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bezinning
DOOR DS. DAAN VAN DER KRAAN

Zichtbaar
gemeente-zijn
“Ik ben de kerk.” Dat noemde
een Namibische student vorig
jaar, toen ik aan een groepje
vroeg om op te schrijven wat
‘kerk-zijn’ voor hen betekent.
Ik ben de kerk. Het bracht een
levendige discussie op gang.
Want kun je wel een kerk zijn
in je eentje? Gaat het bij de
kerk niet juist om samen met
andere gelovigen zijn, samen
het Lichaam van Christus zijn?
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Terwijl ik dit artikel
schrijf, worden de
maatregelen tegen
corona in Nederland aangescherpt.
Dat raakt iedereen,
en natuurlijk ook de kerken.
En het roept ook vragen op.
Want wat houd je over als je
bijna niet meer kunt samenkomen? Wat betekent kerkzijn vandaag?
In de vier jaren dat we in
Windhoek, in Namibië,
hebben gewoond, waren we
zo’n drie jaar betrokken bij
een methodisten-gemeente.
Een kleine en kwetsbare
kerk, en verre van perfect.
Maar als ik nu zou moeten
vertellen over wat het
betekent om ‘kerk’ te zijn,
dan denk ik allereerst aan
deze gemeente. Graag deel
ik een paar gedachten over
kerk-zijn, gespiegeld aan onze
ervaringen in Namibië.

Zichtbaar voor de
buitenwereld
Hoewel er al langer plannen
waren voor een eigen
kerkgebouw, kwam dat
nooit echt van de grond.
Daarom kerkten we - op het
eigen stuk grond (dat wel!)
- achtereenvolgens onder
een boom, in een tent en
tenslotte onder een stalen
constructie met afdak, maar
zonder muren. En hoewel
we de gemeente een eigen
gebouw gunden, vormde de
situatie een gouden kans
voor getuigend gemeentezijn. Want pal naast het
stuk grond stond een
appartementencomplex. En
iedere zondagochtend als we
als gemeente bijeenkwamen
en er gezongen, gebeden en
gepreekt werd, stonden er
mensen over de rand van het
balkon toe te kijken. Het was
gemeente-zijn in het zicht van
de buitenwereld.
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Nergens anders heb ik sterker
ervaren dat het samenkomen
van christenen in zichzelf
een getuigenis is. Gemeentezijn is: zichtbaar maken
dat er mensen zijn die tijd
en ruimte apart zetten om
samen God te aanbidden,
om Jezus na te volgen. Het
is: zichtbaar maken hoe het
líjkt als mensen samenkomen
in de naam van Jezus. Het is:
aan de wereld laten zien dat
onderlinge liefde de obstakels
tussen mensen (in kleur,
sociale status of wat dan
ook) wegneemt. Het is: aan
de mensen om ons heen iets
laten zien van het leven in het
Koninkrijk van God.

Zicht óp de buitenwereld
Een kerkgebouw zonder
muren betekent ook: zicht
op de stad om ons heen.
Vanaf de heuvel waar we
samenkwamen, kon je ver
over Windhoek kijken.
Natuurlijk, veel van de
gemeenteleden kwamen voor
de ‘fellowship’, de ontmoeting
met elkaar. Er werd voor
elkaar gebeden. En veel van
de collecteopbrengst was
bestemd voor de gemeente
zelf. Voor een gebouw mét
muren, bijvoorbeeld.
Maar toch: samenkomen
voor woord en gebed op een
plek waar je óók over de stad
uitkijkt, dat doet iets met
je. Het gaf me het besef dat
de nood van de stad ónze
nood is. En dat het goede
nieuws van Christus dat wij
mogen ontvangen, ook goed
nieuws voor de stad is. Dat we
geroepen zijn om te bidden
voor de stad, voor de mensen
om ons heen. Kerk-zijn, dat
is: priesterlijk in deze wereld
zijn. De vragen en pijn van
mensen delen met God, in ons
gebed. En de liefde van God
delen met de mensen, door

uit te reiken, in Gods naam
bij de mensen om ons heen
te zijn.

Dankbare aanbidding en
afhankelijkheid
De kerkdiensten konden
soms lang, warm en een tikje
rommelig zijn. Maar wat ons
vooral is bijgebleven, is de
diepe afhankelijkheid van God
waaruit sommige - niet alle gemeenteleden leefden. En
de intense dankbaarheid voor
Zijn zorg en bescherming,
voor een kleine zegen die hen
de dag, of de week, door hielp.
Als je klein en kwetsbaar bent
als kerk, heb je zelf niet altijd
veel te bieden. Maar daardoor
komt vanzelf de focus op
God, en op wat Hij ons geeft.
De intense dankbaarheid, de
passievolle aanbidding die
soms doorklonk in de liederen
en gebeden, ze waren vol van
de grootheid en de trouw van
God. Kerk-zijn is: getuigen van
wat Gód in deze wereld, en in
ons leven, doet.

“Onderlinge
liefde neemt
obstakels tussen
mensen weg”

Waarom zijn we kerk?
De gemeente in Windhoek
was verre van perfect. En
corona raakte ook deze
gemeente hard: maandenlang
konden ze alleen maar kerkzijn via Whatsapp. Dat doet
pijn, zoals we dat in ook in
Nederland voelen. Toch wil
ik het beeld van deze kleine
en kwetsbare gemeente
vasthouden. Om ook in de
komende tijd na te denken
over de kern van gemeentezijn. Omdat ik ernaar verlang
dat kerken, ook in Nederland,
positief zichtbaar en vindbaar
zullen zijn, met een passie
voor de mensen om ons heen
en in diepe afhankelijkheid
van God, die Zijn gemeente
vasthoudt.

Met elkaar in gesprek
over kerkzijn? Kijk op
daaromzijnwekerk.nl

