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Geliefde broers en zussen in de corona-verstrooiing.  
 
Deze open brief in de vorm van een stuk of veertig gedachten richt ik 
aan de geestelijke broers en zussen met wie ik mij verbonden voel en 
in meer of mindere mate geestelijk samen op trek. De meesten van 
jullie wonen in Amsterdam, maar ook velen in den lande. Shalom! 
Of, zoals laatst iemand per ongeluk spelde: Slalom! Beiden 
broodnodig in deze tijd.  
 
Door het sporadische contact dat ik de afgelopen maanden met jullie 
heb gehad, weet ik dat jullie allemaal - zo goed en kwaad als het gaat 
- bezig zijn om geestelijk je weg te vinden door de coronacrisis. 
Inclusief de vraag hoe je Kerk Zijn invult.  
 
Voor de meesten van ons is het georganiseerde aspect van de kerk 
stilgevallen. En laten we eerlijk zijn: een poosje beviel het wegvallen 
van allerlei taken en verplichtingen best goed. Maar niet alleen duurt 
deze luwte nu al meer dan een halfjaar, alles wijst erop dat de 
georganiseerde kerk zich nog zeker een half jaar koest moet houden.  
 
Daarmee dient zich de vraag aan: Hoe nu verder? Als deze crisis 
bedoeld is als een reset - zoals veel kerkleiders zeggen - welke update 
heeft God dan voor ogen? En dichter bij huis: als ons eigen 
geloofsleven voeding nodig heeft, als onze kinderen zich verder 
moeten kunnen ontwikkelen, als we kijken naar de wereld om ons 
heen - hoe kunnen we daar in deze omstandigheden zelf creatief in 
worden in plaats van te wachten op antwoorden van anderen? 
 
Deze vragen houden mij bezig. Als dat ook voor jou geldt, heb ik dit 
voor jou geschreven.   
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BAL OP DE STIP 
Op zoek naar antwoorden groeide mijn geloof. Ik ben alles gaan 
lezen wat los en vast zit (check voor een bloemlezing daarvan mijn 
podcast De Kerkvaderexpres). Ik ben praktisch dingen gaan 
proberen, met mijn gezin en broers en zussen in de buurt. En ik heb 
tegen God gezegd: ‘Ik wil iemand zijn aan wie u uw geheimen 
toevertrouwt, dus kom maar door!’  
 
Inmiddels ben ik op een plek aangeland waar ik absoluut niet over 
pasklare antwoorden beschik. Maar wel een diepe overtuiging dat 
deze crisis voor ons als kerk een kans is die - historisch gezien - zijn 
weerga niet kent. Namelijk om de essentie van Kerk Zijn te 
herontdekken. Dát is de bal die door deze crisis op de stip is gelegd.  
 
FACE TO FACE 
Mijn plan was om te kijken of we in het najaar met een groep in 
Amsterdam bij elkaar zouden kunnen komen om hierover te gaan 
praten. En elkaar te helpen om - ieder van ons op z’n eigen manier - 
kerk-technisch gezien weer voorwaarts te gaan bewegen. Echter, de 
in augustus aangekondigde nieuwe aanscherpingen van de 
maatregelen om het groeiende aantal besmettingen een halt toe te 
roepen, maakt onzeker of we dit voor de wal kunnen roeien.  
 
Daarom heb ik besloten om - in afwachting van mogelijkheden om 
elkaar face-to-face te ontmoeten - alvast iets op papier te zetten. Niet 
om je te vertellen hoe het zit maar om het goede gesprek op te 
starten. Het gaat over hoe jij en ik - ondanks alles - tóch door 
kunnen met de essentie van Kerk Zijn. Misschien wel meer dan ooit. 
Wellicht ben je hier al mee bezig. Laat deze open brief daarvan dan 
een bevestiging zijn. Misschien gaan je gedachten al uit naar wat ik 
je aanreik. Laat dit je over de drempel helpen. Misschien ben je hier 
helemaal niet mee bezig. Laat dit je uitnodigen. 



 5 

 
Ik hoop dat het helpt. Voel je vrij om dit door te sturen aan anderen 
die er mee geholpen zouden kunnen zijn. In het slothoofdstuk vind je 
daarvoor een link. Een extra fysiek exemplaar heb ik bijgevoegd. 
 
WAAR DE GEEST STROOMT 
Tot slot - en dit kan wellicht wat Paulinisch overkomen maar ik 
meen het: jullie zijn vaak in mijn gedachten en ik bid voor jullie. Dit 
is dan ook geen anoniem pamflet, geen wild schot hagel - ik heb het 
geschreven met specifiek jullie namen en gezichten voor ogen. Ik weet 
het, de meesten van jullie zijn geen lezers. Bovendien is wat ik schrijf 
nog vrij serieus en gecondenseerd ook. Liever had ik jullie ontmoet en 
was ik er pratend met jullie doorheen gegaan. In de tussentijd roeien 
we met de riemen die we hebben, zoekend naar waar de Geest 
stroomt, zodat deze crisis ten goede gaat werken voor zijn Lichaam. 
Voor minder doen we het niet.  
 
Jasper van der Kolk - Amsterdam, 11 september 2020.  
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Het is niet aan ons menselijke wezens om 
‘volmaakte’ boeken te schrijven. Het gevaar van 

zulke volmaaktheid is dat de mens tot inzicht kan 
komen zonder de hulp van de Heilige Geest.  

 
Als God ons boeken geeft, zullen het altijd gebroken 

fragmenten zijn, niet altijd duidelijk of logisch, en 
misschien ontbreken er conclusies aan, maar toch 

komen ze met kracht tot ons en geven ze ons 
leven.”  

 
WATCHMAN NEE 
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Dit is waar we goed in zijn 
Als je het idee hebt dat de kerk gevangen zit in een lockdown, ken 
je je kerkgeschiedenis niet.  
 
Voor de kerk is er altijd een pad voorwaarts. Jezus liet zich één keer 
gevangennemen, zodat de Geest die hij achterliet zich altijd zou 
kunnen bewegen. Vrij als de wind, waaiend waar hij wil.  
 
Als we in een helikopter stappen en over de kerkgeschiedenis 
vliegen, zie je deze ontembare Geest voortdurend terug. Er zijn 
talloze voorbeelden waar alles in elkaar leek te donderen. Als de 
stofwolken waren opgetrokken, zag je telkens een nieuwe 
incarnatie van de kerk tevoorschijn komen. Kleiner wellicht, 
ondergronds misschien, maar geestelijk altijd op een hoger niveau 
dan voor zo’n crisis.  
 
GRAANKORREL & GEEST 
De kerk als de graankorrel: telkens gaat ze kapot om vervolgens 
even zovele keren anders maar levender dan ooit weer tevoorschijn 
te komen.  
 
De Geest excelleert in crisis. Juist als alles lekker loopt, verdwijnt ze 
op de achtergrond en beginnen we te leunen op onze eigen kracht 
en visie. Maar als we het niet meer weten - écht niet meer weten - 
en we op onze knieën gaan komt Gods kracht tevoorschijn.  
 
De geestelijke kerk die vervolgens aarzelend tevoorschijn komt, is 
vrij als een Barbapapa. Die kerk zit niet vast aan vormen, 
gebouwen en begrotingen. Kan zich door kieren bewegen en over 
muren heen springen. Die kerk is flexibel als een paling en 
onverschrokken als een leeuw. Dat is de hoop voor dit moment: als 
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iets zichzelf opnieuw kan uitvinden is het de kerk. Hier zijn we 
goed in. Weet je waarom?  
 
VERTROUWEN  
Het geestelijke heeft geen ego, en hoeft dus niets vast te houden. In 
het geestelijke zijn geen taboes en is dus alles bespreekbaar. Er is 
geen atmosfeer van kramp en controle maar juist één van een diep 
vertrouwen in de aanwezigheid van de Geest in de gelovigen. En 
het belangrijkste: de geestelijke kerk heeft geen angst.  
 
Deze crisis zou wel eens het beste kunnen zijn wat ons als kerk kan 
overkomen.  

“Nochtans is er een kerk, die onophoudelijk 
geboren en opnieuw geboren wordt.” 

JACQUES ELLUL 

De eerste keer 
Honderden jaren lang gingen mensen op zondag naar de kerk. Nu 
is er niets om naar toe te gaan. Je huis is je kerk. Ontelbare keren 
verzamelde de kerk zich rond een podium. Nu hebben we geen 
podia, alleen keukentafels. Uren, dagen en weken luisterden we 
naar een dominee of voorganger. Nu hebben we slechts de mensen 
dicht om ons heen om van te leren.  
 
Het intrigerende is dat de kerk zó begonnen is. In Handelingen lees 
je bijzonder weinig over voorgangers en niets over kerkgebouwen 
en podia. De kerk was waar de mensen leefden, woonden en 



 9 

speelden: thuis. Zonder uitzondering waren 
geloofsgemeenschappen klein, organisch en relationeel. En exact 
díe kerk bloeide en groeide als kool!  
 
KEUKENTAFEL 
Toen de lockdown drie weken oud was, zat ik op zondagochtend 
op de bank. Ik dacht: we kunnen nu een livestream gaan kijken - 
een digitale versie van podium, voorganger en gebouw. Maar is het 
niet veel interessanter om gewoon zelf een samenkomst te hebben, 
in plaats van als gezin passief naar een scherm te zitten 
koekeloeren?   
 
Dus zette ik een halve taart van de dag ervoor op tafel, nodigde 
mijn vrouw en mijn kinderen van zeven, tien en twaalf uit en stelde 
de vraag: ‘Wat is volgens jou het idee van een kerkdienst?’ 
‘Aanbidden’ riep iemand. ‘Vertellen hoe het met je gaat’ ‘Elkaar 
helpen Jezus te zien’ ‘Samen bidden’ ‘Avondmaal vieren’ ‘Elkaar 
vertellen wat God aan het doen is’  
 
Allemaal raak. En uitstekend te doen aan onze keukentafel.  
 
ASLAN 
Aldus ontstond er in huize Van der Kolk een heuse kerkdienst. Bij 
gebrek aan idee, plan of programma begon ik maar vragen te 
stellen. En vervolgens ging het vanzelf. We vertelden aan elkaar wat 
we dachten dat God ons in de afgelopen week had verteld. Het 
gesprek zat vol met verwijzingen naar Aslan - de leeuw uit C.S. 
Lewis’ Kronieken van Narnia - als beeld van Jezus, omdat we de 
avond ervoor samen naar de verfilming van dat boek hadden 
gekeken. We vierden avondmaal. Ik bedwong mijn neiging om zelf 
met brood en wijn aan de slag te gaan en liet dat de kinderen zelf 
doen. Zij deelden het rond en spraken zegende woorden 



 10 

(‘Alsjeblieft, zodat je deze week wat minder irritant doet, in Jezus 
naam’). We gingen bidden. Voor elkaar. Voor de wereld. Voor 
onze buren. Voor vriendjes van de kinderen. Tot slot stuiterden we 
een poosje door het huis met een of andere aanbiddings-playlist en 
de stereo op standje tien.  
 
GEESTELIJKE ONTMOETING 
Dit moment was voor mij een van de hoogtepunten van de crisis 
tot nu toe: de ontdekking van Kerk Zijn aan je eigen keukentafel. 
Zonder hulpmiddelen van buitenaf. Waarbij je gezin alles aan 
boord blijkt te hebben om een volwaardige Dienst te hebben.  
 
Iedereen deed mee.  
Iedereen had iets interessants te zeggen, de kinderen misschien nog 
wel het meest.  
Iedereen had vrienden en buren om voor te bidden.  
Het was geen moment saai. 
Het was vrij van religieuze kletspraat. Het is alsof de aanwezigheid 
van kinderen alles echter maakt.  
Het was geen doen alsof. Integendeel: het werd in al zijn eenvoud en 
rommeligheid een echte geestelijke ontmoeting.  
 
Natuurlijk, als je jongere kinderen hebt is dit anders. Als je single 
bent idem. Maar ik geloof dat er altijd een vorm van Kerk Zijn is 
die bij jouw setting past. Want de kerk is een lichaam. En als je als 
lichaam bij elkaar komt, ook al is het maar met twee of drie, dan is 
dát de kerk.  
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Huizen zonder voorhangsel 
Het hart van onze God is dat wij Hem ontmoeten in zijn 
heerlijkheid. Altijd en overal.  
 
Jaren geleden waren Maartje en ik in Israël en bezochten we Shiloh, 
de plek waar duizenden jaren geleden de tabernakel stond. Het was 
voor ons een van de hoogtepunten van de reis. Nog altijd kun je op 
die plek een grote rechthoek onderscheiden waar de tabernakel 
stond, omringd door de heuvels waar het volk Israël bij elkaar 
kwam om God te ontmoeten. We liepen rond en waren stil. We 
voelden het gewicht van de plaats. Hier was God neergedaald. 
Precies hier. Op deze vierkante meters. In zijn glorie.  
 
Maar het werkte niet. 
 
TOUW 
Om zijn volk te kunnen ontmoeten liet God destijds een tabernakel 
bouwen. Tot in detail gaf hij aanwijzingen voor het ontwerp en 
vervolgens mislukte het plan volkomen.  
 
In Exodus 40 kun je lezen hoe God met zijn heerlijkheid de 
tabernakel vulde, als een gloriewolk. Het probleem was dat Mozes 
de tabernakel niet kon binnengaan, zó vol van Gods aanwezigheid 
was die ruimte. Ja, één keer per jaar, op Grote Verzoendag, betrad 
de hogepriester het Heilige der Heiligen, achter het voorhangsel. 
En dan alleen als hij rein was, man en Israëliet. Met voor alle 
zekerheid een touw om zijn enkel zodat hij eruit getrokken kon 
worden als het toch nog mis ging. Lekker dan. 
  
VOORHANGSEL 
Het evangelie is dat dit voorhangsel van boven tot onder is 
weggescheurd door het werk van Jezus. Met geweld trok God al de 
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voorwaarden om Hem in zijn glorie te ontmoeten kapot: ras, 
reinheid, geslacht, gebouw, geestelijke rang - wat niet anders kan 
betekenen dat sindsdien onze huizen plekken zijn waar God 
aanwezig is - in zijn glorie.  
 
Er is geen voorhangsel meer. Er zijn geen pastors nodig, geen 
podia, geen kerkverbanden, geen professionele organisaties, geen 
specifieke dag in de week - er is door het werk van Jezus geen 
enkele voorwaarde meer om God in je eigen space te kunnen 
ontmoeten. De gloriewolk is thuisgekomen.  
 
GORDIJNRAILS 
Onze God is een jaloers God en duldt niets of niemand tussen ons 
en zichzelf. Zou het kunnen zijn dat corona het door onszelf 
opgehangen voorhangsel ruw van de gordijnrails trekt en God zegt: 
‘Zie je nou dat je niets, maar dan ook niets meer nodig hebt om mij 
hier en nu in mijn glorie te ontmoeten!’ 
 
 
 

Toen overdekte de wolk de tent van de 
ontmoeting, en de heerlijkheid van de HEERE 

vervulde de tabernakel, zodat Mozes de tent van 
ontmoeting niet kon binnengaan, omdat de 
wolk daarop bleef en de heerlijkheid van de 

HEERE de tabernakel vervulde.  

Exodus 40:35 
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En het was ongeveer het zesde uur en er kwam 
duisternis over heel de aarde tot het negende uur 

toe. En de zon werd verduisterd en het 
voorhangsel van de tempel scheurde 

middendoor.  

Lukas 23:45 

 
Wie schrijft de kerkgeschiedenis? 
Ken Burns is een wereldberoemde documentairemaker. In een 
interview werd hem gevraagd waarom hij altijd het leven van 
gewone mensen documenteert. Waarop hij antwoordt dat hij wil 
laten zien dat de wereldgeschiedenis uiteindelijk helemaal niet 
bepaald wordt door een handjevol Grote Mannen, maar door de 
individuele keuzes van massa’s en massa’s gewone mensen zoals jij 
en ik.  
 
Eerlijk gezegd vrees ik het normale. Ik ben bang dat mijn leven 
burgerlijk is, klein en voorspelbaar. Ik wil de verrukking, ik wil van 
mijn sokken worden geblazen. Ik wil juist ontsnappen uit het 
normale en glimpen proeven van Gods glorie.  
 
KLEIN EN BURGERLIJK 
Maar Groots en Meeslepend zijn knoppen die het op dit moment 
niet doen. Er zijn geen conferenties. Kerkgeneraals kunnen hun 
troepen niet bij elkaar brengen. Alle grote plannen liggen in de 
koelkast. Iedereen is thuis, in zijn eigen straat, klein en burgerlijk.  
 
O ironie: laat dát nu de plek zijn waar het Koninkrijk voorwaarts 
beweegt. Immers, voor God is het juist het normale geheiligd - 
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want hij daalde ernaar af. En wat wij als verheven beschouwen is 
doorgaans burgerlijk - want vaak even goedbedoeld als religieus. 
 
En dus zou de documentaire over Gods Koninkrijk het verhaal 
moeten vertellen van jouw alledaagse leven. Over al die kleine 
keuzes, gesprekjes en gebeden waar de Geest doorheen sijpelt. 
Want dat is waar de echte kerkgeschiedenis geschreven wordt.  
 

Your very lives lives are a letter that anyone can 
read by just looking at you. Christ himself wrote 
it - not with ink, but with God’s living spirit; not 
chiseled into stone, but carved into human lives 

- and we publish it.  

2 Korinthe 3:2,3 

 

Als dit een reset is, wat wordt de update?  
God vindt wat van de kerk, laat daar geen misverstand over 
bestaan. Lees in Openbaringen 3 de brieven van Jezus aan zeven 
gemeenten in de omgeving van Pathmos en huiver. De kerk van 
Efeze begon als een schoolvoorbeeld, maar is een aantal jaar later 
wat Jezus betreft volledig de weg kwijtgeraakt en krijgt dat ook te 
horen, in niet mis te verstane bewoordingen.  
 
De kerk is niet óns lichaam, maar dat van Hem. Als wij dat lichaam 
misbruiken of verwaarlozen dan raakt Hem dat zoals misbruik en 
verwaarlozing ons eigen lichaam raakt. 
 
STILGEZET 
Welnu, nooit in de geschiedenis is de wereldwijde kerk zo stilgezet 
als nu. Zelfs in de Tweede Wereldoorlog bleven de kerken op 
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zondag open. Je zou je haast gaan afvragen of God iets tegen ons 
wil zeggen. Misschien is schreeuwen een passender woord, als een 
brullende Aslan. Waardig maar duidelijk. 
 
Ik wil ver uit de buurt blijven bij duiding van wie of wat deze crisis 
veroorzaakt heeft. Waar ik per se dichtbij in de buurt wil komen, is 
wat de geestelijke betekenis van deze crisis is.  
 
BOVENNATUURLIJK 
Het kan niet zo zijn dat ik over tien jaar met mijn kinderen praat 
over één van de grootste crises in de geschiedenis van mens en 
kerk, en dat ik zeg: ‘Tja, dat was wel een toestand indertijd - ik weet 
ook niet precies waarom dat was - gelukkig werd het op een 
gegeven moment weer redelijk normaal allemaal.’ 
 
Vrijwel iedere kerkleider die ik ken, typeert deze tijd als een 
bovennatuurlijke reset voor de kerk. Maar wat is dan de update? Of 
starten we straks alles weer op met dezelfde instellingen plus een 
vinkje bij Online?  
 
We moeten het weten: wat wil God door deze ongekend grote crisis 
die maar voortduurt, tegen mij zeggen?  
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“When this pandemic is over, no church can 
continue as before. Churches will face a new reality. 

Every church has to reinvent itself completely.  

And so far, I see almost no church doing that.”  

TIM KELLER 

 
Kerk zonder zijwieltjes 
Het sentiment wat in de kerk rondhangt is: we staan stil, het is 
onduidelijk, we moeten afwachten, het kalft af, de verbinding raakt 
zoek; lijkt kwijt. Geestelijk gezien is dit een volkomen onjuiste 
interpretatie. Wat tot stilstand is gekomen zijn de zijwieltjes die wij 
als mensen meenden toe te moeten voegen aan de kracht van het 
evangelie.  
 
In het boek Handelingen zie je de kerk tevoorschijn komen als een 
soort uitdijend heelal. Ze begint in Jeruzalem, maar daar komt 
vervolging. Iedereen verspreid zich over Israël en neemt het nieuws 
over de nieuwe Koning mee. Er vluchten zelfs mensen naar 
Antiochië waar een kerk ontstaat die een springplank wordt voor 
Paulus en zijn makkers om de olievlek naar Europa uit te breiden.  
 
GEEN STILSTAND 
Wat je ziet is spontane groei. Wat je niet ziet zijn gebouwen, 
pastors, stafteams en programma’s. Alsof dat helemaal niet nodig 
was. Het lijkt erop dat de kracht van het evangelie zelf genoeg was.  
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Daarom is deze crisis geen stilstand, maar juist vooruitgang. Het 
helpt ons af van onze zijwieltjes, zodat we écht kunnen leren 
fietsen.  
 
Zie ons nu slingeren, zie ons onzeker zijn en af en toe in 
bramenstruiken crashen - maar we proberen het werkelijk te doen 
zonder menselijke kracht and that’s a beautiful thing!   

“Not until the third century do we have 
evidence of special buildings being constructed for 

Christian gatherings and, even then, they were 
modeled on the room for receiving guests in the 

typical Roman and Greek household.”  

ROBERT BANKS 

 
Terug naar de fabrieksinstellingen: twee of 
drie 
Wat doe je als je telefoon, router of televisie elke keer vastloopt? Je 
drukt op de knop “zet terug naar de fabrieksinstellingen.” Al die 
extra instellingen en applicaties eraf, terug naar het ontwerp zoals 
dat door de makers zelf bedacht is. Dat is de kans die we nu met de 
kerk hebben. 
 
Na de uitstorting van de Geest – op het Joodse Wekenfeest, nu ons 
Pinksteren - startte de kerk op. Dat ging rap! Er hoefden namelijk 
geen programma’s geladen te worden. Het even simpele als 
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vernieuwende besturingssysteem heette Koinonia - gemeenschap 
vormen met God en met elkaar.  
 
GEESTELIJKE AUTORITEIT 
Het systeem was revolutionair. Voor het eerst in de geschiedenis 
konden alle mensen altijd gemeenschap hebben met God. Voor het 
eerst schoven Grieken en Joden, mannen en vrouwen, slaven en 
vrijen aan dezelfde tafel, en lieten hun ziel voeden door dezelfde 
Vader. 
 
Het systeem was extreem agile: wendbaar, lenig en flexibel. Lees 
Handelingen 2 er maar op na - een keukentafel met twee of drie 
mensen is genoeg.  
 
Hoewel klein, onaanzienlijk en vaak ondergronds, had deze 
Koinonia volledige geestelijke autoriteit. ‘Immers,’ had Jezus 
gezegd. ‘Alles wat jullie tweeën of drieën in mijn Naam vragen, het 
zal gebeuren.’ 
 
STRUIKELBLOK 
Een paar weken geleden hoorde ik Bill Johnson dit zeggen in een 
preek: ‘I love big meetings. I think they are often times used to give 
the church prophetic direction. But it seems like during this 
pandemic God is forcing us to see that the strength of the church is 
in the two or three that gather in His Name.’  
 
Het menselijk gezien ogenschijnlijk verwaarloosbare kanaal van 
“de twee en drie” is in Gods Koninkrijk blijkbaar voldoende om 
hemel en aarde te verbinden.  
 
Die dwaasheid blijft voor ons mensen een struikelblok. En dus laat 
de kerkgeschiedenis zien dat wij mensen altijd het geestelijke een 



 19 

handje menen te moeten helpen. Op subtiele manieren beginnen 
we er programma’s aan toe te voegen en gebouwen en 
professionaliteit en zelfs politiek belang. Omdat we menen dat God 
en de kerk dan beter uit de verf komen en de kerk sneller groeit. 
 
Ik mag het zeggen, want als iemand hieraan heeft meegedaan, dan 
ben ik het. En nog altijd zie ik dat bij mezelf het gevaar op de loer 
ligt om aan het geestelijke mijn menselijke doping toe te voegen.  
 
PROGRAMMA’S & PODIA 
Het eenvoudige besturingssysteem van de Koinonia (gemeenschap, 
avondmaal, gezamenlijke deelname, delen en intimiteit) van de 
twee of drie is vastgelopen door alle programma’s, de podia, de 
massificatie, het politieke gedoe, de eindeloze prekenseries. En de 
twee en drie zijn moe, afwachtend en slap.  
 
Dus toen premier Rutte zei: ‘Maximaal zes,’ dacht ik eerst: kak, 
houdt het dan nooit op. Maar een uurtje later besefte ik: top, 
hiermee worden we geholpen om de kracht van de twee of drie te 
herontdekken.  
 
Misschien is dit de reset die de Geest voor ogen heeft: niks erbij, 
maar allerlei menselijke apps en instellingen er af, zodat de 
geestelijke kracht van eenvoudige Koinonia weer tevoorschijn 
komt.   
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“De kerk kan, zoals Jezus, dakloos worden. 
Waar dat gebeurt moet dat dus gewoon zo zijn; juist 

zo wordt de kerk weer eens te meer deel van de 
wereld.  

Het is om onze eigen bestwil dat de kerk dan 
helemaal werelds is geworden. Zo houdt ze geen 

schatten van ‘christelijkheid’ over en wordt ze 
gedwongen van alles af te zien, behalve van 

Christus’ woord en van de vergeving der zonden.  

Juist de in de wereld verkerende kerk weet dat 
ze om Christus’ wil van al het andere af kan zien en 

moet zien.”  

DIETRICH BONHOEFFER 

 
Erop of er onder 
Mijn kinderen zeggen dat ik dik ben. Dus ben ik weer gaan 
hardlopen. Daarbij kom ik bij mezelf twee mindsets tegen. Soms 
voel ik me de kop, soms de staart. Als staart bungel ik er aan en kijk 
ik niet verder dan de volgende lantaarnpaal. Overal voel ik pijntjes 
en overweeg ik voortdurend even te pauzeren. Als kop voel ik het 
tegenovergestelde. Met opgeheven hoofd en fiere tred trotseer ik de 
Amsterdamse binnenstad. Ik zweet wel, maar ben als een koetsier 
die de baas is over zijn paardenkrachten.  
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Wat betreft de kerk heb ik mezelf - en velen van jullie - tijdens deze 
crisis een aanzienlijke periode aan de staart van het peloton zien 
bungelen. Volkomen begrijpelijk. We stonden ineens op onbekend 
terrein, ook wat Kerk Zijn betreft - en dus wacht je af, kijk je wat 
anderen doen en hoop je dat alles snel weer normaal wordt.   
 
GEEN STAART MAAR KOP 
Maar ergens komt er een punt in de tijd dat je moet constateren dat 
je nog lang kunt wachten, maar dat er voorlopig niet heel veel gaat 
veranderen; dat anderen het ook nog steeds niet weten en dat er 
weinig anders op zit dan je eigen Normaal in te gaan richten on 
your own terms.  
 
Laten we heel helder zijn: de Bijbel zegt dat we bedoeld zijn als kop, 
en niet als staart. Als gelovigen hebben wij altijd te denken en te 
handelen vanuit de overwinning van Jezus op de dood. Ook en 
misschien wel juist als een crisis ons gevangen lijkt te nemen. 
 
RENTMEESTER 
Jezus kwam niet om onze zonden te vergeven. Dat was slechts een 
middel. Het doel was dat Hij ons de autonomie terug kon geven die 
we kwijt waren geraakt. Om ons vrij te kopen van diegene aan wie 
we onze ziel verkochten en ons de vrijheid terug te geven om – net 
als Adam en Eva - weer rentmeester te worden van de tuin die ons 
leven heet.  
 
Dát is waar deze crisis over gaat: in de ingestorte 
vanzelfsprekendheden gaan staan op onze duurbetaalde tegel van 
geestelijke autonomie, niet langer naar anderen te kijken, maar te 
gaan doen wat God tegen jou en de mensen dicht om jou heen zegt.  
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Onze belangrijkste tuin is ons eigen huis. In die tuin zijn we 
verantwoordelijk, en nooit slachtoffer, kop en nooit staart. 
Soevereiniteit in eigen kring, noemde Abraham Kuyper dat ooit. Hij 
was gereformeerd predikant in Amsterdam, minister-president van 
1901 tot 1905 en oprichter van de Vrije Universiteit. De klokkenist 
der kleine luyden - maar dat geheel terzijde.    

“It is true that Jesus died in our place and that 
he was punished for our sins - but I think the 
deepest meaning of the cross is this: that he 

triumphed over principalities and powers and made 
a show of them openly. He broke the power of the 

prince of this world.”  

DAVID PAWSON 

 

Terugsourcen 
Het grootste deel van het beleid van Donald Trump gaat mijn 
verstand te boven, behalve zijn pogingen om productie uit China 
terug te brengen naar American soil. Dat snap ik. Het outsourcen 
van onze industrie naar Azië leek een goed idee. Goedkoper, zat 
arbeidskrachten die monotoon werk wilden doen en geen 
vervuiling om de hoek. Later bleken de nadelen. Je maakt jezelf 
afhankelijk. In een crisis ben je zó door je lokale voorraden heen. 
Ook in Azië stijgen de lonen. Je mist de werkgelegenheid en je 
raakt op termijn veel kennis en kunde kwijt.  
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Deze crisis helpt me om in te zien dat wij als Westerse gelovigen 
onze geestelijke groei hebben geoutsourced naar de georganiseerde 
kerk.  
 
We dropten onze kinderen bij de kids church. Het leek zo’n goed 
idee. Zij zijn er goed in, hebben tools, tijd en zin. 
 
Zelf ploften we op onze stoffen stoel. Eens kijken, wat staat er op 
het menu?   
 
Iemand met problemen brachten we bij het pastorale team.  
 
De georganiseerde kerk als verzorgingsstaat van onze ziel. Ons 
geestelijke China.  
 
Et cetera.  
 
ALLES TERUGHALEN 
Het is geen probleem maar een zegen dat dit door corona niet meer 
werkt. Dit moet kapot. Dit is een constructie die weliswaar 
comfortabel voelt, maar die uiteindelijk zwakke gelovigen aflevert.  
 
Er is maar één source en dat is de Geest in ons. En de primaire 
productieplek is onze eigen lokale geloofsgemeenschap. Al het 
andere is geen source, maar een plek om te zaaien. 
 
Er zit maar één ding op: alles weer terughalen uit China. WE have 
to put in the work.  
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“Voor veel bewuste, belijdende christenen kan 
de kerk een even kwellende spanning opleveren als 
een kind: je houdt ervan, het heeft je geraakt waar 
geen ander je raakt, het eist je om zo te zeggen hoe 

dan ook op - en toch kan het zich door de wereld 
bewegen op een manier waar je van huivert.” 

WILLEM JAN OTTEN 

 
Een bal op de stip is nog geen doelpunt 
Als iemand iets over je profeteert, is het geen gegeven dat dit ook 
gaat gebeuren. We zijn geen marionetten maar geschapen met een 
wil. Daarmee geeft zo’n profetie weliswaar een indringende 
impressie van Gods hart voor jouw leven, maar is de vleeswording 
ervan mede afhankelijk van je eigen keuzes.  
 
Door corona ligt voor de kerk de bal op de stip, voor een 
ongekende geestelijke voorwaartse beweging. Het is echter 
absoluut geen gegeven dat er gescoord gaat worden. Sterker nog: 
het ligt geheel in de lijn van onze menselijkheid om deze kans 
volledig aan ons voorbij te laten gaan.  
 
SPELHERVATTING EN PARTNERSCHAP 
Het is alsof er in maart 2020 een scheidsrechter op zijn fluitje blies 
en resoluut naar de stip wees. Penalty! Het publiek hield de adem 
in: wat zou er gaan gebeuren?  
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We zijn nu zes maanden verder, het publiek ademt weer, de 
scheidsrechter kijkt op z’n klok, het reguliere spel moet worden 
hervat: zeg kerk, ga je nog schieten, of wat?  
 
Ik denk het niet, eigenlijk. Ik denk dat we zo zoetjes aan het 
reguliere spel gaan hervatten. En dat we de kans om een paar van 
onze religieuze afgoden af te schieten aan ons voorbij zullen laten 
gaan.  
 
Dat vind ik zo bijzonder aan God. Dat Hij in al z’n passie voor z’n 
kerk nooit gaat dwingen, pushen of manipuleren. Hij blijft zich 
afhankelijk maken van ons partnerschap. Ik ken niemand die onze 
autonomie zo gruwelijk serieus neemt.  
  

“I. Will. Not. Throw. Away. My. Shot.”  

ALEXANDER HAMILTON 

 
Cederhout en tentdoek 
Er is een passage waar David tegen de profeet Nathan zegt: ‘Zie 
toch, ik verblijf in een huis van cederhout, terwijl de ark van God te 
midden van tentdoek verblijft.’  
 
Hier raakt David me. David hield van God. Hij maakte kunst voor 
God, won veldslagen met God, maakte Hem uit voor rotte vis als 
het tegenzat en sliep tussen de Cherubsen in de Ark in Zijn 
aanwezigheid. En nu er vrede is in het land en zijn eigen paleis is 
gebouwd, kijkt David om zich heen, ziet hij dat tentje staan dat 
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Tabernakel heet en zegt hij tegen de Profeet Nathan: ‘Wordt het 
niet eens tijd voor een upgrade?’  
 
Gods reactie is grappig: 1) ik zit prima in een tent, 2) ik zorg voor 
jou - jij niet voor mij, 3) vooruit dan, je zoon mag een tempel 
bouwen.  
 
God lijkt niet zo geïnteresseerd in onze tempelbouw.  
 
OPRECHTE LIEFDE 
Wat me raakt, waar ik tranen van in mijn ogen kan krijgen, is de 
oprechte liefde die ik achter dit cederhouten plan meen te proeven, 
van David voor God en dus voor zijn huis.  
 
Ik weet dat jij iemand bent als David. Ja, net als David hou jij van 
de kerk – ondanks alles. Maar nee, net als David glipt het 
cederhout ons uit de vingers en leren we dat tentdoek genoeg is. 
Maar ja, laten we net als David alles op alles zetten om van dat 
ongrijpbare tentdoek een kunstwerk te maken dat Gods 
Aanwezigheid huisvest als nooit tevoren. Ik bedoel, wat hebben we 
anders te doen? 

 
 
Bij een rol hoort gedrag 
Ooit leerde ik van iemand: zonder rol is er geen gedrag. Als je 
tijdens deze crisis niet weet wat je rol is, is de kans groot dat je 
afwacht en passief blijft.  
 
Daarom is het belangrijk om vast te stellen dat aan geloven een 
taak verbonden is. Dat ons een rol toebedeeld is. Een functie om uit 
te oefenen. Namelijk die van priester, zegt Petrus: 
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U bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk 
priesterschap, een heilig volk, een heilig volk dat 

God Zich tot eigendom maakte; opdat u de 
deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de 
duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar 

licht. 

1 Petrus 2:9 

PRIESTERLIJK GEDRAG 
Gods rol voor gelovigen in dit Coronaverhaal is om niet mee te 
bewegen in de - weliswaar sterk afgenomen - vaart der volkeren, 
maar om aanwezig te zijn als priesters. Want dat is wat we - per 
definitie - zijn.  
 
Bij een de rol van priester hoort priesterlijk gedrag. 
 
Een priester zit er niet bij en kijkt ernaar.  
 
Een priester komt overeind en gaat op zijn post staan.  
 
Een priester kijkt niet weg, maar ziet onder ogen. Hij schudt 
zichzelf wakker en vraagt aan zijn Koning: ‘Heer, hoe wilt u dat ik 
in deze situatie aanwezig ben? Wat zijn uw aanwijzingen? Ik wil het 
weten.’  
 
Een priester ziet zichzelf als een Daniël: bedoeld om de 
verborgenheden van Gods wijsheid geopenbaard te krijgen zodat 
de wereld ervan kan profiteren. 
 
Een priester houdt zijn oog niet dagelijks urenlang gericht op de 
menselijke duiding die - o zo begrijpelijk - de media volledig 
domineert maar niets nieuws brengt.  
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Een priester kiest ervoor om zijn blik te vestigen op de Hoop. 
Misschien wel urenlang. Zodat de Hoop kan gaan domineren, 
against all odds.  
 
Een priester hoort niet allerlei anderen spreken, maar spreekt zelf. 
Hij brengt de wereld voor de Koning en doet voorbede voor zijn of 
haar stad. Niet door goedkope geloofsretoriek rond te tetteren op 
social media, maar door op zijn knieën te gaan voor zijn en jouw 
Koning, net zolang tot er een ontmoeting op harts-niveau 
plaatsvindt tussen jou en Hem over deze kwestie.  
 
Vertrouwelijk met God praten zoals Mozes deed.  
 
Een priester blijft niet op de bank zitten wachten totdat de 
medische wetenschap een oplossing verzonnen heeft, maar maakt 
zijn handen vuil als dat nodig is. 
 
Een priester zegt in alle nederigheid: ‘Heer, geef mij moed, kracht 
en geloof om er echt te staan, wat er de komende tijd ook komen 
zal. Dat ik er ben als mensen om mij heen ziek worden, om lief te 
hebben en te bidden voor genezing zolang er nog geen 
geneesmiddel is. Zodat waar de wijsheid van de mens tekortschiet, 
de dwaasheid van God meer dan genoeg blijkt te zijn.’ 
 
Een priester kijkt met het hart van de Vader naar de wereld. Hij 
heeft door dat de wereld onder stress gebukt gaat omdat haar 
economische systemen ontsporen en onze vanzelfsprekendheden 
hard afbrokkelen. De mensheid voelt zich kwetsbaarder dan ze in 
tijden heeft gedaan. En terecht.  
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Een priester beseft dat deze kwetsbaarheid openingen vormt 
waardoor mensen Gods aanwezigheid kunnen zien en ervaren op 
manieren die er eerder niet waren.  
 
‘Corona gaat rond als de wind en waait waarheen het wil en vervult 
zijn rol,’ beweert de expert. 
 
‘Dat zal zo zijn,’ zegt de priester, ‘maar hetzelfde geldt voor de 
Geest. En het is mijn rol om namens die Geest hoopvol aanwezig te 
zijn in een wereld die denkt dat ze er alleen voor staat.’ 

“Jezus kwam naar de wereld om vrede te 
brengen aan de vijanden van God.  

Daarom behoort ook de christen niet te 
verkeren in de veilige beschutting van het 

kloosterleven, maar midden onder de vijanden. 
Dáár heeft hij zijn taak en werk.”  

DIETRICH BONHOEFFER 

 
Wat is een huiskerk? 
‘Zoek het lekker uit!’ luidt mijn standaard antwoord als onze 
kinderen mij iets vragen. Deels omdat ik een luie en onbetrokken 
vader ben die in vele dingen des levens ook nog in het duister tast. 
Anderzijds omdat ik de diepe overtuiging ben toegedaan dat 
mensen het beste leren als ze het zelf uitzoeken.  
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Een huiskerk is niets meer of minder dan een groepje mensen 
tussen de drie en vijftien man groot dat zegt: ‘Zullen we samen 
achter Jezus aan gaan?’  
 
En voor de rest? ‘Zoek het uit,’ zou ik zeggen. ‘Ga op weg, ga 
ontdekken hoe het er in jouw huis, met jullie groep, in jullie straat 
uit gaat zien. Er is geen formule, er zijn geen regels en geen 
kerkorde die je zegt of je het goed doet.‘ 
 
O die hardnekkige drang om het goed te moeten doen. In het 
Koninkrijk is geen goed en fout. Er is een Koning die ons onze 
autonomie heeft teruggeven en zegt: ‘Ga, volg mij na. Geen model, 
geen anderen. Volg mij.’  
 
Zoek het uit. Dat is nou precies de lol.  

“Het plantje weet zelf het best wanneer het op 
moet komen, dus laat maar gaan dat gaat wel 

goed.” 

DOE MAAR 

 
The No Label Church 
Ik houd niet van het woord huiskerk. In de Bijbel komt dat hele 
begrip gelukkig ook niet voor, dus dat scheelt. Het ging destijds 
simpelweg over de gemeente die in het huis van Hans en Grietje bij 
elkaar kwam.  
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Wij, mensen, zoeken altijd naar labels om aan te duiden waarin iets 
onderscheidend is. Dat is praktisch maar heeft als bijwerking dat 
het de aandacht op het label vestigt.  
 
Het label Huiskerk vestigt de aandacht op ‘huis’ (in plaats van 
bijvoorbeeld: ‘grote zaal’). Terwijl Kerk zijn helemaal niet over een 
plaats gaat, maar over de gemeenschap.  
 
De ironie wil dat je ook hierin kunt doorslaan. Voor je het weet 
ben je een kerk met het label No label, inclusief logo, petjes en 
hippe hoodies.  

“A local church is a congregation of 
embarrassingly ordinary people in and through 
whom God chooses to be present in the world.” 

EUGENE PETERSON 

 
Proeftuinen van God’s nieuwe menselijkheid 
Als geloofsgemeenschap eet je regelmatig samen, je viert 
avondmaal, je bidt voor elkaar. Hoewel vol betekenis, vormen deze 
activiteiten niet het hart. Je begrijpt het hart van de kerk pas als je 
beseft dat Jezus het woord kerk maar twee keer gebruikt heeft. 
Waar hij over sprak was het Koninkrijk. Niet twee keer, maar de 
hele tijd.  
 
Jezus kwam niet om te vertellen dat we kerken moesten starten. Hij 
kwam om Zijn Koninkrijk te verkondigen. Hij kwam niet om onze 



 32 

zonden te vergeven. Hij kwam om de macht van de oude wereld te 
verbreken en zijn Koningschap te herstellen.  
 
Een kerk is kerk in de mate waarin die een expressie is van dát 
Koninkrijk. Zo bezien zou het zómaar kunnen zijn dat sommige 
kerken geestelijk gezien helemaal geen kerk zijn. En het 
buitenissige wat helemaal niet oogt als kerk nu juist wél.  
 
NIEUW 
Wat is het Koninkrijk? Mijn vriend Henno vertaalde het ooit eens 
als: Gods nieuwe wereld.  
 
Omdat je in Jezus gelooft, hoor je bij die nieuwe wereld. Met een 
nieuwe Koning. Met een nieuwe orde. Met een radicaal nieuwe 
manier van mens-zijn. Geen kunst in de wereld is toereikend om 
de schoonheid en het anders-zijn van die wereld uit te drukken (en 
zijn kunstenaars geroepen om het toch te proberen).  
 
Deelnemen aan het Koninkrijk van God, dát is het hart van de 
kerk.  
 
De huiskerk gaat niet over meetings. Dat is slechts een middel. 
Samenkomsten – ook aan de keukentafel - waar Jezus niet de dienst 
uitmaakt als Koning verschillen niet wezenlijk van bijeenkomsten 
van de biljartclub.  
 
Experimenten in Gods nieuwe mensheid, dat is wat onze kerken 
zijn. 
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“‘Kerk’ is de door Christus nieuw geschapen 
mensheid, het nieuwe volk, de tweede mensheid; de 

mensheid die God door Christus als nieuw ziet.” 

DIETRICH BONHOEFFER 

 

“To lose the apostolic Kingdom perspective of 
Ekklesia would be a catastrophe, and, visionless and 
out if it’s defining context, the church would huddle 
and fall back on itself and gather, gather some more 
and gather again, until gathering would be the only 

thing they did.  

The church would be just be like any other 
religion that ultimately performs rites to bless the 

civic status quo of its settled adherents.  

The two main aspects of Ekklesia - Kingdom 
Parliament and house churches, the large and the 

small, needed to be seen in tandem - forever yoked 
together, inseparable.”  

WOLFGANG SIMSON 
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Beginnersgeluk 
Een start. Het krieken van de dag. Het begin van een nieuw 
avontuur. There’s something about it.  
 
Met een aan weemoed grenzende glimlach kan ik denken aan de 
eerste keren dat we een Alpha-cursus organiseerden in 
Amsterdam. En aan het eerste jaar dat we een nieuwe kerk startten. 
En wat me opvalt is dat iedereen die ik spreek uit die tijd spontaan 
dezelfde glimlach en lichtjes in de ogen krijgt: 'dat was mooi, kon 
het nog maar zijn als toen.'  
 
Wat is dit toch? (Afgezien van het feit dat ons geheugen erg 
selectief is; elk begin geeft ook gedoe, maar dat vergeten we voor 
het gemak vaak weer even).  
 
De verklaringen zijn legio natuurlijk. In het begin is ‘het’ van 
iedereen. Iedereen hoort erbij en is nodig. Je begint aan een reis die 
nog niemand eerder heeft afgelegd. Je deelt een risico. Als het lukt, 
is iedereen daarbij betrokken geweest. Je bent een team. Je leert 
nieuwe dingen. Onvermoede talenten komen tevoorschijn. Je weet 
je weer afhankelijk van God. Kortom, het stroomt van energie, 
talent en geloof door de hele groep.  
 
VIERWERF NEE 
Zou het mogelijk zijn dat de kerk voortdurend aanvoelt als een 
nieuw begin? 
 
Nee, zeggen de nuchtere zielen. Het kan niet altijd lente zijn. Herfst 
en winter zijn ook nodig.  
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Nee, zeggen de traditionele lieden. De mens heeft altijd neiging om 
geesten in flessen te stoppen. Om van nieuwe dingen uiteindelijk 
weer een instituut te maken.  
 
Nee, zeggen de sociologen. Wij mensen hebben een ongekend 
vermogen om te wennen. Dus wordt elk nieuw normaal.  
 
Nee, zeggen de Visionaire Denkers. Na het begin moet je het succes 
opschalen. Uitrollen. Het in een formule gieten.  
 
MISSIO DEI 
En toch. God is volgens Genesis een beginneling bij uitstek. Zijn 
beelddragers Adam en Eva waren beginners van beginners. 
Abraham moest op weg. Je ziet Gods Geest wat mensen bouwen en 
verzinnen voortdurend ontregelen. Je ziet dat de kunstenaars avant 
la lettre (Gods profeten) de status quo altijd door de war schoppen. 
Jezus kwam om het instituut Religie te sluiten en aan te kondigen 
dat de deuren van zijn Koninkrijk wagenwijd open stonden. De 
kerk in Jeruzalem vertakte zich naar Antiochië, daarna naar Efeze, 
als een virus wroetend in het hart van het dehumaniserende 
Romeinse rijk. Et cetera. 
 
De Missio Dei - de missie van God om de mens het leven terug te 
geven lijkt één groot nieuw begin.  
 
EXTREEM LOKAAL 
Ik geloof dat het kan - een kerk die voelt als een begin (niet de hele 
tijd, maar wel vaak). Maar dan is het belangrijk dat de groep:  
 
1. Niet te groot wordt, zodat 'het' van ons kan blijven (dus bij 

groei splitsen, zodat de groep weer nieuw wordt) 
2. Voortdurend bezig is om elkaar beter te leren kennen 
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3. Samen een missie ontdekt die 1) tot de verbeelding spreekt, 2) 
uit de groep zelf geboren wordt, 3) valt binnen de cirkel van 
invloed van de groep (bv. je buurt) 

4. Relaties heeft met andere groepen zodat je van elkaar kan 
blijven leren 

 
Beginnersgeluk ligt volgens mij altijd besloten ligt in het extreem 
lokale karakter van de kerk. Leslie Newbigin zei: ‘The church exists 
to carry out God’s mission in the particular place it is set.’ Daar zit 
de echte sleutel van beginnersgeluk: in het particuliere. 
 
De Missio Dei is immers niets meer dan een luchtkasteel tot we 
weten wat die missie is voor ons, voor jou en mij. Wat is die missie 
hier, in onze stad/buurt/straat, voor die mensen die wij kennen. En 
wat is die missie nu, in dit nieuwe normaal.  
 
Als je met een groep hierin Gods stem weet te verstaan, heb je 
acuut beginnersgeluk. 

“Het beeld van Paulus die koorddanst boven 
een vulkaan gaat niet eens ver genoeg, want hij 

doet iets volstrekt nieuws.  
Hij moet zich hebben gerealiseerd dat hij een totaal 

nieuwe vorm van mens-zijn aan het uitvinden en 
verkondigen was.” 

N.T. WRIGHT 
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We hoeven geen huiskerken te starten. We zijn 
het al.  
Zes jaar geleden startte ik een kerk, dacht ik. Achteraf zie ik pas dat 
zoiets dus helemaal niet kan. Een organisatie kun je starten. De 
kerk is.  
 
Paulus kwam in Korinthe geen kerk starten. Hij kwam getuigen 
van de dood en opstanding van Jezus. De mensen die zijn 
boodschap omarmden, vormden spontaan een 
geloofsgemeenschap.  
 
Onlangs gingen we op zondagochtend langs bij vrienden in 
Amsterdam die net een nieuw huis gekocht en gerenoveerd 
hadden. We aten taart, vierden avondmaal en vertelden elkaar 
verhalen over wat we met God meegemaakt hadden.   
 
Op een gegeven moment keek ik rond en zei ik: ‘Wat leuk! Deze 
straat heeft er een nieuwe kerk bij!’ Immers: ‘waar twee of drie in 
mijn Naam bij elkaar zijn, daar ben ik’, zei Jezus.  
 
Je hebt geen naam nodig, geen website, geen voorganger en geen 
mission statement om kerk te zijn.   
 
Je bént het al.   
 
Gods aanwezigheid is genoeg.  
 
P.S. Dat je geen nieuwe kerk hoeft te starten, heeft als bijkomend 
voordeel dat je je ook niet hoeft af te splitsen van de georganiseerde 
kerk. Daar kun je je gewoon toe verhouden en samen mee optrekken. 
De tijd van kerkelijke verdeeldheid is voorbij. De tijd van diepe 
geestelijke eenheid is gekomen. En in die eenheid is plaats voor 
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verscheidenheid. Enorme, kleurrijke en menselijk gezien onmogelijke 
verscheidenheid. Dan en slechts dán zal de wereld zeggen: ‘Huh?’ 
 

“Evenals het menselijk lichaam niet kan leven 
als het in stukken uiteenvalt, zo kan ook het 

Lichaam van Christus niet leven als het ene lid zich 
van het andere afscheidt.  

Een verdeelde Kerk is, nieuwtestamentisch 
gezien, helemaal geen kerk.”  

KOKICHI KUROSAKI 

 

 
Een stad vol stipjes 
Ik heb op Marktplaats een oude kaart van Amsterdam gekocht en 
hem opgehangen op mijn werkkamer. Op die kaart lokaliseer ik 
alle levende geloofsgemeenschappen in die ik ken.  
 
De stipjes zijn op twee handen te tellen. Stadsdeel Oud-Zuid is nog 
helemaal leeg. Centrum ook. Misschien komt het omdat ik er 
niemand ken. Of heeft de secularisatie inmiddels zodanig 
huisgehouden dat er op dit moment simpelweg weinig geestelijk 
leven meer te vinden is.  
 



 39 

DROOM 
Zestien jaar geleden lag ik met Maartje onder een oude boom in 
het Sarphatipark en kreeg ik een beeld van een Amsterdam vol 
stipjes. Sindsdien is dat mijn droom.  
 
Dat op een dag er zoveel spontane vermenigvuldiging van kerkjes - 
of tentjes zoals mijn vriendin Annelies het vorig jaar een keer in 
een beeld zag - heeft plaatsgevonden dat iedere Amsterdammer op 
vijf minuten loopafstand een gezonde geloofsgemeenschap vindt 
en daar - desgewenst - iets kan proeven van Gods Koninkrijk op 
aarde en er – alweer desgewenst - deel van uit kan gaan maken. 
 
DESEM 
Ga ik dit meemaken? Natuurlijk niet. Menselijk gezien is 
Amsterdam zó liberaal, vrijzinnig, succesvol en seculier dat de 
gelovigen in de stad nooit meer zullen worden dan een handjevol. 
Een minuscule minderheid, net als in het Babylon van Daniël. En 
dat is oké. Gods Koninkrijk is als beïnvloedend desem, niet als 
allesomvattend deeg. Een absolute minderheid, maar 
desalniettemin vormend aanwezig in het geheel.  
 
Ook al is het klein, dat desem zoekt het beste voor de stad zoals 
Daniël dat ook deed. En dus droom ik door over die stad vol 
stipjes. Is het niet voor mezelf, dan wel voor mijn kinderen en 
kleinkinderen.  
 
Vroeger zou deze droom in mijn denken een project worden. Met 
ideeën en plannen om er aan te bouwen. Maar ik heb door de jaren 
heen - door hard teleurgesteld te worden in mijn eigen kracht - 
moeten leren dat Gods Koninkrijk niet een ideaal is dat wij moeten 
verwezenlijken, maar een realiteit waar we aan deel mogen nemen.  
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Dat maakt de droom niet kleiner. Maar brengt wel mijn rol terug 
tot de juiste geestelijke proporties.   
 
 

“De kerk moet niet begrepen worden (niet in de 
eerste plaats en niet vooral) als een religieuze 

gemeenschap - zoals men tegenwoordig overal 
doet.  

De kerk is een werkelijkheid van het geloof.  

Religieuze gemeenschap daarentegen is een 
ideaal van de beleving: ideaalbeelden komen hier in 

de plaats van de werkelijkheid te staan.” 

DIETRICH BONHOEFFER 

 
Wat is de X? 
Het is absoluut niet de bedoeling dat er nu iets als een 
huiskerkbeweging gaat ontstaan. Altijd heeft iets, laten we het X 
noemen, de neiging om in het midden te gaan staan waar Jezus niet 
is. En X is meestal niet Satan zelf, maar iets goeds: de doop, de 
Bijbel, een charismatische leider, een missie of een 
organisatievorm.  
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Het begint vaak met de beste bedoelingen. Ja, de doop is belangrijk. 
Ja, de Bijbel moet open. Ja, het is goed als leiders de gemeente 
opbouwen. Ja, missie is het hart van God. En ja, huiskerken 
vormen de beste manier om onszelf in deze coronacrisis te 
organiseren. We zoeken naar de Goede Richting 
 
Subtiel sluipt die inzet op een Goede Richting de kern van ons 
denken binnen en verwordt hij van bijzaak tot hoofdzaak. De 
reden: praten over de kerk is gemakkelijker dan leven in 
gemeenschap. Zonder dat wij dit doorhebben wordt Jezus van zijn 
troon gekieperd en is de huiskerk er op gaan zitten met z’n dikke 
reet.  
 
GEESTELIJKE GROEI 
Huiskerken zijn niet zaligmakend. Zaligmakend is het deelnemen 
aan de gemeenschap met God en met elkaar. Dát is in principe het 
enige waar we het over moeten hebben. En af en toe over hoe we de 
geloofsgemeenschap het beste kunnen organiseren.  
 
De kerk begon niet met een model maar met de uitstorting van de 
Geest. Dientengevolge zit de geestelijke groei van de kerk ook niet 
vast op de switch naar een ander model, maar op de vraag hoe we 
de Geest meer ruimte kunnen geven om centraal te staan in alles 
wat we doen.  
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“The greatest heresies do not come about by 
straightforward denial; most of the church will see 

that for what it is.  
They happen when an element which may even be 

important, but isn’t central, looms so large that 
people can’t help talking about it, fixating on it, 

debating different views of it as though this were 
the only thing that mattered.” 

N.T. WRIGHT 

Kinderporno 
Een vriend van mij vertelde mij een poosje geleden dat zijn 
tienerzoon de enige in zijn klas is die nog nooit porno heeft 
gekeken - en dat op een gereformeerde middelbare school. En dat 
die zoon aan hem vraagt: ‘Maar pap, wat is het probleem? Als 
letterlijk iedereen het doet, wat is er dan mis mee?’  
 
Ik feliciteerde mijn vriend: jullie praten erover! Wat een 
compliment aan je opvoeding! Bij mij ging vroeger alles in het 
geniep, met alle gevolgen van dien. Maar in dit gezin is blijkbaar 
zoveel openheid en vertrouwen dat je er samen doorheen kan gaan.   
 
Er komt meer op onze kinderen af dan we ons kunnen voorstellen. 
Waar je vroeger vrij veel moeite voor moest doen, is nu met een 
muisklik beschikbaar en grover en manipulatiever dan wij ooit als 
kind hebben meegemaakt.  
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De ellende is: we kunnen dit niet voor ze oplossen. We kunnen ze 
niet beschermen. Ze moeten hier zelf doorheen gaan.  
 
Het enige wat ik denk dat ze helpt is: laat ze tijd doorbrengen met 
mensen die ze respecteren. Zodat ze gevoel kunnen krijgen bij wat 
normaal is en wat niet. En er af en toe een beetje over praten.  
 
Kerk dus. 
 
VRIENDEN, OOMS EN TANTES 
Mijn kinderen hebben een kerk nodig. Ook in coronatijd. Ze 
hebben niet genoeg aan hun ouders. Ze hebben vrienden nodig 
(wat een uitdaging is in een stad als Amsterdam, omdat er 
simpelweg heel weinig kinderen uit gelovige gezinnen zijn). En ze 
hebben geestelijke ooms en tantes nodig bij wie ze waardering en 
interesse voelen. 
 
Wie is verantwoordelijk voor de kerk van mijn kinderen? Te lang 
heb ik dit uitbesteed aan de georganiseerde kerk, terwijl het 
misschien wel het belangrijkste is wat op mijn bordje ligt.  
 
Ík heb ervoor te zorgen dat er regelmatig mensen bij ons over de 
vloer komen, ík heb ze voor te leven wat je doet als je er een bende 
van maakt, ík heb ze te leren hoe je op een niet-religieuze manier 
bidden en Bijbellezen een passende plek geeft in je leven, ik heb ze 
te helpen om vriendschappen te ontwikkelen met leeftijdsgenoten 
uit gelovige nesten.  
 
Wat ik jullie eigenlijk wil zeggen is: ‘Wees welkom, onze kinderen 
zitten op je te wachten.’  
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“De gemeente is Gods overwinning op het 
alleen zijn.” 

DIETRICH BONHOEFFER 

 

Drie cirkels en een vierkant  
Kerk zijn beperkt zicht niet tot gezellig avondmaal vieren rond een 
keukentafel. David Fitch zegt: ‘De kerk gaat over aanwezig zijn in 
de wereld.’ En dat doet de kerk volgens hem in drie cirkels: de 
intieme, de onderbroken en de halve cirkel.  
 

 
 
In de intieme cirkel is Jezus gastheer en staat Hij centraal. Op geen 
andere plaats wordt de aanwezigheid van Christus zó intens 
ervaren. 
 
Dit is bijvoorbeeld op zondagochtend. Een paar broers en zussen 
uit de buurt bellen aan. Je zet taart op tafel, leest samen bijbel, bidt 
voor elkaar en aanbidt samen.  
 
Deze cirkel zie ik wel zitten. Doe ik ook al.  
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De tweede cirkel is onderbroken omdat deze plek wel bestaat uit 
toegewijde volgers van Christus, maar ook ruimte biedt aan buren 
en onbekenden om de cirkel binnen te gaan en toe zien hoe God 
daarin aan het werk is. Hier is de discipel van Christus de gastheer. 
Die verzamelt mensen om zich heen - vaak in een huis - in de 
aanwezigheid van Christus.  
 
Het is bijvoorbeeld vrijdagavond en tijd voor een maaltijd. Allerlei 
mensen bellen aan, de gastheer ontvangt ze onder zijn dak, spreekt 
een zegen uit en nodigt misschien een paar mensen uit om hun 
getuigenissen te delen en daar kort over door te praten.  
 
Deze vind ik een stuk spannender. Dit is uit mijn comfort-zone. 
Ben ik hier te introvert voor? Of gewoon nog wat lafjes?  
 
De derde cirkel is een halve omdat de Christen hier als een gast in 
de wereld staat. Hier kan, volgens Fitch, de aanwezigheid van 
Christus gezien worden als ‘gast onder de gekwetsten en 
dwalenden.’  
 
Dat is bijvoorbeeld mijn sportclub. Ik ben te gast en verbind mij 
met de mensen. Ik leer kennen en laat me kennen. Ik ben 
belangeloos aanwezig. Pas als mensen me vragen stellen zal ik 
dingen vertellen.  
 
Ik stel vast dat ik maar heel weinig halve cirkels heb.  
 
Naast deze cirkels, stel ik nog een vierkant voor. De maaktafel. 
Mensen die bij elkaar komen, niet om de hele tijd te praten, maar 
om samen iets te scheppen. Iets fysieks. Een film. Een voorgevel 
met Sodom en Gomorra in graffiti met een zoutpilaar op de stoep. 
Een ark van Noach in het IJ met dieren uit het asiel. Al jaren 
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probeer ik zo’n tafel in de stad neer te zetten. Het is me nog niet 
gelukt.  
 
 

Elkaar financieel liefhebben 
Corona heeft de economie pijn gedaan en in Nederland gezorgd 
voor een krimp van 8%. Alleen hebben we die pijn nog bijna niet 
gevoeld. Door 100 miljard euro in de economie te pompen, wist de 
overheid te voorkomen dat bedrijven failliet gaan en mensen 
ontslagen worden.  
 
Ergens zit natuurlijk een grens aan deze buffer en komen er - als 
corona maar lang genoeg door suddert - wel degelijk ontslagen en 
faillissementen. Ook de oplossing voor dit probleem kunnen we 
niet outsourcen. Ook het financieel omzien naar elkaar is bedoeld 
voor IN de Koinonia.  
 
Daar zit onze kans om elkaar lief te hebben. Niet met woorden, 
gebed of profetie - maar met euro’s. Met liefde die ons iets kost.   
 
KONING IN TIJDEN VAN CRISIS 
Paulus zegt tegen een jonge kerk in Korinthe die net als wij 
financiële uitdagingen kende: ‘Uit het oogpunt van gelijkheid is er 
op dit moment uw overvloed om wat hun ontbreekt aan te vullen, 
opdat ook hun overvloed er is om wat u ontbreekt aan te vullen, 
opdat er gelijkheid zal zijn.' 
 
Met andere woorden: jongens, zorg dat niemand tekortkomt. Want 
iedereen is gelijk. Geld een privéaangelegenheid? Niet in het 
Koninkrijk van God. Als je over hebt: weggeven. Als je tekort hebt: 
ontvangen. Aldus de aanwijzingen van De Koning in tijden van 
crisis.  
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Dat had voor die kerken in Korinthe zeer praktische consequenties: 
‘Wie veel had verzameld, hield niet over en wie weinig had 
verzameld, kwam niet tekort.’  Wat dat betekende voor mensen 
met grote buffers? Dokken!  
 
Liefde is pas liefde als het je wat mag kosten.  
 
ONZE KANS VERZILVEREN 
De primaire roeping van de kerk is om van elkaar te houden op een 
manier waardoor de wereld zegt: ‘Kijk, hoe die mensen met elkaar 
omgaan is niet normaal, die gasten weten wat liefde is, dit is 
aantrekkelijk.’ Pas als dát gebeurt, beginnen we Jezus op een 
waardige manier te representeren in deze wereld.  
 
Zelden heeft de kerk een grotere kans om te laten zien dat het haar 
qua liefde menens is. Simpelweg door als je overvloed hebt against 
all odds bakken met geld weg te geven en - als je het nodig hebt - 
bakken met geld te ontvangen. Niet alleen binnen de kerk maar 
ook aan je overbuurman en je tante uit Marokko.  
 
Laten we alsjeblieft deze kans verzilveren - letterlijk - om de 
mensen in onze directe omgeving die momenteel hard geraakt 
worden financieel lief te hebben.  
 
De overheid kan dit niet. De overheid hééft geen geld. Ze kan 
alleen geld doorsluizen. Het kost haar niets. Daarom kan ze niet 
liefhebben.  
 
Wij wel. En dit is onze kans. 
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Hoe houd je het fris? 
Je houdt het fris door iedere keer weer wat anders te doen. 
Kinderen zijn daarbij enorm goeie voelsprieten en ideeënmachines.  
 
‘Vorige keer vond ik het enorm saai,’ zei Isaac van acht laatst op 
zondagochtend bij het ontbijt. ‘Jullie zaten de hele tijd maar te 
praten, ik werd er helemaal gek van.’ 
 
‘Wat zou je dan willen?,’ vroeg Maartje.  
 
‘Iets doen, kleien ofzo.’  
 
Zo gezegd, zo gedaan. Team Inkoop vertrok naar de Action. Daar 
bleek de klei op, dus zelf brooddeeg gemaakt, taart van de vorige 
dag gepakt en hup, aan tafel! Geen gasten ditmaal -  het leek ons 
goed om deze ochtend als gezin door te brengen.  
 
Terwijl we het verhaal van Zacheüs lazen begon het geklooi met de 
klei. Na verloop van tijd verschenen er bomen met ogen, 
tulbanden, Indianengezichten en een kruis. Ondertussen kletsten 
we over het verhaal en over van alles en nog wat en sloten we af 
met gebed voor elkaar en mensen om ons heen.  
 
Isaac was blij. Volgende week verzinnen we een nieuw plan.  
 
 

De bijstandsmoeder uit de Javastraat 
Er zitten heel veel mensen NIET aan mijn keukentafel. Geen 
homo’s, geen zwarten, geen weduwen, geen wezen, geen 
vluchtelingen, geen gevangenen. 
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Ik zou graag willen dat het anders was. Ik zou willen dat mijn 
keukentafel een getuigenis is van het evangelie: dat het werk van 
Jezus bij elkaar brengt wat menselijk gezien onmogelijk is: Joden 
samen met Grieken, mannen en vrouwen, slaven en vrijen - in 
Jezus allemaal evenveel waard.  
 
REALISTISCH 
Maar dat is het niet. En ergens voel ik dat ik mij daarover schaam. 
Zit ik te veel in mijn eigen fijne comfortabele bubbel? 
 
Ongetwijfeld! Maar ik moet ook realistisch zijn. Ik ben wit, 40+, 
bovenmodaal, gereformeerd, brildragend en ik kan niet rugbyen. 
Dan is het wellicht wat geforceerd om te willen connecten met een 
bijstandsmoeder uit de Javastraat die open staat voor het evangelie. 
En hier komt het punt: wat ik niet kan, kan iemand anders wellicht 
wel.  
 
Immers: net als op LinkedIn zijn we misschien maar twee of drie 
contacten bij elkaar vandaan. Dus wat nou als we een huiskerkje 
hebben aan onze keukentafel. En wat nou als daar iemand bij is uit 
de Indische buurt. En dat we over een jaar niet meer in onze 
huiskamer passen en de Geest ons lijkt aan te wijzen dat de helft 
van de groep een nieuwe kerk start in de Indische buurt, et cetera.  
 
LAPPENDEKEN 
Van Tim Keller leerde ik: we hebben niet een paar heel grote, maar 
honderden kleine kerken nodig om de stad te bereiken.  
 
Bij grote kerken is altijd sprake van een zekere massificatie en dus 
van een monocultuur, waardoor je de verbinding verliest met een 
heel stuk van de stad.  
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Met huiskerken die na verloop van tijd telkens weer splitsen omzeil 
je die klip. Niet dat huiskerken ook niet de neiging hebben om een 
monocultuur te worden (vaste groep, vaste gewoontes - nodig voor 
een zekere stabiliteit). Maar omdat je er hopelijk op termijn zoveel 
van krijgt, op zoveel verschillende plekken in de stad, is de kans op 
een geestelijk kleurrijke lappendeken over de stad een stuk groter.  
 
 

Waarom ik nog in Amsterdam woon 
‘Ik heb geprobeerd Jasper te strikken voor een promotie’, speechte 
mijn begeleider bij mijn afstuderen, ‘maar heb hem leren kennen 
als een man met een missie buiten de wetenschap, dus helaas.’  
 
Ik wist niet op wat voor missie de beste man precies doelde, maar 
alles beter dan de voor beide ingrediënten dodelijk cocktail van 
Jasper en wetenschap.  
 
Na mijn afstuderen toog ik met bul en missie vol energie naar 
Amsterdam. Twintig jaar later vraag ik me regelmatig af wat ik er 
nog doe.  
 
Want wat is er van die missie terechtgekomen in al die jaren? Wat 
heb ik neer kunnen zetten? Geen grote kerk. Geen tientallen 
bekeerlingen. Geen zichtbare invloed op het reilen en zeilen van de 
stad. En zelfs in het klein: wat heb ik nu werkelijk kunnen 
betekenen in mijn straat en voor mijn buren? 
 
DRENTHE OF BABYLON 
Als je na twintig jaar nog steeds niet succesvol bent, wat doe je er 
dan nog? Zo leuk is het hier nou ook weer niet. Kom, wees een 
vent, erken dat er allemaal niet zoveel van terechtgekomen is, 
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verkoop je huis nu het nog kan en verkas naar een boerderijtje in 
Drenthe. Net als iedere weldenkende Randstedeling in coronatijd.  
 
Venijnige vragen, die in mijn hart kunnen wroeten als mollen 
scherpe nagels. Maar na een poosje denk ik dan: klopt, ik kan geen 
indrukwekkend track-record laten zien, maar dat is ook helemaal 
niet waarom ik hier ben. Ik ben hier om aanwezig te zijn. Te 
wonen, te werken en te leven. Middenin dit goddeloze Babylon met 
al z’n mooie mensen, en daarin als gelovige mezelf te zijn, zo goed 
en kwaad als het gaat. Dát is mijn missie.  
 
Als je succesvol wilt zijn, ook als kerk of bediening, kom je van de 
stad nemen. Goud zoeken, net als iedereen. Je komt to make a 
name for yourself. Als het lukt ga je weg. En als het niet lukt ook. En 
dank je de stad af als een vrouw van lichte zeden. 
 
Nee, zo zijn we niet getrouwd. Ik ben hier gewoon. Dus ik blijf nog 
even. 

Zoek de vrede voor de stad waarheen Ik u in 
ballingschap heb gevoerd. Bid ervoor tot de 

Heere, want in haar vrede zult u vrede hebben.  

Jeremia 29:7 

 
 

God is er. En Hij is er niet.  
God is er. Maar het wonderlijke is - als niemand expressie aan Hem 
geeft, is hij er ook niet. Hij is alomtegenwoordig, zoals de zon er 
altijd is - onafhankelijk van bewolking, dan wel in de lucht, dan wel 
in het hart van de mens.  
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Maar als we met elkaar besluiten om nooit meer over God te 
praten, verdwijnt Hij in zekere zin van de aardbodem. Als er nooit 
gaten in de bewolking verschijnen, houdt de zon ergens op te 
bestaan in ons ondermaanse.  
 
Ziedaar een merkwaardige paradox. God is almachtig, maar heeft 
zijn aanwezigheid niet eenzijdig veiliggesteld door als een dictator 
een standbeeld van 666 meter in Amsterdam neer te zetten. 
 
SOEVEREIN 
Integendeel, Hij heeft zijn aanwezigheid op een radicale manier 
verbonden met onze expressie daarvan. Hoe kwetsbaar, want op 
een bepaalde manier afhankelijk van ons - rammelende en 
gebrekkige mensen. Als wij Hem afschilderen als een Boze 
Moralist, is Hij dat. Als wij Hem neerzetten als een amechtig 
(wanneer heb ik dat woord voor het laatst gebruikt) kijkend 
jongetje in de armen van Maria, is Hij dat. Als C.S. Lewis Aslan 
schept - goed en gevaarlijk - dan is God dat.  
 
Persoonlijk vind ik het een wat riskante aanpak, maar goed, ik ga 
daar verder niet over.  
 
Ondertussen is God nog steeds soeverein. Hij stopt uiteindelijk de 
tijd en zal de zon definitief door de bewolking heen breken, of wij 
daar nu een rol in willen spelen of niet.  
 
En toch: zolang er tijd is, is onze expressie (niet de wereldse 
zelfexpressie, maar het hemelse uitdrukking geven aan de hoop die 
in ons is) van het aller-, allergrootste belang. Muziek, preken, 
poëzie, literatuur, films: expressies die wolken aan de kant schuiven 
en mensen helpen om te zien en te ervaren Wie er altijd al 
aanwezig was.  
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Of koffiedrinken met iemand in de straat waar niemand 
belangstelling voor heeft - dat zou in deze tijd waar corona van 
warm menselijk contact een schaars goed maakt, nog wel eens de 
grootste expressie kunnen zijn. 
 
 

Mijn issue met geld 
Ik heb te veel.  
 
Iemand zei over het weggeven van geld: ‘I feel I’m like a river. No 
matter how much I give, I never have less, no matter how much I 
receive, I never have any more.’ 
 
Wel, naarmate corona vordert begint mijn rivier steeds meer op 
een stuwdam te lijken.  
 
Zonder dat ik geloof in het letterlijke idee van tienden, zet ik 
maandelijks geld apart om weg te geven. Deels omdat ik het 
oprecht leuk vind om genereus te leven. Deels ook om mezelf te 
helpen om op financieel gebied zorgenvrij te blijven.  
 
RIVIER 
Geld is en blijft een van mijn voornaamste bronnen van trots dan 
wel onzekerheid. Iedere maand, als ik mijn facturen betaald krijg, 
probeert de mammon het weer: ‘Kijk wat een sloot geld, lekker 
voor elkaar man.’ Of: ‘Ach wat weinig, dat ga je toch nooit redden 
zo?’ 
 
En dus geef ik weg. Op therapeutische basis. Door geld te laten 
stromen, dwing ik mezelf om mezelf te zien als rivier. Dat alles wat 
ik heb naar me toegestroomd is, en zal blijven stromen: talent om 
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mee te werken, kansen om dat talent in te zetten, gunst op wat ik 
doe, de lucht in mijn longen om iedere dag weer aan de slag te 
gaan.  
 
Praktisch heb ik dit geven sinds een paar jaar zó georganiseerd dat 
ik maandelijks geld overmaak op een aparte rekening, genaamd 
Zaadpotje. Vroeger maakte ik dat geld iedere maand direct over 
naar de georganiseerde kerk. Zij zorgden voor de distributie. 
Lekker makkelijk, hoefde ik er niet meer over na te denken. 
 
Nu doe ik dat niet meer. Ik wil mijn geven niet meer outsourcen. 
Ook daar wil ik zelf de verantwoordelijkheid voor nemen.  
 
BIJBELSE PRIORITEITEN 
Mooi verhaal, maar in de praktijk zie ik sindsdien maar een zeer 
mager stroompje, terwijl de bankrekening uitpuilt. De gênante 
waarheid: ik wil het graag weggeven, maar ik weet niet goed aan 
wie… 
 
Technisch gezien weet ik heel goed dat dit de Bijbelse prioriteiten 
van giften zijn:  
 
1) Broers en zussen (maar ik ken weinig mensen in financiële 

nood). 
2)  Het werk (ik steun een aantal bedieningen, maar zie niet 

zoveel bedieningen waar ik me voor geroepen voel). 
3) Mijn omgeving (maar wat speelt er bij buren, familie en giro 

555 - ik weet het vaak niet). 
 
Ik denk dat het tijd wordt voor een volgende stap: samen doen. 
Ook dit.  
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Tot nu toe keek ik in m’n eentje naar mijn uitgaande rivier. Wat ik 
in Handelingen lees, is dat ook dat iets was wat je samen deed. Je 
deelde je tafel, je geloof en ook je financiën. Het was open en 
bespreekbaar. Het vond plaats - in de gemeenschap. Dat is de plek 
waar de Geest stroomt, ook in de vorm van geld, naar elkaar en 
naar buiten toe.   

 
Incarnationele ecclesiologie 
Ik ben geen theoloog. Toch word ik heel blij van dit 
woordenkoppel: Incarnationele (vleesgeworden) ecclesiologie (het 
theologisch nadenken over het begrip Kerk) omdat in de kerk die 
vlees wordt, een mij zeer, zeer dierbaar kenmerk van het evangelie 
zichtbaar wordt.  
 
Hét onderscheidt tussen de God van de bijbel en andere religies is 
dat deze God afdaalt naar waar mensen zijn. Hij incarneert. Wordt 
vlees. Sluit aan. Wordt één. God verbindt zich met de cultuur. Hij 
gaat er niet in op maar vereenzelvigt Zich er toch volledig mee.  
 
ZAAD 
Omdat de kerk Zijn lichaam is, geldt voor de kerk hetzelfde. Ze 
incarneert. De islam doet dat niet. Terwijl de Bijbel vertaald is in 
212 talen (and still counting) is de koran nog altijd alleen in het 
Arabisch te lezen. Ja, schoorvoetend zijn er vertalingen, maar die 
tellen eigenlijk niet. De taal van de islam is en blijft Arabisch. Het 
incarneert niet verder.  
 
Het Koninkrijk van God is het tegenovergestelde. Het evangelie 
daalt voortdurend af, en wordt vertaald. De kerk heeft geen Mekka 
dat alles naar zich toetrekt en controleert. De kerk komt als zaad op 
de bodem waar zij geplaatst wordt en manifesteert wie Jezus is op 
een eeuwig unieke manier in plaats en tijd. 
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OPNIEUW UITVINDEN 
Met alle risico’s van dien, stapt het christelijk geloof in de wereld, 
in de cultuur, in de stad - en maakt contact. Onbevreesd, 
onbevangen en benieuwd naar wat komen gaat. In deze lijn zou je 
kunnen zeggen dat iedere kerk weer een nieuwe en volstrekt unieke 
vleeswording is van Jezus en het evangelie. 
 
Waarom zeg ik dit? Omdat dit betekent dat het in de aard van de 
kerk ligt om zichzelf opnieuw uit te vinden. Opnieuw te 
incarneren. Of we het doen is het iets anders. Maar dat we het 
kunnen staat buiten kijf.  
 
WIL VAN DE VADER 
De consequentie van de aard van het evangelie is dat het lichaam 
van Jezus kan, mag en moet incarneren in jouw lokaliteit. Dat is in 
Noord weer anders dan in Osdorp. Bij mijn dochter weer anders 
dan bij mijn jongste zoon. Met andere woorden: op het moment 
dat wij het lichaam manifest laten worden in onze lokaliteit, geloof 
ik met heel mijn hebben en houden dat we ons in de wil van de 
Vader begeven.  
 
Dat is een belangrijk uitgangspunt. Wat heeft het voor zin om te 
gaan handelen zonder de overtuiging dat je in de wil van de Vader 
zit? Je zult voortdurend twijfelen! Bij de eerste tegenslag zal je 
opgeven. Je zal kracht zetten to make it happen. Maar als je erop 
vertrouwt dat je handelt naar Gods wil, brengt dat een vertrouwen 
en vreugde met zich mee waardoor je heel ontspannen maar ook 
verwachtingsvol op weg kunt gaan. 
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De sterke zorgt voor de zwakke 
Toen ik onlangs in de landelijke omgeving van mijn schoonouders 
een rondje ging hardlopen, viel me ineens op hoeveel huizen 
zonnepanelen hadden. Als nu de stroom uitvalt, kunnen deze 
huizen gewoon door, dacht ik. Ze zijn off the grid, onafhankelijk 
want zelfvoorzienend.  
 
Met corona is de kerkelijke stroom uitgevallen.  
 
Als ik om me heen kijk zie ik een aantal mensen en gezinnen met 
geestelijke zonnepanelen die daar weinig last van hebben. Mensen 
van wie hun relatie met de Heer inmiddels zo stevig is, dat de 
geestelijke energie blijft stromen.  
 
Ik zie ook een grote groep schapen zonder herder. Jong gelovigen 
of kwetsbare mensen met een heftig levensverhaal die de 
verbinding met het lichaam van de Gemeente enorm missen. Of 
heel normale gelovigen die zeggen: ‘Als ik eerlijk ben, is het 
geestelijke allemaal wel op een lager pitje komen te staan.’ 
 
DIRECTE OMGEVING 
In het lichaam van Jezus zorgt de sterke voor de zwakke. De 
mensen die off the grid leven, zeggen tegen diegene die the grid 
nodig hebben: ‘Kom langs, plug in.’  
 
Als we allemaal in ons directe omgeving kijken wie we kunnen 
uitnodigen voor de Koinonia, staat de kerk niet stil, maar beweegt 
ze krachtig voorwaarts. Immers, aan een keukentafel is vaak meer 
Koinonia (liefde, aandacht, getuigen) dan in de massaliteit van de 
podiumsamenkomst.  
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“De leden van het lichaam die het zwakste 
schijnen te zijn, zijn juist zeer noodzakelijk.” 

PAULUS 

 
Samen aanbidden in een te krappe huiskamer 
Gemeenschap hebben met God is voor mij in principe een 
behoorlijk private aangelegenheid. Als ik in de auto zit of ’s 
ochtends vroeg of op mijn werkkamer, kan ik de meest intieme 
momenten met de Heer hebben. Hoogtepunten van mijn dag, 
dikgedrukte paragrafen in mijn levensboek.  
 
Met anderen God aanbidden in een huiskamer voelt a priori een 
stuk minder comfortabel. Ergens voel ik een drempel om te bidden 
met Maartje. Met vrienden praten over de Heer gaat nog wel, maar 
samen gemeenschap hebben met de Heer voelt in ieder geval in 
aanvang vaak wat onnatuurlijk. Gekunsteld. Geforceerd. Een tikje 
religieus zelfs.  
 
Maakt niet uit. 
 
MENSELIJK 
Toen ik ooit dansles met Maartje had, was het tachtig procent 
gekunsteld en twintig procent spontaan en vloeiend. Toch was het 
dansen. En hoewel het elke keer wat soepeler werd, bleef het 
houterig en dus grappig want menselijk.  
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Kerk zijn aan de keukentafel is glimlachend leren dansen met de 
ongemakkelijkheid van geestelijke intimiteit. Te midden van glazen 
omgevallen ranja, je buurman die ’s ochtends zijn deo vergeten is 
en die bijzondere zuster waar de uitdrukking gebed-zonder-end 
vandaan komt.  

“Church is messy but holy but messy.” 

JASPER VAN DER KOLK 

 
De ieniemieniemissie 
Jaren geleden stapte ik met Maartje uit de institutionele kerk in een 
soort kerkelijke leegte. In die leegte verschenen meerdere vrienden 
die iets dergelijks deden en hup, een huiskerk was geboren.  
 
De eerste maanden waren fantastisch. Toen werd het gewoon. 
Uiteindelijk werd het zo saai dat we de zaak hebben opgedoekt. Het 
probleem? We werden een pastoraal meertje in plaats van een 
missionaire rivier.  
 
THEOLOGIE VAN HET AVONTUUR 
In het begin was het praten over elkaars verhalen en problemen 
goed en belangrijk. Een Gemeenschap vormen, heeft altijd een 
hoog Zijnsgehalte. Maar als de groep niet ook ergens een missie 
heeft, is het een kwestie van tijd of je slaat elkaar de hersens in.  
 
Mijn vriend Marcel de Jezuïet noemt dat De theologie van het 
avontuur. Als je Jezus volgt, volg je de ultieme avonturier. Dus als 
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het samen kerk zijn saai wordt en niet meer voelt als een avontuur, 
gaat er ergens iets niet goed.  
 
Daarom geloof ik dat iedere keukentafel een ieniemieniemissie 
heeft. Wat is God aan het doen in onze straat, in onze buurt, bij 
onze vrienden? Waar kunnen we bij aansluiten? Misschien word je 
als straatkerk geleid om voor drie specifieke gezinnen uit de buurt 
te gaan bidden. Of voor de genezing van de zieke buurvrouw. Of de 
hangjongeren die zich doodvervelen. Dan is dat de missie. En praat 
je iedere week bij over hoe de Geest het avontuur aangaat. 
 
Een ander avontuur is Bijbellezen. Samen in een jaar door het 
Nieuwe Testament gaan, in gelijke tred. En als je elkaar ontmoet 
elkaar vertellen hoe God er doorheen aan het spreken is. Simpeler 
kan haast niet: samen achter het Woord aanlopen - waarvan je veel 
kunt zeggen maar niet dat het saai is.  
 

“The church exists to carry out God's mission in 
the particular place it is set.” 

LESLIE NEWBIGIN 

 
Zelfgevende cadeau’s 
Sinds de zomer creëren we als gezin iedere zondag één of ander 
samenkomstje. Daarbij schuiven regelmatig vrienden uit de buurt 
aan.  
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Zo gebeurde het op een zondagochtend dat ik - terwijl ik druk in 
gesprek was met iemand - rechts van mij in flarden hoorde dat één 
van die vrienden tegen mijn dochter Merel van dertien begon te 
praten. Te profeteren, om precies te zijn. Hoe God naar haar kijkt. 
Wat ze geestelijk aan boord heeft. Wat God tegen haar wil zeggen.  
 
Het duurde slechts een paar minuten, maar in de dagen erna zag ik 
hoeveel goed dit Merel gedaan had. Het was alsof iemand een 
geestelijke sproeier had aangezet die met de start van corona is 
stilgevallen. Maartje en ik zijn leuke ouders, maar deze energie 
hebben we niet aan boord.  
 
BEDIENINGEN 
Profeten, jullie zijn cadeaus voor de kerk en we hebben jullie 
energie en intelligentie nodig.  
 
Dat geldt ook voor de apostelen, de leraren, de evangelisten en de 
herders. We MOETEN manieren verzinnen waarop de 
bedieningen die aan de kerk gegeven zijn, kunnen blijven 
functioneren. Het kan niet zo zijn dat als de kerkelijke organisatie 
stilvalt, ook de bedieningen en daarmee onze geestelijke groei 
stilvallen. 
 
Overigens geloof ik niet dat dit een centrale vraag is, maar een 
individuele. De profeten in ons huis had ik niet georganiseerd. Ze 
begonnen zélf.  
 
Dat is wat een cadeau moet doen. Die moet de kansen zien om 
zichzelf te geven. Keer op keer.   
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“God is a God of works.” 

WATCHMAN NEE 

 
Twee aan twee aan twee aan twee 
Zelden beweegt het Koninkrijk zich voorwaarts door eenlingen. 
Jezus zond Zijn discipelen twee aan twee uit. Paulus reisde altijd in 
teams.  
 
Daarom kan het een goed idee zijn om ook in het vormgeven van 
de lokale kerk samen te werken met een andere broer of zus of een 
ander koppel.  
 
Samen de invulling van de samenkomst bedenken. 
De taken en rollen zó verdelen dat ieder doet waar zij of hij goed in 
is. 
Samen anderen uitnodigen. 
Samen doordeweeks bidden voor de mensen in de groep. 
 
Zó heb je aan het begin samen de moed om te zeggen: kom, we 
weten ook niet precies waar we aan beginnen, maar we gaan 
starten.  
 
Zó heb je halverwege samen de kracht om midden in het 
onvermijdelijke dipje te zeggen: ‘Misschien kunnen we een paar 
dingen aanpassen, maar we gaan door!’  
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Zó heb je uiteindelijk samen de wijsheid om te zeggen: ‘Kijk toch! 
Al die nieuwe mensen! We passen niet meer aan de keukentafel. 
Het wordt tijd voor een nieuw seizoen!’  
 
 

Size does matter 
Soms denk ik bij mezelf: slaat het wel ergens op, wat ik doe. Dan 
kijk ik naar de grote jongens. De gevierde schrijvers, schrijvers en 
sprekers. Ik kijk en zie hun kwaliteit; hun professionaliteit. Hun 
consistentie. Hun cirkel van invloed. 
 
Vervolgens zie ik mijzelf. Leuk hoor, allemaal - die preekjes, blogjes 
en podcastjes, dat gerommel met kleine kerkjes in Amsterdam. 
Maar al die tijd en energie, is het dat waard? Kan ik niet gewoon 
beter stoppen, het aan de grote jongens overlaten en gewoon geld 
gaan verdienen ofzo.  
 
Toen ging de telefoon en had ik mijn vriend Henno aan de lijn. Hij 
vertelde me iets dat ik nooit zal vergeten.  
 
PLASTIC BEKERTJE 
Jaren geleden startte Henno een kerk in Amsterdam Osdorp. Als je 
daar binnenloopt, zie je een man of dertig, veertig. Als je beter kijkt 
zie je rolstoelen, taalachterstanden, asielzoekers en 
uitkeringstrekkers. En een plastic bekertje met lauwe koffie dat op 
een onbewaakt ogenblik halverwege de preek uit de onhandige 
handen van één van de toehoorders op de plavuizen van het 
gehuurde buurtcentrum kiepert. Hart van Osdorp is als kerk zo 
sexy is als een bejaarde zeekoe.  
 
Henno en zijn kerk staan nooit in het Parool. Henno zat niet bij 
Matthijs van Nieuwkerk. Henno is geen veelgevraagd spreker. Zelfs 
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de EO vindt zijn verhaal niet interessant genoeg. Henno is in 
allerlei opzichten een nobody. 
 
Die man had ik aan de telefoon. Hij snapte wat ik zei. Ook hij keek 
weleens naar de grote jongens. De toonaangevende kerken. De 
gevierde sprekers. En hij dacht dan net als ik: slaat het wel ergens 
op wat ik doe? Al dat geploeter, dat gepionier, is het dat wel waard?  
 
SAIL 
Op een dag, zo vertelde Henno mij, was hij van het ene op het 
andere moment genezen. Iemand liet hem een plaatje zien van de 
Sail van Amsterdam. Majestueuze tallships voeren Amsterdam 
binnen. Camera’s snorden, mensen wezen hun vingers, de oh’s en 
ah’s waren niet van de lucht. 
 
Toen zei diegene: ‘Kijk eens naar alles wat er rond die 
indrukwekkende tall ships vaart. Honderden kleine bootjes. 
Ogenschijnlijk oninteressant, niet gefotografeerd, niet de talk of the 
town. Maar let op: die kleine bootjes kunnen via rivieren en 
aftakkingen en slootjes op plekken komen die de grote jongens 
nooit kunnen bereiken.’  
 
‘Henno,’ zei de man, ‘zo’n bootje ben jij. Juist door je te verbinden 
aan het kleine en het onaanzienlijke, maak je het mogelijk dat Gods 
aanwezigheid verschijnt in de kieren, de krochten en de hoeken 
van de stad. In het voetspoor van Jezus die niet verscheen als een 
keizer in Rome maar als timmerman in Nazareth.’ 
 
Dat is de ironie. Wij mensen willen alles groots en meeslepend - de 
podia, de aantallen, het charisma en de status. Gods Koninkrijk 
lijkt juist daar groot te worden waar we het klein houden.  
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“Many of us have been hunkering down for 
months, looking for any discernible sign of the way 

forward; however, while the world is rushing around 
looking for a cure, as we should be, God is looking at 
the hearts of His people. What do you suppose He’s 

finding? 

I’ve shared this several times, but on the 27th of 
March this year, I woke early in the morning to a 
loud voice in my spirit that said, “Humility is the 

way forward”.”  

KRIS VALLOTTON 

 

Wat heb je in je hand? 
‘Maar mijn huis is erg krap.’ 
  
‘Maar ik ben niet echt iemand die gemakkelijk een groep leidt.’  
 
‘Maar ik weet niet wie ik kan uitnodigen.’  
 
‘Ik hoor je Mozes,’ zei God. ‘En dit is mijn vraag: wat heb jij in je 
hand?’  
 
Mozes keek naar zijn hand en zag daarin een staf. Een ding met 
barsten en deuken. Hij sjouwde daar al jaren mee rond; was er mee 
vergroeid. Geen idee eigenlijk waarom hij die staf vasthad. 
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WAT HEB JIJ IN JE HAND 
God zei: ‘Gooi die staf op de grond.’ Mozes deed het en zijn staf 
veranderde in een slang. Uiteindelijk had Mozes Gods’ punt te 
pakken: stop met zeuren over wat je NIET hebt, heb respect voor 
wat je WEL hebt en kijk wat er gebeurt als God DAT gaat zegenen. 
En ja hoor, onder Mozes’ leiding brak het volk Israël uit de 
slavernij, verliet het Egypte en trok het naar het land waar het tot 
op de dag vandaag woont.  
 
Als God tegen jou zegt: ‘Wat heb jij in je hand?’ Wat zeg je dan? 
Wat voel je dan? 
 
Jij en ik hebben ALTIJD iets in onze hand.  
 
Een IQ van 93. Of 113.  
 
Familieleden, kennissen, buren. 
  
€382 euro op de bank.  
 
Vierentwintig uur in een dag.  
 
Ervaring met opvoeden.  
 
Energie voor tien. Of voor drie.  
 
Dyslexie en dus creativiteit.  
 
Een genezen trauma.  
 
Een passie voor armoedebestrijding.  
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Een MAVO opleiding.  
 
Leven met reuma maar niet verbitterd zijn.  
 
Een academische graad. 
  
Handigheid met social media.  
 
Het karakter van een doorzetter. 
 
Weten wat het is om failliet te gaan. 
 
En God zegt: ‘Precies DAT! Wat jij NU in je hand hebt is alles wat 
je nodig hebt voor de volgende stap in jouw reis. Want je hebt het 
gekregen van Mij. En Ik kan er dingen mee doen die jij niet kunt 
verzinnen.’ 
 
God zegent geen dingen. God zegent kinderen. Dus kan God niet 
zegenen wat BUITEN jouw hand is, maar wel wat IN jouw hand is. 
 

Probeer het eens drie maanden 
Misschien doen we er goed aan enige lichtvoetigheid te betrachten. 
Misschien moeten we het simpelweg eens drie maanden proberen, 
zo’n kerk in het klein. Kijken wat je leert en daarna besluiten of en 
hoe je verder gaat. En stel: je besluit er niet mee verder te gaan, 
zelfs dan is alles wat er in die afgelopen maanden op relationeel 
niveau gebeurde van grote geestelijke waarde.  
 
Ooit stopte voor mij de gereformeerde kerk. Was het mislukt? 
Geestelijk niet. Ik heb daar als kind de Heer persoonlijk leren 
kennen.  



 68 

 
Ooit stopte voor mij de huiskerk die we daarna hadden. Was het 
mislukt? Nee, iedereen is daar geestelijk gegroeid en vele relaties 
van toen bloeien nog steeds. 
 
Vorig jaar stopte voor mij Redemption. Was het mislukt? Mijn 
vlees kan dat zo voelen, maar mijn geest glimlacht vriendelijk. 
Geestelijk heb ik in die periode zó enorm veel ontvangen! 
 
Het gaat niet om de vorm. Of om de naam. Of om de signatuur. 
Dat zijn allemaal maar tentjes die komen en gaan. Wat telt zijn de 
relaties en wat we nu kunnen doen om die in geestelijke zin te 
cultiveren. 
 
 

Hoe deal je met koolmonoxide? 
Ons probleem in de Westerse kerk is dat we een vijand hebben die 
is als koolmonoxide. Je ziet, voelt of ruikt hem niet - en hij doodt je 
levend.  
 
Sheep Amongst Wolves is een documentaire over de ondergrondse 
kerk in Iran - naar verluidt de snelstgroeiende kerk van de wereld. 
Je hoort daar over een Iraanse vrouw die ontsnapt aan de 
vervolging en terechtkomt in de VS. Vrijwel direct maakt ze 
rechtsomkeert.  
 
Dit is wat ze ervaarde in de Westerse kerk: ‘There is a satanic 
lullaby there. All christians are sleepy. I started feeling sleepy. That 
to me is a greater threat to my faith, than the persecution in Iran.’ 
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BIDDEN 
Gods Koninkrijk verschijnt niet zonder slag of stoot. Jezus vocht 
met de machten van de duisternis. Paulus streed de goede strijd en 
won de wedloop. Jezus zegt tegen alle zeven gemeenten in 
Openbaringen: zorg dat je overwint. 
 
Tegen welke vijand hebben we in Amsterdam en Nederland te 
vechten? Zijn naam is geen verkrachting, verdrukking, vernedering 
of uitsluiting. Was het maar zo, zegt die vrouw uit Irak. Jullie 
vijand is veel gevaarlijker.  
 
Zodra ze het zegt, zie ik de geestelijke apathie en slaperigheid als 
een wolk overal rondhangen, ook in mijn eigen leven.  
 
Als dit onze Goliath is, hoe vecht je hier dan tegen? Mijn eerlijke 
antwoord: ik weet het niet meer. Ik heb voor m’n gevoel alles uit de 
kast getrokken, maar ben door m’n opties heen. Al mijn plannen 
en ideeën voelen als klappertjespistolen.  
 
Behalve bidden. Het enige echte geestelijke wapen dat ik heb. Hoe 
ouder ik word, hoe meer ik geloof dat gebed het enige is waar 
werkelijk kracht in zit. Dus dat is wat ik te doen heb. Alleen en met 
de mensen om me heen. 

 
 
Het ecosysteem 
Als we in de metafoor van de geestelijke stad de stipjes, tentjes en 
keukentafels plaats laten maken voor tuintjes, hebben we in de stad 
dus een aantal tuintjes. Het zijn er misschien niet veel, ze zijn 
wellicht niet al te aangeharkt, maar ze zijn er.  
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Er is dus een geestelijk ecosysteem. Er is grond om in te zaaien. Er 
is kruisbestuiving mogelijk. Er is zaaigoed. En je hebt geen idee wat 
daar voor bomen, bloemen, struiken en bijenvolken uit gaan 
komen.  
 
Wat gaat daar de komende jaren allemaal uit voortkomen? 
 
Een burgermeester die Jezus volgt?  
 
Een groep kunstenaars geweldige glimpen van glorie tevoorschijn 
toveren? 
 
Een nieuwe Billy Graham?  
 
Een genezingsbediening? 
 
Het zou mooi zijn, maar het doet er niet toe. Wij gaan daar niet 
over.  
 
Onze verantwoordelijkheid is ons tuintje. 
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“If we are to thrive, we can do so only as part of 
a wider, interrelated ecosystem. Thriving eco-

systems are known for abundance and diversity, 
hospitable even to those who want to dwell as 

outliers and remain on the margins.” 

MAKOTO FUJIMURA 

 
Hoi. En waar ben jij in je reis?  
De woestijn lijkt een groter deel van het geloofspad uit te maken 
dan ik dacht.  
 
De realiteit is dat velen van ons serieuze dutsen en deuken hebben 
opgelopen in Kerk Zijn. Wat bedoeld is als een plek van 
bovennatuurlijke genezing en heelwording, kan in de praktijk 
ontaarden in een traumatiserende martelkamer. Zeg ik, met enige 
ervaring als dader en slachtoffer.  
 
Omdat er geen plek is waar ons hart zich meer opent, is er ook 
vrijwel geen plek die ons meer pijn kan doen. 
 
Dus als we elkaar (weer) gaan ontmoeten, ontmoeten we bijna 
altijd ook pijn en teleurstelling.  
 
Op een zeker moment hebben we elkaar daarom liefdevol te 
vragen: En jij, waar ben jij op dit moment in je reis? Waar ben je al 
geheeld? En waar ligt de wond nog open?  
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Elkaar ontmoeten in het Koninkrijk gaat in de eerste plaats over 
vrede stichten. Leren waar de ander (nog niet) is. Luisteren en 
sorry zeggen. Immers, Diegene die zich ons verzoend heeft, gaf ons 
op onze beurt de bediening van de verzoening.  

“Alles wat werkelijk telt in het Koninkrijk van 
God is gebaseerd op herstelde relaties.” 

WEET IK NIET MEER, VERGETEN, SORRY 

 
Bezint eer ge begint 
Het is begrijpelijk dat het velen van ons helemaal niet zo verkeerd 
uitkwam dat corona de georganiseerde kerk aan banden legde. 
Immers, als de voorkant van de kerk stopt, heb je ook geen last 
meer van de achterkant: de ego’s, de disfunctionaliteit, de 
moeizame pastorale gevallen, het gekonkel, het gezeur, de 
teleurstelling en de frustratie.  
 
In dat licht klinkt een keukentafel als een aanlokkelijk alternatief 
omdat het zo eenvoudig en organisch van opzet is. Laat ik daarom 
duidelijk zijn: een kerk aan je keukentafel is GEEN walk in the 
park.  
 
De vorm verandert namelijk niets aan de essentie: op basis van het 
evangelie van elkaar leren houden. Dat is en blijft altijd gedoe.  
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BANKJE 
Als ouders klaagden over hun piepende kinderen, ging ik er altijd 
prat op dat mijn kinderen van die goede bergwandelaars waren. 
Tot vorig jaar. In de Picos d’Europa van Noord-Spanje waren ze 
met geen stok vooruit te slaan.  
 
Dat duurde totdat ik ze bij de start van de volgende wandeling op 
een bankje zette en in detail met ze doornam wat ze konden 
verwachten: hoe lang, toppen en dalen, het weer, waar we zouden 
gaan lunchen, het uitzicht vanaf de top, hoe laat we terug zouden 
zijn. En toen vroeg ik ze: ‘Zeg je daar ja tegen. Niet alleen tegen de 
top, maar tegen het hele pakket?’  
 
Uiteraard raakte ik drie keer de weg kwijt en liep alles anders, maar 
toch piepten ze geen moment. We hadden immers een deal. Ze 
hadden Ja gezegd, ook tegen de taaie momenten.  
 
Ja zeggen tegen een groepje mensen dat samen achter Jezus aan 
gaat lopen, is Ja zeggen tegen het gehele pakket. Ja tegen de 
geestelijke bergtopervaringen, maar ook Ja tegen die keren dat een 
ontmoeting niet loopt, het bemoedigen van mensen die het niet bij 
kunnen benen en het smeren van de boterhammen.  

“Where you have no love, you have no 
authority.” 

HEIDI BAKER 
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Voor later zorg 
Hoe zit het met oudsten? - Hoe houden zulke kleine kerken 
onderling contact? -  Hoe kun je samen ook af en toe grote 
samenkomsten organiseren met corporate worship? – Hoe houd je 
voldoende diepgang? – Hoe behoud je een goede relatie met 
traditionele kerken? - Hoe creëer je transparantie in eventuele 
geldstromen? - Hoe worden de apostelen, profeten, evangelisten, 
herders en leraren in stelling gebracht? - Et cetera. 
 
Belangrijke vragen die om wijsheid vragen. Maar het zijn absoluut 
geen kwesties die beantwoord moeten zijn voordat je kunt starten. 
Sterker nog: waarschijnlijk krijg je de wijsheid hierover pas in 
pacht als je onderweg bent.  
 
Evangeliste en verzetsstrijdster Corrie ten Boom - die tijdens de 
Duitse bezetting Joodse onderduikers in huis nam - vertelt in haar 
boek De Schuilplaats hoe ze van haar vader leerde dat het 
belangrijkste is dat je in de trein gaat zitten. Het treinkaartje zit in 
de zak van je Vader. Je krijgt het wel als de conducteur langskomt.  
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Tot slot 
Dit was het, dank voor het lezen. Gaat nu heen en vermenigvuldigt 
u.  
 
Dank, Harold, Henno en Rob voor onze wekelijkse Zoom-
gesprekken tijdens de lockdown. Veel van mijn denken is door die 
gesprekken ontstaan, gegroeid en gescherpt. Dank, Ryno & Mari, 
Tim & Anniek en anderen voor mooie keukentafelmomenten de 
laatste maanden. Dank, Rob de Blikslager. Als dit epistel enigszins 
leesbaar is, is het jouw schuld.  
 
Dank Maartje, voor het geduldig verdragen van mijn zelfkant in 
het algemeen en van dit schrijfsel in het bijzonder. Niemand heeft 
een idee van de hoeveelheid losse flodders, regelrechte dwaalleer en 
algeheel geraaskal jij al vijftien jaar lang dagelijks ongevraagd over 
je heen gekieperd krijgt. Overigens, mocht iemand in deze brief iets 
gelezen hebben wat neigt naar geestelijke intelligentie, dan heb ik 
daar iets opgeschreven wat Maartje ooit een keer gezegd heeft.  
 
O ja, als ik hier mijn kinderen niet noem krijg ik gezeur. En 
terecht. Merel, Lev en Isaac zijn namelijk zulke volwaardige 
deelnemers aan deze reis, dat ik me wel eens afvraag of zij niet 
meer mij gidsen dan andersom.  
 
En jullie allen: ik beschouw jullie als mijn reisgenoten, en als 
zodanig zijn jullie me zeer dierbaar. Niet in de laatste plaats omdat 
ik met sommigen van jullie onderweg serieuze stormen ben 
tegengekomen. Die we samen overleefd hebben, wat mij betreft.  
 
NOG EEN LAATSTE DING 
Ik heb ervoor gekozen om dit epistel te schrijven als een open brief. 
Om wat ik te zeggen heb niet van de daken te tetteren, maar om dat 
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gericht te delen met een specifieke groep mensen waarvan ik 
inschat dat ze het waarderen.  
 
Dit betekent niet dat deze tekst niet verder verspreid mag worden. 
Wellicht ken jij mensen om je heen die het op hun beurt zouden 
waarderen als je de brief met ze deelt.  
 
Op jaspervanderkolk.nl/openbrief kun je deze brief in PDF vinden 
en zo doorsturen aan vrienden en bekenden. Ook is daar voor de 
liefhebber materiaal vinden dat mij in mijn zoektocht geholpen 
heeft. Waarbij ik het laatste woord aan de Prediker geef.  
 
Met broederlijke groet, 
Jasper.  
 
 
 

En tot slot, mijn zoon, nog deze waarschuwing: 
er komt geen einde aan het aantal boeken dat 

geschreven wordt, en veel lezen mat het lichaam af.  
 

Alles wat je hebt gehoord komt hierop neer: heb 
ontzag voor God en leef zijn geboden na.  

PREDIKER 12:12,13 

 


