken. Ieder met haar
eigen specialisme, maar voor een gezamenlijk doel. Daar word ik toch zo vrolijk van. En dat in
deze tijd die ons als kerk heeft stilgezet. Maar gelukkig werkt de Geest hier bovenuit. Iemand
noemde deze tijd ‘speelruimte van de Geest’. Ik hoop dat deze campagne mensen inspireert om samen
met jong & oud in die speelruimte te gaan staan en nieuwe dingen te ontdekken.

Eline de Boo Kerk zijn is in Jezus’ naam dienen
Met veel vreugde werk ik als operationeel manager voor de IZB om het goede nieuws over Jezus
in Nederland verder te brengen. Dat doe ik door leiding te geven, maar ook door met collega’s
Bijbelstudiemateriaal te schrijven, podcasts en video’s te maken en tegenwoordig hebben
we zelfs een gave Connect-app met dagelijkse toerusting. Met het #daarom-team bundelen
we onze krachten als bonden en dat is zo bijzonder. Dat is meer dan één plus één plus één. De
Geest doorbreekt grenzen tussen bonden, kerken en mensen. Dat is zeker in een moeilijke tijd heel
bemoedigend. We hebben elkaar nodig en willen in Jezus’ naam dienen. Daar gaat het wat mij betreft in en
vanuit de kerk om.

en word zo visser van mensen

Ik ben als online marketeer werkzaam binnen de GZB. Binnen de campagne ondersteun ik de
werkgroep bij algemene en communicatieve werkzaamheden. In een tijd waarin we elkaar
minder of niet kunnen ontmoeten, moeten we niet kijken naar de onmogelijkheden, maar naar de
mogelijkheden en kansen die deze crisis biedt. Als christenen kunnen we een getuigenis geven door
om te zien naar elkaar, en door elkaar te bemoedigen en hoop te bieden met het Evangelie. Met de
campagne #daaromzijnwekerk willen we mensen oproepen om deze boodschap te verspreiden.

Michaël Boon Ik gun de kerk iedereen en iedereen de kerk
Ik werk als hoofd van de afdeling relatiebeheer bij de IZB en binnen de werkgroep denk ik
voornamelijk mee over de manier waarop we aandacht kunnenvragen voor de campagne. Ik
geloof dat het als kerk belangrijk is om constant te zoeken naar wat Christus van ons vraagt,
welke rol we (mogen en moeten) vervullen. Nu de kerk voor veel mensen meer op afstand is
gekomen, moeten we dat juist niet laten verslappen en ook niet doorschieten in activisme (hoe
goed bedoeld ook). In de campagne willen we juist blijven zoeken naar wat ons echt kerk maakt. Ik
weet wat het is om zonder de kerk te leven, ik weet wat het is om met de kerk te leven - ik gun de kerk
iedereen en iedereen de kerk.
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Harry Fikse Het evangelie drijft ons als kerk een ‘daarom’ te formuleren
Bij de GZB hou ik me bezig met communicatie en fondsenwerving. In de werkgroep heb ik vooral
meegedacht over de communicatie van het idee achter de campagne. In een turbulente tijd als
deze is het belangrijk steeds voor ogen te houden waarom we nu eigenlijk kerk zijn. In een tijd
waarin veel ‘waarom’ vragen gesteld worden drijft het Evangelie ons als kerk een ‘daarom’ te
formuleren. Een crisis kan ertoe leiden dat oude sporen verlaten en nieuwe wegen gezocht worden.
Juist dan is het belangrijk om te herbronnen. Wat is de kern van ons kerk-zijn en hoe geven we die
vorm op een nieuwe manier?

Reyald Bogerd De kerk is echt voor iédereen
Soms lijkt het dat de kerk op veel plekken in Nederland zwak flakkert of zelfs uitdooft. Dat doet
me bijna fysiek pijn. Nooit gedacht, maar ik kom er steeds meer achter dat ik van de kerk houd én
van al die stuntelaars in de kerk. Maar het is nog gekker. Met al die stuntelaars wereldwijd werken
we in in Gods Koninkrijk en worden we iets prachtigs als ‘de Bruid van Christus’. Ongelooflijk,
daarom zijn we kerk.

#daaromzijnwekerk
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De kerk anno nu heeft alles voor handen om veelkleurig kerk te kunnen zijn. Het enige
‘De
dat daarvoor nodig is: denken vanuit de liefde van God voor het verlorene.’
veelkleurigheid van de gemeente van Jezus Christus kan de kerk verlossen van clubjesgeest
‘In de kerk hoor je dat ‘houd moed en houd vol’ werkelijk ergens
en hokjes denken.’
‘De Heilige
op gebaseerd zijn’.
‘De kerk moet geen veilige bubbel Geest verbindt de ledematen van
zijn waarin we zonder consequenties Christus’ Lichaam achter de
‘In de kerk geloven wij
kunnen zweven, maar een plaats waar schermen.’
we toegerust worden om het kruis op in de opstanding. Dat kan soms
betekenen dat wij afscheid moeten
ons te nemen en Jezus te volgen.’
nemen van vertrouwde vormen en
‘Kerk-zijn is nooit vrijblijvend; een eredienst zet mensen in beweging
gebruiken.’

NIET ZONDER JULLIE HULP

om in het volle leven met God en
‘Geloven in de kerk en geloven thuis
anderen in verbinding te staan.’
hebben elkaar nodig. Soms draagt de
‘Iedereen kan zich thuis voelen in de
kerk het thuis geloven en nu houdt
kerk: nergens kunnen zoveel verschillende
thuis geloven vast wat er wegvalt in
ingezet.’
worden
talenten
de kerk.’
‘Kerkmuren moeten nog meer
‘De kerk is een
afbreken om midden in de samenleving te komen staan.’
van de wereld
onwaarschijnlijk stel mensen door wie God laat zien dat Hij

Hoe lang duurt het nog voordat we weer gewoon kerk kunnen zijn?
Die verzuchting zul je de afgelopen tijd wellicht regelmatig hebben
geslaakt. Het ‘woestijngevoel’ kan je soms behoorlijk beheersen.
Gelukkig is dat niet het hele verhaal. Ook in deze tijd van crisis laat God
zien dat er bij Hem geen beperkingen zijn. Het Evangelie laat zich niet
weerhouden door welke pandemie ook. In dit magazine vind je daar
inspirerende voorbeelden van: jongeren en ouderen die elkaar - op afstand
- vasthouden, gemeenten die creatieve manieren van kerk-zijn hebben
ontdekt, gelovigen die meer dan ooit oog kregen voor hun naasten.

r de kerk
Verwondering ove gebed
Efeze 1: loflied en

ende
1. Inventio – inleid

Doe een donatie

Wij kunnen ons werk, dat in deze tijd veel aanpassingen vereist, niet doen zonder jouw hulp. Daarom willen wij
je allereerst vragen om je gebed. Ook een financiële bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.
Je kunt je gift overmaken via hiernaast afgebeelde Tikkie-code of via de website daaromzijnwekerk.nl.
Hartelijk dank!
Namens de directies,
Sjaak van den Berg (IZB), Martijn van den Boogaart (GZB) en Jan Kranendonk (HGJB)

AAN DE SLAG IN GEMEENTE OF GEZIN!
Ontdek hier alle materialen van #daaromzijnwekerk
Op allerlei manieren wil de campagne #daaromzijnwekerk christenen en hun
gemeenten stimuleren om samen te zoeken naar en spreken over wat het betekent
om in deze tijd kerk te zijn. Met allerlei vormen en materialen kan zowel offline als
online het gesprek met elkaar worden aangegaan. Laat je inspireren!
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‘In de kerk kom je thuis bij God en
houdt.’
mensen die net als jij van de overvloedige
‘In een
genade van God mogen leven.’
wereld vol van verwarring klinkt in de
kerk een Woord van de andere kant:
we zijn door God geziene en
‘In de kerk
gekende mensen!’
leven we van Gods genade die
ons samen dankbaar, vreugdevol
en gevend in het leven doen
‘Waar in de kerk de
staan.’

‘Kerkelijke trouw
‘Levenslang geloven houd je alleen samen vol.’
afhaken.’
‘We belijden het als schuld dat we praten over Gods
weerspiegelt Gods trouw.’
medearbeiders zijn, maar ondertussen de kerk willen vormen naar onze eigen inzichten.’
onze identiteit:
ook
versterkt
maar
verlegenheid,
in
wel
‘De coronacrisis brengt ons
we zijn geroepen om elkaar lief te hebben en om te zien
‘Als de nood het hoogst naar ieder ander.’
‘Juist omdat onze identiteit in
is, is de kerk nabij.’
Christus ligt, kunnen we open staan voor nieuwe mensen en
‘Wij zijn kerk omdat God ons roept en bij elkaar brengt tot eer
nieuwe inzichten.’
‘Eén ding mogen we niet vergeten: de kerk gaat nooit verloren omdat
van Hem.’
‘De kerk is de plek waar je heel concreet kan ervaren dat je zelf
God over haar waakt.’
geen haar beter bent dan wie dan ook en waar je
‘Geloven in de kerk is een daad
desondanks welkom bent om samen aan één
van verzet tegen de tijdsgeest.’
‘In een crisis is
tafel de genade te proeven.’
het niet de vraag óf we avondmaal kunnen vieren, maar alleen hoe we dat het beste
‘Wij spreken vaak in de verdedigende sfeer over geloven en kerkkunnen doen.’
zijn. Laten we eerlijk naar kritische noties luisteren en op een nieuwe manier naar
‘Een kerk is veel meer dan een gebouw van bakstenen; het bestaat uit
onszelf kijken.’
levende lidmaten die ﬂexibel bij elkaar kunnen komen.’
‘Het gaat niet om het gebouw, maar om de oefening.’
een ontmoetingsplek voor
‘De kerk is
van
mensen

rom
daa
zijn we kerk
95 stellingen over de kerk van vandaag

generaties elkaar ontmoeten,
‘Als
heeft de kerk toekomst.’
de kerk zich meer op het
verlossingswerk van Jezus richt,
vallen de meeste menselijke discussies
‘Een paar keer per week
weg.’
word ik in en door de kerk stilgezet om te
‘In de kerk
zien wat nu echt belangrijk is.’
leer je anderen zien door de ogen van Jezus
www.daaromzijnwekerk.nl
‘Alleen voor de zegen zou je al naar
Christus.’
‘In de kerk worden wij genadig op
de kerk gaan…’
ons nummer gezet en
kerk
de
‘In 2020 raakte
leren we de Nummer Eén
de vanzelfsprekendheid volgen.’
‘In de kerk gaat het
voorbij, maar de maak- niet over oplossen (van alle problemen),
baarheid nog niet.’
‘In de kerk gaan
maar over verlossen.’
‘We zijn kerk om Gods liefde te
we struikelend achter Jezus aan.’
‘In de kerk moeten we minder onze eigen zaakjes
reﬂecteren, elk uur van de dag.’
‘Als de kerk
regelen en meer leren luisteren naar wat God werkelijk van ons vraagt.’
dat de Geest is geweken.’
verhullen
niet de stilte zoekt, zal veel drukte en vlagvertoon
‘Kerken blijven vaak
‘Je bent geen cactus; de kerk heb je nodig voor voeding.’

‘In de kerk vind je
waar iedereen naar
snakt: geborgenheid en

verschillende toekomstperspectief.’
leeftijden
en achtergronden waar we ontdekken
wat de Bijbel ons vandaag te zeggen
‘In de kerk vieren we
heeft.’
alvast hoe het straks zal worden.’
‘De kerk is nooit gesloten,
want de kerk dat ben jij!’

‘Kerk- en gemeenschap-zijn
staat of valt met persoonlijk
‘God is overal. Maar
contact.’
de kerk is de plek waar Hij zich juist
laat vinden, omdat Zijn Woord er
‘In de kerk kom je
open gaat.’
‘De
voor God, de rest is toegift.’
kerk faciliteert krachtig éénparig gebed.’
‘De kerk is de enige plek waar mensen
vanuit alle politieke stromingen elkaar nog
‘Wie de eenheid van de
écht ontmoeten.’
#daaromzijnwekerk
kerk niet als een groots geschenk ervaart, zal haar
‘Wie zich vooral op de vele gebreken van
bederven.’
de kerk concentreert in plaats van op haar Heer, is ver heen.’
de lofprijzing van Gods
is
kerk-zijn
voor
‘Onze motivatie
‘Heiliging is geen persoonlijke opdracht, maar een
naam.’
‘Ik ga naar de kerk om gecorrigeerd te
gezamenlijke roeping.’
‘Alleen wie iedere keer opnieuw verwonderd is over God
worden.’

‘De kerk moet voortdurend
liefde, is in staat de juiste prioriteiten te stellen.’
de terugkomst van de Heere Jezus verwachten!
Doet zij dat niet, dan slaapt zij – met alle gevolgen
‘Als de kerk echt gelooft dat de
van dien!’
terugkomst van de Heere Jezus voor de deur staat,
‘De kerk is het
veranderen haar prioriteiten.’
‘Leiders die denken dat ze in de
sterkst in een nederige en kwetsbare gestalte.’
‘De kerk
kerk alle problemen moeten oplossen, vormen zelf een groot probleem.’
‘De kerkdeur staat open voor
is een goede plaats voor koﬃe en vergeving schenken.’
‘Ik ga naar de kerk om op
gloeiende kooltjes die samen een krachtig vuur maken.’
adem te komen en adem te halen, omdat de adem mij in de wereld altijd weer wordt
‘Als de samenleving wankelt, blijkt des te meer de rust en de geborgenheid
afgesneden.’
‘Wie niet meer naar de kerk gaat (of anno 2020: niet meer
die Gods kerk biedt.’

‘De kerk is een verzamelplaats van hypocrieten, maar
er is nog plek voor méér.’

Verwondering over de kerk - Preekschets

95 stellingen over de kerk van vandaag

Besteed in de eredienst op zondag eens aandacht
aan de vraag wat kerk-zijn vandaag de dag betekent.
Ds. Sjaak van den Berg (directeur IZB) maakte aan de
hand van Efeze 1 een preekschets. Vanuit de huidige
crisissituatie wordt gezocht naar nieuw zicht op de
vraag waarom we kerk zijn. De Efezebrief nodigt uit
om rijker en dieper over de kerk en over onszelf te
denken. Bij deze preekschets zijn tevens liederen en
materialen beschikbaar om als gemeente hier over in
gesprek te gaan.
Download de preekschets op:
www.daaromzijnwekerk.nl/materiaal/#preekschets

In de afgelopen tijd zijn vanuit het hele land stellingen
verzameld over kerk-zijn. Dit leverde een kleurrijk
en prikkelend palet van gedachten over de kerk op.
We maakten er (met een knipoog naar Luther) 95
nl
stellingen van. Bestel nu de poster voor daaromzijnwekerk.
in jullie kerk
of voor thuis.

Kerkpraatjes
Speciaal voor gezinnen met kinderen

Kerkpraatjes
Voor tieners

Ook voor kinderen is de coronatijd een ingewikkelde
tijd. Veel activiteiten in de kerk zijn stilgevallen en
online de kerkdienst volgen valt nog niet mee.
Juist daarom is het belangrijk om met elkaar in
gesprek te gaan over de kerk. Wat mis je nu
je niet meer (of minder) naar de kerk kan?
Hoe zou je deze week iets voor iemand
uit de gemeente kunnen betekenen?
Wat vind je de mooiste feestdag in de
kerk? Allemaal leuke vragen om eens
verder met elkaar uit te diepen.

Met welke tiener ga jij het gesprek aan? Speciaal
voor de tienerclub of voor gezinnen met tieners is er
ook een speciale Kerkpraatjes – Tienervariant. Naast
leuke gespreksvragen over de kerk en allerlei thema’s
die daarmee samenhangen, biedt het uitdagende
stellingen waaruit je moet kiezen.

steken in bepaalde thema’s, liederen
en regels. Daarmee wordt de groei ‘Zonder de aanwezigheid van kinderen,
belemmerd en is vernieuwing niet tieners en jongeren is de boodschap van
‘Statistiek wijst uit: de kerk niet meer relevant.’
mogelijk.’
kerkmensen zijn gezonder en
‘Wij kennen Christus dankzij kerkmensen uit een ver
gelukkiger dan anderen.’
‘Hoe groots is het een deeltje te zijn van de wereldwijde kerk van alle
verleden.’
‘Kerk-zijn begint
‘De kerk houdt het gebed voor de wereld gaande.’
eeuwen!’
‘De wereld heeft gemeenten nodig waar mens-zijn wordt geleerd
in je eigen buurt.’
‘De kerk voegt vertrouwen toe aan onze
door naar Gods karakter te kijken.’
‘Het hart van
kenniseconomie: vertrouwen op God die ons door dit leven leidt.’
de kerk spreekt het krachtigst als daar in woord en daad de naastenliefde centraal
‘Omdat de kerk
‘Alleen een kerk die dient, beërft het Koninkrijk van God.’
staat.’
met Jezus als Hoofd in de hemel verbonden is, kan ze met handen en voeten in de

bagger van onze aardse gebrokenheid
‘De missie van de kerk is niet het
staan.’
goed hebben als gelijkgestemden, maar het
‘De
uitgezonden zijn in deze wereld.’
tijd waarin wij momenteel leven, heeft het
Het massale is passé.’
gemeenschappen.
kleine
uit
meeste aan een kerk die bestaat
dienstbaar.’
wees
naaste,
je
zoek
‘buiten’,
naar
ga
bubbel,
‘Kom uit je kerkelijke
‘We moeten het Evangelie niet consumeren maar communiceren; de kracht van het
‘De kerk is daar waar leden van het Lichaam van
geloofsgesprek in kleine groepen.’
Christus elkaar helpen in hun geestelijke groei en elkaar aanmoedigen in het uitreiken naar
‘Een gemeenschap behoedt je voor
hen die nog geen deel van het Lichaam zijn.’

‘In een kerk die aandacht heeft
voor de wereldkerk wordt God
groter en de mens kleiner.’

online aanhaakt), staat op een smakeloos dieet en
‘Elke kerkdienst is ‘De kerk pompt wereldwijd
mist het zout in het leven.’
een poging om ons te verleiden tot een nieuw leven in de haarvaten van
‘In de kerk zitten we te luisteren naar het de maatschappij.’
begin.’
bevrijdingsnieuws, zoals mensen in de oorlog stilletjes
nog niets, maar ze hóórden van de kómst van de
zágen
ze
radio:
samenschoolden om de
‘In de kerk zoeken we naar antwoorden op vragen van deze tijd.’
bevrijding.’
‘In de onrust van het leven is de kerk een oase van rust en stabiliteit, van liefde en
‘De ware
‘In de kerk streven we niet naar perfectie, maar naar passie.’
hoop.’
schat van de kerk is het heilig Evangelie van de heerlijkheid en de genade van God.’
‘Zwicht niet voor cynisme, zelfbeklag of angst dat het helemaal niet goed gaat met

de kerk. De kerk is niet van ons, maar van
‘In de kerk ontvang ik echte
Christus.’
vreugde: waar anders kan je dat vandaag de
‘Je hoeft bij de kerk
dag nog vinden?’
niet te presteren, maar je mag er uit
genade bij horen.’

#daaromzijnwekerk is een initiatief van GZB, HGJB en IZB

Stuur een mailtje naar info@daaromzijnwekerk.nl

Download de Kerkpraatjes nu op
www.daaromzijnwekerk.nl/materiaal

#daaromzijnwekerk

29

Gespreksmateriaal bij poster
#daaromzijnwekerk

Tienerpodcast

Samen in gesprek over de kern van kerk-zijn in deze
tijd? Ga samen met je Bijbelkring of een groepje
gemeenteleden in gesprek over de stellingen. Maak
hiervoor gebruik van de poster en de bijbehorende
gespreksvragen.

Speciaal voor #daaromzijnwekerk maakte de
tienerpodcast Jong een aflevering over de kerk. In
deze podcast neemt Christiaan Trommel van de HGJB
je mee naar Efeze voor een belangrijke vraag: Waarom
zijn wij eigenlijk kerk? Hij daagt je uit om ook vandaag
iets van de kerk te laten zien. Mooi om door te sturen
naar de tieners uit je gemeente of thuis te luisteren in
je gezin.

Download op:
www.daaromzijnwekerk.nl/materiaal/#poster

Luister de podcast op: www.daaromzijnwekerk.nl/
wekelijkse-tienerpodcast-hgjb-jong/

Colofon
Dit is een eenmalig tijdschrift
uitgegeven door de GZB, HGJB en IZB
in het kader van de campagne
#daaromzijnwekerk.
Redactie
Eline de Boo
Leantine Dekker
Diane Palm
Aan dit nummer werkten verder mee:
ds. Bert-Karel Foppen, ds. Bert-Jan Mouw,
prof. dr. Herman Paul, ds. Marjan Riedijk,
ds. Niek Tramper, ds. Paul Visser
Meer exemplaren bestellen?
Dit magazine is tegen een kleine vergoeding te
bestellen via www.daaromzijnwekerk.nl

Vormgeving
Steven Zwarts (IZB)

Contact
Stuur een e-mail naar info@daaromzijnwekerk.nl
of kijk op de website www.daaromzijnwekerk.nl
FB: @daaromzijnwekerk
Insta: @daaromzijnwekerk.nl
Youtube: daaromzijnwekerk
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De kerk anno nu heeft alles voor handen om veelkleurig kerk te kunnen zijn. Het enige
‘De
dat daarvoor nodig is: denken vanuit de liefde van God voor het verlorene.’
veelkleurigheid van de gemeente van Jezus Christus kan de kerk verlossen van clubjesgeest
‘In de kerk hoor je dat ‘houd moed en houd vol’ werkelijk ergens
en hokjes denken.’
‘De Heilige
op gebaseerd zijn’.
ledematen van
de
verbindt
Geest
bubbel
veilige
geen
moet
kerk
‘De
zijn waarin we zonder consequenties Christus’ Lichaam achter de
‘In de kerk geloven wij
kunnen zweven, maar een plaats waar schermen.’
Dat kan soms
opstanding.
de
in
op
kruis
we toegerust worden om het
betekenen dat wij afscheid moeten
ons te nemen en Jezus te volgen.’
nemen van vertrouwde vormen en
‘Kerk-zijn is nooit vrijblijvend; een eredienst zet mensen in beweging
gebruiken.’
om in het volle leven met God en
‘Geloven in de kerk en geloven thuis
anderen in verbinding te staan.’
hebben elkaar nodig. Soms draagt de
‘Iedereen kan zich thuis voelen in de
kerk het thuis geloven en nu houdt
kerk: nergens kunnen zoveel verschillende
thuis geloven vast wat er wegvalt in
ingezet.’
worden
talenten
de kerk.’
‘Kerkmuren moeten nog meer
‘De kerk is een
afbreken om midden in de samenleving te komen staan.’
van de wereld
onwaarschijnlijk stel mensen door wie God laat zien dat Hij
‘In de kerk kom je thuis bij God en
houdt.’
mensen die net als jij van de overvloedige
‘In een
genade van God mogen leven.’
wereld vol van verwarring klinkt in de
kerk een Woord van de andere kant:
we zijn door God geziene en
‘In de kerk
gekende mensen!’
leven we van Gods genade die
ons samen dankbaar, vreugdevol
en gevend in het leven doen
‘Waar in de kerk de
staan.’

‘Kerkelijke trouw
‘Levenslang geloven houd je alleen samen vol.’
afhaken.’
‘We belijden het als schuld dat we praten over Gods
weerspiegelt Gods trouw.’
medearbeiders zijn, maar ondertussen de kerk willen vormen naar onze eigen inzichten.’
‘De coronacrisis brengt ons wel in verlegenheid, maar versterkt ook onze identiteit:
we zijn geroepen om elkaar lief te hebben en om te zien
‘Als de nood het hoogst naar ieder ander.’
‘Juist omdat onze identiteit in
is, is de kerk nabij.’
Christus ligt, kunnen we open staan voor nieuwe mensen en
‘Wij zijn kerk omdat God ons roept en bij elkaar brengt tot eer
nieuwe inzichten.’
‘Eén ding mogen we niet vergeten: de kerk gaat nooit verloren omdat
van Hem.’
‘De kerk is de plek waar je heel concreet kan ervaren dat je zelf
God over haar waakt.’
geen haar beter bent dan wie dan ook en waar je
‘Geloven in de kerk is een daad
desondanks welkom bent om samen aan één
van verzet tegen de tijdsgeest.’
‘In een crisis is
tafel de genade te proeven.’
het niet de vraag óf we avondmaal kunnen vieren, maar alleen hoe we dat het beste
‘Wij spreken vaak in de verdedigende sfeer over geloven en kerkkunnen doen.’
zijn. Laten we eerlijk naar kritische noties luisteren en op een nieuwe manier naar
‘Een kerk is veel meer dan een gebouw van bakstenen; het bestaat uit
onszelf kijken.’
levende lidmaten die ﬂexibel bij elkaar kunnen komen.’
‘Het gaat niet om het gebouw, maar om de oefening.’
een ontmoetingsplek voor
‘De kerk is
van
mensen

‘In de kerk vind je
waar iedereen naar
snakt: geborgenheid en
toekomstperspectief.’

verschillende
leeftijden
en achtergronden waar we ontdekken
wat de Bijbel ons vandaag te zeggen
‘In de kerk vieren we
heeft.’
alvast hoe het straks zal worden.’
‘De kerk is nooit gesloten,
want de kerk dat ben jij!’
‘Kerk- en gemeenschap-zijn
staat of valt met persoonlijk
‘God is overal. Maar
contact.’
de kerk is de plek waar Hij zich juist
laat vinden, omdat Zijn Woord er
‘In de kerk kom je
open gaat.’
‘De
voor God, de rest is toegift.’
kerk faciliteert krachtig éénparig gebed.’
‘De kerk is de enige plek waar mensen
vanuit alle politieke stromingen elkaar nog
‘Wie de eenheid van de
écht ontmoeten.’
#daaromzijnwekerk
kerk niet als een groots geschenk ervaart, zal haar
‘Wie zich vooral op de vele gebreken van
bederven.’
de kerk concentreert in plaats van op haar Heer, is ver heen.’
‘Onze motivatie voor kerk-zijn is de lofprijzing van Gods
‘Heiliging is geen persoonlijke opdracht, maar een
naam.’
‘Ik ga naar de kerk om gecorrigeerd te
gezamenlijke roeping.’
‘Alleen wie iedere keer opnieuw verwonderd is over God
worden.’
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95 stellingen over de kerk van vandaag

generaties elkaar ontmoeten,
‘Als
heeft de kerk toekomst.’
de kerk zich meer op het
verlossingswerk van Jezus richt,
vallen de meeste menselijke discussies
‘Een paar keer per week
weg.’
word ik in en door de kerk stilgezet om te
‘In de kerk
zien wat nu echt belangrijk is.’
leer je anderen zien door de ogen van Jezus
www.daaromzijnwekerk.nl
‘Alleen voor de zegen zou je al naar
Christus.’
‘In de kerk worden wij genadig op
de kerk gaan…’
ons nummer gezet en
‘In 2020 raakte de kerk leren we de Nummer Eén
de vanzelfsprekendheid volgen.’
‘In de kerk gaat het
voorbij, maar de maak- niet over oplossen (van alle problemen),
baarheid nog niet.’
‘In de kerk gaan
maar over verlossen.’
‘We zijn kerk om Gods liefde te
we struikelend achter Jezus aan.’
‘In de kerk moeten we minder onze eigen zaakjes
reﬂecteren, elk uur van de dag.’
‘Als de kerk
regelen en meer leren luisteren naar wat God werkelijk van ons vraagt.’
niet de stilte zoekt, zal veel drukte en vlagvertoon verhullen dat de Geest is geweken.’
‘Kerken blijven vaak
‘Je bent geen cactus; de kerk heb je nodig voor voeding.’
steken in bepaalde thema’s, liederen
en regels. Daarmee wordt de groei ‘Zonder de aanwezigheid van kinderen,
belemmerd en is vernieuwing niet tieners en jongeren is de boodschap van
‘Statistiek wijst uit: de kerk niet meer relevant.’
mogelijk.’
kerkmensen zijn gezonder en
‘Wij kennen Christus dankzij kerkmensen uit een ver
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door naar Gods karakter te kijken.’
‘Het hart van
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‘Omdat de kerk
‘Alleen een kerk die dient, beërft het Koninkrijk van God.’
staat.’
met Jezus als Hoofd in de hemel verbonden is, kan ze met handen en voeten in de
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‘De missie van de kerk is niet het
‘In een kerk die aandacht heeft staan.’
voor de wereldkerk wordt God goed hebben als gelijkgestemden, maar het
‘De
uitgezonden zijn in deze wereld.’
groter en de mens kleiner.’
tijd waarin wij momenteel leven, heeft het
meeste aan een kerk die bestaat uit kleine gemeenschappen. Het massale is passé.’
‘Kom uit je kerkelijke bubbel, ga naar ‘buiten’, zoek je naaste, wees dienstbaar.’
‘We moeten het Evangelie niet consumeren maar communiceren; de kracht van het
‘De kerk is daar waar leden van het Lichaam van
geloofsgesprek in kleine groepen.’
Christus elkaar helpen in hun geestelijke groei en elkaar aanmoedigen in het uitreiken naar
‘Een gemeenschap behoedt je voor
hen die nog geen deel van het Lichaam zijn.’
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afgesneden.’
‘Wie niet meer naar de kerk gaat (of anno 2020: niet meer
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‘In de kerk zitten we te luisteren naar het de maatschappij.’
begin.’
bevrijdingsnieuws, zoals mensen in de oorlog stilletjes
samenschoolden om de radio: ze zágen nog niets, maar ze hóórden van de kómst van de
‘In de kerk zoeken we naar antwoorden op vragen van deze tijd.’
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niet te presteren, maar je mag er uit
genade bij horen.’
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