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Geloven	en	het	alledaagse	leven	–	over	

veranderingen	in	kerk	en	samenleving	

Inmiddels is het al weer even geleden dat ik werd bevestigd als predikant in 

Zwolle. En het zou zo maar kunnen zijn dat u dat niet is ontgaan. Het is 

blijkbaar toch wel bijzonder wanneer iemand net als Paulus zich in wil zetten 

voor de verkondiging van het Evangelie en zich niet door de gemeente in zijn 

levensonderhoud laat voorzien. Een journalist heeft in die tijd de 

predikantenbond een aantal uitspraken weten te ontlokken waardoor het toch 

voorpaginanieuws werd en de landelijk pers er bovenop sprong. Wat de 

predikantenbond niet wist, was dat ik geen formatieplaats bezet en dus niet 

een arbeidsplaats bezet houdt die door een betaalde kracht zou kunnen 

worden ingevuld. Het neemt niet weg dat ik dankzij die publiciteit ineens het 

podium kreeg om mijn verhaal te vertellen. En niet alleen via de christelijke 

media, maar juist ook de seculiere pers stond te popelen om mijn verhaal aan 

te horen. Op Radio 2 bij Frits Spits heb ik kort kunnen uitleggen waarom de 

Evangelieverkonding zo mooi is. En BNR businessnewsradio heeft zelfs een 

kwartier zendtijd voor mij ingeruimd. Het boeide Paul van Liempt zo dat hij de 

tijd bijna vergat. Ik kan me nog goed de zure gezichten herinneren van de 

gasten na mij. Want door de strakke programmering moesten zij tijd inleveren. 

Uiteindelijk is wel duidelijk geworden dat niet het onbezoldigd zijn, maar de 

combinatie van mijn twee beroepen, twee roepingen, de meeste aandacht 

vraagt. Beter gezegd, verbazing oproept. En ook onder christenen zijn er 

genoeg die zich afvragen; dominee en bankier kan dat wel? Jan van den Bosch 

heeft mij er op doorgevraagd in Hour of Power om tot slot te kunnen 

concluderen dat het eigenlijk toch wel mooi is. Waarom vertel ik dit? Ten 

eerste om mij zelf voor te stellen. Ik ben niet alleen echtgenoot en vader van 4 
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kinderen, niet alleen parttime predikant, maar ook bankier. Samen met een 

team van mensen ben ik verantwoordelijk voor de financiële dienstverlening 

aan een 100-tal grote bedrijven. Ten tweede vertel ik dit omdat het alles te 

maken heeft met het onderwerp. Geloof en het alledaagse leven. Ik realiseer 

me dat ik een ‘kind van mijn tijd’ ben. De veranderingen in kerk en samenleving 

hebben er toe geleid dat ik nu sta waar ik sta. Dat ik doe wat ik doe. Het 

combineren van de wereld van geloof, hoop en liefde met de wereld van het 

grote geld. God en de Mammon.  

 

Dank voor uw uitnodiging om hier mijn verhaal te mogen vertellen. Ik wil graag 

eerst een aantal ontwikkelen schetsen die ik zie. Wat is er in onze tijd gaande? 

Dat zal zeker niet volledig zijn, ik wil me beperken tot een aantal hoofdlijnen. 

Dat doet eigenlijk geen recht aan de enorme verscheidenheid aan 

ontwikkelingen. De wereld is complexer dan ooit. En zo goed en zo kwaad als 

dat kan probeer ik een aantal lijnen te trekken naar de kerk. Ook daarvoor 

geldt dat er sprake is van een enorme verscheidenheid. Ik heb het voorrecht 

om nog in een klein dorp op de Veluwe te mogen wonen en te werken in een 

grote stad. Ik verklap u geen geheim wanneer ik u vertel dat er grote 

verschillen zijn tussen die twee omgevingen. Vaak wordt de stad wel gezien als 

voorloper in ontwikkelingen. Dus juist ook voor mensen in de dorpen is het 

relevant om naar die ontwikkelingen te kijken. Wat komt er op ons af? 

Misschien nog wel belangrijker dan een schets en analyse van de 

veranderingen is de vraag hoe we in deze tijd kerk kunnen zijn. En wat 

betekenen deze ontwikkelingen voor de Evangelieverkondiging. Waarom 

noemde ik mezelf al eerder een ‘kind van mijn tijd’?   
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1. De almacht van God alom betwijfelt en gemist 

Na de Verlichting is de positie van God, als ‘He’s got the whole world in his 

hands’ steeds meer ingenomen door de mens. Niet God kwam centraal te 

staan, maar de mens staat in het middelpunt. De mens die alles in de hand 

heeft en alles kan beheersen. Door de huidige crisis is het besef gegroeid dat de 

samenleving toch minder maakbaar is dan we dachten, maar de idee dat de 

mens tot veel in staat is, blijft overheersen. Dat heeft enorme gevolgen voor 

hoe de mens van vandaag tegen God aankijkt. En onder die invloed komt 

niemand uit. Je voelt je toch heel wat als je met jouw auto over de snelweg 

rijdt. Een staaltje techniek waar je u tegen zegt. Ontegenzeggelijk worden we er 

allemaal door beïnvloed. Wat kan de mens veel. Maar net als overal geldt hier 

een soort van natuurwet. Iemand die slecht spreekt over een ander doet dat 

vaak, bewust of onbewust, om er zelf beter uit te komen. De een omhoog 

betekent de ander naar beneden. En zo gaat dat dus ook over de verhouding 

God en mens. Hoe groter je denkt over mensen, hoe kleiner je denkt over God. 

Het besef van de nietigheid van de mens, die slechts een sterveling (Ps 8) is, 

wordt node gemist. Ontzag voor God, hoe die verder ook wordt gezien of 

ervaren, is ver te zoeken.  

De gevolgen voor de samenleving zijn enorm. Een absolute waarde wordt node 

gemist. Voor ons moreel handelen hebben we immers een toetsingskader 

nodig. Een bron waaruit we onze waarden en normen putten. De moeite die 

we daarmee hebben wordt steeds duidelijker. Regels worden belangrijker dan 

de intrinsieke waarde. Hoe werkt Compliance binnen een grote organisatie? 

‘Als het dossier maar op orde is dan kan niemand mij iets verwijten.’ Hanteren 

of handhaven van een regel gaat dan boven de vraag: Wat is recht of onrecht? 

Die vraag wordt dan nog nauwelijks gesteld.    
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Ongepaste agressie is ook een gevolg van het ontbreken van een absolute 

waarde. Die absolute waarde wordt – negatief gesteld – ook wel gezien als een 

‘Big Brother watching you’. Dat willen we niet. We denken onze eigen broek 

wel op te kunnen houden. Lang leve de autonomie van de mens. Maar toch 

ontspoort onze samenleving zo nu en dan in zinloos geweld, een uiting van 

zinloosheid. Wat is dan het antwoord van de kerk? Het blijft zo vaak stil! Terwijl 

hier een enorme kans ligt. Want juist het Evangelie geeft zin aan het leven.  

2. God is dood of geloven in een God die niet bestaat 

Het bestaan van een geestelijke wereld wordt breed betwijfeld. Dat is ook de 

uiterste consequentie van de liberale theologie. Er is geen persoonlijk God. 

Geen God als wezen buiten ons. God bestaat niet. Schaeffer geeft aan dat de 

oorsprong van deze gedachte bij Thomas ligt en de natuurlijke theologie. Niet 

dat Thomas niet in een persoonlijke God geloofde, maar zijn natuurlijke 

theologie is een voedingsbodem geweest. Thomas is degene geweest die 

begonnen is met ‘een boven’ en ‘een onder’. God is in beide te kennen. Hij is te 

kennen vanuit het zichtbare, tastbare van ons bestaan en uit de openbaring in 

Zijn Woord, uit de hemelse sferen waar God vertoeft. Het onder en boven.   

Het aanbrengen van die twee lagen, een boven en onder, is in de Verlichting 

vervolgens doorontwikkeld. De Verlichting heeft er in ons denken bovendien 

voor gezorgd dat er een stevige laag tussen die twee is komen te zitten. In mijn 

tijd als voorzitter van het Evangelisch Werkverband (www.ewv.nl) hebben we 

deze ontwikkeling ook onderkend en gedacht dat het goed zou zijn om hier 

over een boek te schrijven. Want in de rationaliteit is de onderkant, het 

zichtbare en tastbare, de boventoon gaan voeren. Sterker, de bovenkant 

verdween. Alles wat niet zichtbaar en tastbaar is, bestaat niet. En als 

vervolgens God ook niet in het alledaagse leven kan worden gekend, is God ook 

gelijk dood. Ook in de kerk heeft de rationaliteit terrein gewonnen en lijkt het 
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geloof in een hiernamaals, het bestaan van ‘boven’, van een God in de Hemel 

te verdwijnen. Of in ieder geval de lichamelijke opstanding wordt afgedaan als 

niet realistisch. Het geloof in een opstandingslichaam verdwijnt. Een 

opstandingslichaam dat Jezus als eerste en tot nog toe als enige heeft 

ontvangen. De opstanding van het ‘vlees’ wordt alom betwijfeld, getuige ook 

het toenemend aantal crematies binnen de kerk. Let wel, deze ontwikkeling is 

vooral in de Westerse wereld te bespeuren. Het besef van het bestaan van een 

geestelijke wereld en God in het bijzonder is in andere delen van de wereld 

geen enkel punt van discussie. Als u hier meer over wilt lezen, dan kan ik u het 

boek ‘Als God de hemel opent’ (ISBN: 9789023920700) van harte aanbevelen.  

3. Intolerantie van de toleranten 

Een zorgelijke ontwikkeling in onze samenleving is de plaats van godsdienst in 

het publieke domein. De verhoudingen in de politiek worden steeds scherper. 

Het bijzondere is dat juist politieke partijen die tolerantie hoog in het vaandel 

hebben staan, die eigenlijk stellen dat alles mag wat ook kan, zelf intolerant 

zijn. Een duidelijk voorbeeld daarvan is de intolerantie ten aanzien van 

gewetensbezwaarde ambtenaren. Of rituele slachtingen. Open Doors 

waarschuwt voor christenvervolging die in het Westen opkomt. Ze treden 

daarmee in de voetsporen van John Piper. Die vindt dat de christenen in het 

Westen vertroeteld zijn. We hebben niet te lijden aan het volgen van Christus. 

En daarom lezen we de Bijbel ook niet meer met een wanhopige honger naar 

bewijzen van Gods overwinning op het lijden. We zijn de Bijbel selectief gaan 

lezen. Vooral met het oog op ons eigen welzijn. Piper waarschuwt ons. ‘Het is 

als een soldaat die niet meer weet hoe hij zijn wapens moet gebruiken, omdat 

het overal vrede is, en die de afgelopen tientallen jaren heeft doorgebracht 

met ontwikkelingswerk en kinderen leert om te gamen. Terwijl de vijand op het 

punt staat om het land binnen te vallen.’   
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Zijn wij er ons voldoende van bewust dat we in een post-christelijke 

samenleving leven? Een samenleving waarin alles maar gewoon moet kunnen. 

Vrijheid blijheid. En tenslotte ook gelijkheid. En gelijkheid gaat uit van de 

mondigheid van de mens. We denken immers groot over wat de mens kan. 

Maar het gevaar is dat iedereen aan zijn lot wordt overgelaten. Wie neemt het 

nog op voor de zwakkeren in de samenleving als je vooronderstelling is dat 

iedereen zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen leven? Succes is een keuze, is 

het motto van de bovenmodale burger. Hoezo valt geluk en voorspoed je toe? 

Ondertussen zie ik de vraag naar diaconale steun toenemen. En zie ik vrijwel 

dagelijks dat Prediker helemaal gelijk had. Het valt je allemaal toe. Hoeveel 

invloed heb ik zelf eigenlijk? Nee, succes is geen keuze. En wijzen op de eigen 

verantwoordelijkheid van mensen is veeleer een excuus om maar te stoppen 

met het verlenen van hulp, om te bezuinigen. De politiek wil af van de 

verzorgingsstaat. Het moet een participatiemaatschappij worden. Een 

individualistische samenleving waarin iedereen opkomt voor zijn eigen recht. 

Het valt natuurlijk niet te ontkennen dat de verzorgingsstaat naast alle sociale 

en goede punten, een vervelende bijwerking heeft gehad. Het heeft ertoe 

geleid dat mensen in plaats van zelf verantwoordelijkheid te nemen zijn gaan 

vertrouwen op het collectief. Wie neemt vandaag de dag zijn bejaarde moeder 

nog zelf in huis? Daar zijn toch verzorgingstehuizen voor? Mensen zijn erop 

gaan vertrouwen dat de ‘overheid’ het wel zou regelen. En het is een sport 

geworden om zoveel mogelijk uit de collectieve ruif te halen. Eigen initiatief 

wordt nauwelijks beloond. Er wordt voor ons gezorgd. En die vorm van 

consumentisme is ook herkenbaar in de kerk. De gemeente komt op 

zondagmorgen binnen. Hangt de jas op aan de kapstok. Gaat zitten. Doet een 

uurtje mee. Stopt zijn euro in de collectezak en verdwijnt weer geruisloos. En 

als de ‘performance’ niet goed genoeg is, klagen we. Maar doen we iets? Ook 
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voor de kerk ligt er een enorme uitdaging. Hoe worden we van verzorgingskerk 

een participatiegemeenschap? 

4. De netwerksamenleving 

De huidige samenleving is een netwerksamenleving. Een samenleving waarin 

internet en sociale media niet meer weg te denken zijn. Op allerlei manieren 

zijn mensen met elkaar verbonden. Het draait om relaties. Maar dan wel 

vluchtiger. Dat lijkt minder diepgaand, maar is het dat wel?  

Als het echt oppervlakkig zou zijn, dan zou het pesten via sociale media niet zo 

ingrijpend zijn. ‘Online pesten is erger’ kopte de krant. En het bericht op 

internet van Tim Ribberink in 2012 maakte dat eens te meer duidelijk. Hij 

pleegde zelfmoord omdat hij werd gepest, online. Het heeft pesten op de 

politieke agenda gezet. Nee, we kunnen sociale media niet negeren.  

Mensen kunnen niet meer zonder sociale media. Het is de manier om 

contacten te onderhouden. Hoe oppervlakkig dat dan ook lijkt. Mensen hebben 

last van verlatingsangst. Sociale media bieden een mogelijkheid om de 

eenzaamheid te lijf te gaan. Aan de ene kant hechten we aan het individu. Aan 

de persoonlijke ontwikkeling. Het persoonlijke succes. Maar angst om alleen te 

zijn is groot. Engels onderzoek toont aan dat meer dan de helft van de mensen 

last heeft van no-mo-fobie. ‘Zijn op een plek waar geen ontvangst voor de 

mobiele telefoon is.’ Geen contact met de buitenwereld. Geen toegang tot 

sociale media. Verlatingsangst. Eenzaamheid.   

Moeten we in de kerk dan iets met sociale media? Wat en hoe weet ik niet, 

maar als ik bedenk hoe belangrijk sociale media voor onze jongere generaties 

zijn, dan is het onvermijdelijk. Jongeren beleven ‘gemeenschap’ ook op een 

andere manier. Want sociale media maken het mogelijk om contact te hebben 

waar en wanneer jij maar wilt. ‘Hoezo moet ik me dan beperken tot 

zondagmorgen van 10 tot 11 uur?’ Voor jongeren geldt veeleer dat de kerk 
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daar is, waar 2 of meer in Gods naam vergaderd zijn. Tieners beleven kerk-zijn 

echt op hun eigen manier. Wat is kerk-zijn? Internet, TV programma’s…. De 

uitdaging om jongeren bij de kerk te betrekken wordt steeds groter. Andere 

vormen lijken onvermijdelijk. Jongeren lopen bovendien met andere vragen 

rond. Zoals een jongere eens zei: ‘In de kerk krijg je alleen maar antwoorden op 

vragen die je helemaal niet hebt.’  

Het gevaar is aanwezig dat we denken dat de invloed van sociale media alleen 

bij jongeren merkbaar is. Niets is minder waar. Over de volle breedte worden 

relaties vluchtiger. Weten we nog wel wat loyaliteit is? Trouw. In relaties. Op 

de werkvloer. In het huwelijk. In de kerk. Iedereen doet maar gewoon waar hij 

of zij zelf zin in heeft. De loyaliteit neemt af. Verhoudingen worden losser. 

Relaties worden gemakkelijker ontbonden.  

Die afnemende trouw zie je ook in relaties van mensen met de kerk. Met de 

gemeente van Jezus Christus. Met het grootste gemak gaat de kerkgang van 

eens per week naar eens per drie weken. We leven in een wegwerpcultuur. Als 

we er geen zin meer in hebben. Als we het nut er niet meer van inzien, doen 

we het weg. We nemen heel gemakkelijk afscheid van spullen, van dingen, van 

relaties, van mensen, van de kerk……….. of stappen met het grootste gemak 

over naar een gemeente waar het ‘beter’ is.  

5. Mondigheid of het eigen gelijk van de mens 

Mensen laten zich ook niets meer gezeggen. Eigen idee en mening worden 

belangrijker. Ik bepaal zelf wel wat goed voor me is. Dat is ook mijn gevoel bij 

het opvoeden vandaag de dag. Met mijn zoon had ik daar een discussie over. 

‘Ik ben zelf verantwoordelijk.’ En het eigen gelijk werkt ook door in de kerk. De 

eigen theologie is doorslaggevend. Dit komt onder meer ook tot uiting in het 

denken over dopen. Hoe kun je het gesprek voeren met een gemeentelid dat 

meent ook als volwassene nog een keer gedoopt te moeten worden? Iemand 
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die vanuit een diep geloof en vertrouwen in God meent dat hij of zij daartoe 

geroepen wordt. Dat is natuurlijk een enorm spanningsveld. Hoeveel ruimte 

bieden wij dan? God is immers een God van ruimte, maar ook een God van 

orde. De hedendaagse mens vindt ook dat hij overal recht op heeft. En vaak 

ook heel impulsief. ‘Ik wil het en ik wil het nu’. Het recht van de mens gaat 

steeds vaker boven het Woord van God. Dat blijkt bijvoorbeeld ook uit 

discussie over het zegenen van homoseksuele relaties. Wie ben ik om iemand 

het recht op een zegen te onthouden? Als heteroseksueel heb je gemakkelijk 

praten…. Waar blijft dan de vraag nog naar de norm vanuit Gods Woord? 

Zo zijn er steeds meer ethische kwesties waarin het zogenaamde universele 

recht van de mens prevaleert boven Bijbelse normen. Kun je bijvoorbeeld nog 

aankomen met de Bijbel als er gesproken wordt over euthanasie? Is dit dan ook 

weer een uiting van ‘mens boven God’? 

6. De verleide kerk 

In onze voorbede besteden we vaak aandacht aan onze broeders en zusters die 

vervolgd worden. Die moeten lijden vanwege hun geloof. We bidden voor de 

lijdende kerk. Maar we kunnen ook van de vervolgde kerk leren. Net zo goed 

als we ook van de kerk in armoede kunnen leren. Ik heb het voorrecht gehad 

om in Haïti kerken te bezoeken, christenen te ontmoeten. 2 jaar na de 

aardbeving lagen de gebouwen erbij alsof het gisteren allemaal gebeurd was. 

De armoede schreeuwt je tegemoet. Je voelt je gewoon bezwaard om het aan 

te zien. En toch. Nergens heb ik meer uitingen van vertrouwen op God gezien, 

dan in Haïti. Het armste land van het westelijk halfrond. Deze mensen hebben 

hoop. De dankbaarheid voor het leven straalt van de gezichten af. Wat een 

toewijding. Wat een vertrouwen. Om jaloers op te worden.   

Ook in Nederland zijn we kerk. Niet in armoede. Niet in vervolging, maar in 

verleiding. Wij zijn de verleide kerk. Verleid door onze welvaart. Verleid door 
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macht, hebzucht, economische groei, status enz. Vooral mannen hebben last 

van hun GSM. Geld, Sex, Macht. Bij ons geen gebouwen in puin, maar reclame 

voor beleggingen in kantoren en winkels met de mooiste rendementen. Bij ons 

geen bedelende vrouwen, maar beelden van aantrekkelijke dames. Beelden die 

de grens van het fatsoenlijk al ver voorbij zijn. Vinden we het dan nog gek 

wanneer moslims een afschuw krijgen van het christendom? In landen als 

Marokko is het straatbeeld absoluut anders. Geen bloot op straat. En de 

moslim associeert het perverse van onze samenleving met het christendom. 

Nederland heet toch een christelijk land te zijn? En wij vinden het vreemd 

wanneer zij niet willen integreren?  

Laten we ook niet denken dat die verleidingen aan de kerkdeuren voorbij gaan. 

De invloed van pornografie is enorm. En in de pastorale praktijk lopen we er 

gewoon keihard tegenaan. ‘Wat is er zo bijzonder aan? Heel de straat doet 

het.’ 

Waarom zijn verleidingen zo krachtig? Het achterliggende probleem is een 

gebrek aan identiteit. Mensen ontlenen hun identiteit niet aan wat ze zijn, 

maar wat ze doen of hebben. Het vervagen van sekserollen is ook een 

zorgelijke ontwikkeling. Het is geen discussie of man en vrouw gelijkwaardig 

zijn. Maar ze zijn toch niet gelijk? Juist in hun diversiteit zit de grootste kracht 

en toegevoegde waarde. Zo kunnen vrouw en man elkaar echt dienen. 

Waarom staan al die mensen open voor verleidingen? Om even te kunnen 

vluchten te genieten van ‘successen’?  

Er is sprake van een serieuze identiteitscrisis. Het is ongehoord hoeveel 

mensen psychiatrische hulp krijgen of antidepressiva voorgeschreven krijgen. 

‘Als je jong bent, denk je dat er normale mensen bestaan, maar dat jij de pech 

hebt ze niet te kennen. Later kom je erachter dat dat onzin is, dat er geen 

normale mensen bestaan. Er bestaan alleen patiënten. Sommige patiënten 
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weten zich staande te houden ten koste van andere patiënten. Die noemen we 

geslaagd.’ [Arnon Grunberg] In die samenleving leven wij, werken wij en zijn we 

kerk. Gemeente van Jezus Christus. Niet aan wat we doen of hebben behoren 

wij onze identiteit te ontlenen, maar aan wie wij zijn in Hem.  

7. Het antwoord van de kerk 

De invloed van de ontwikkelingen in de samenleving op de kerk wordt steeds 

groter. De vanzelfsprekendheden zijn ervan af. Waar ik vroeger als kind op 

school, bij de voetbal en in de kerk met dezelfde jongens optrok, is dat nu veel 

anders. We leefden in een zuil. Die zuil bood tot op zekere hoogte 

bescherming. En het was goed. Ik heb er veel aan te danken. Ik heb het geloof 

weten te behouden. Maar de zuil is niet meer. En er naar toe terug, kan niet en 

moeten we ook niet willen. Maar als zuilen verdwijnen en kerkmuren vervagen 

wordt voor het behoud van de eigen identiteit iets anders gevraagd. Misschien 

mag ik het ook anders stellen. Nu wordt de identiteit van christenen werkelijk 

bepaald door wie ze zijn in Jezus Christus. Erbij hangen, uit gewoonte naar de 

kerk gaan of omwille van de sociale controle, is er niet meer bij.   

De kerk heeft misschien wel lang de tijd nodig gehad om zich te bedenken dat 

ze niet meer relevant is. De kerk is naar de rand van de samenleving geduwd en 

soms denk ik ook wel eens; over de rand.  Onze maatschappij is in een rap 

tempo afscheid aan het nemen van onze joods-christelijk wortels. En dat de 

wetenschap ooit voortgekomen is uit de kerk en de theologie als basis heeft 

gehad, lijken we vergeten te zijn. Er wordt nog wel met groot respect 

gesproken over wetenschappers als Newton en Pascal, maar dat het christelijk 

geloof voor hen zo belangrijk was in hun wetenschapsbeoefening staat nog 

maar weinig mensen voor ogen.  

En wat was het antwoord van de kerk nadat haar maatschappelijke taken door 

de overheid werden overgenomen? Dan blijft het even stil.  
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De lokale kerk is de hoop voor de wereld, stelt Bill Hybels. Langzaam maar 

zeker wordt ze wakker. We beseffen steeds meer dat het God uiteindelijk niet 

om de kerk gaat, maar om de wereld. De kerk is een middel, maar geen doel. 

Dat groeiende besef uit zich in het gesprek over missionair gemeente-zijn. Is 

dat niet opgekomen omdat geloven heel ver af is komen te staan van het 

alledaagse leven? Voor veel mensen wordt een belangrijk deel van hun 

beschikbare tijd besteed aan de verwerving van inkomen. Wat is de verhouding 

daarvan met het Evangelie? En wat betekent het als we zelf genade hebben 

leren ontvangen? Dat wil je dan toch ook graag uitdelen aan de mensen in je 

buurt. De mensen die je ontmoet. Aan de wereld. Veel christenen leven nog als 

een duikboot. Ze komen op zondagmorgen even boven water om vervolgens 

weer een hele week onzichtbaar te zijn. Ik voorspel dat die duikboot op enig 

moment helemaal niet meer boven komt.  

Wat onze samenleving meer dan ooit nodig heeft is HOOP. Hoop die gestalte 

krijgt en zichtbaar wordt in het leven van gewone mensen. Het Evangelie is een 

boodschap van HOOP voor ieder mens. Maar die boodschap landt alleen als 

christenen authentiek zijn. Uit één stuk. Het enig mogelijke antwoord is een 

holistische, integrale benadering en radicaal. 100%, 24/7. Het is feitelijk 

onmogelijk om het ´geloof achter de voordeur´ te houden. Dat is vragen aan 

gelovigen om schizofreen te worden.  

Er moeten keuzes worden gemaakt. Het besef dat het hier bij velen aan 

ontbreekt groeit. Het was voor mij aanleiding om theologie te gaan studeren. 

Om uiteindelijk ook het predikantschap te combineren met een 

verantwoordelijke baan in het bankwezen. Om zodoende in eigen persoon een 

verbinding te leggen tussen geloven en het alledaagse leven. Tussen de 

kerkzaal en de werkvloer.  
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Het deed en doet mij pijn dat de kerk zo aan relevantie verliest, terwijl het 

goud in handen heeft. Te vaak ook luisterde ik op zondagmorgen naar 

predikanten met een ballonvaarderssyndroom. Ken u dat? Ballonvaarders die 

de weg kwijt waren en hun ballon tot 25 meter boven de aarde lieten zakken. 

Ze riepen naar iemand op het veld: hallo. En toen deze hen boven zag: kunt u 

ons vertellen waar we zijn? Toen was het antwoord: ja, ongeveer 25 meter 

boven de aarde. Toen zei de ene ballonvaarder tegen de ander: typisch een 

predikant. Het klopt helemaal wat hij zegt, maar je hebt er niets aan. Te vaak 

zat ik op zondag in de kerk en vroeg ik me af: wat heb ik er aan als ik 

morgenochtend op kantoor weer achter mijn bureau aanschuif? Bovendien zag 

ik allemaal christenen op de werkvloer worstelen met de vraag: wat betekent 

het om christen te zijn? Hoe geef ik dat handen en voeten?  

Iemand die voor mij een bron van inspiratie is, is Franciscus van Assisi. Van hem 

is het verhaal bekend dat hij eens een jonge monnik vroeg om mee te gaan om 

te preken. Ze trokken de kloosterdeur achter zich dicht en liepen door de 

voorsteden, naar de hoofdstraat, over de markt en weer richting het klooster. 

Tot dat de jonge monnik aan Franciscus vroeg: zijn we niet vergeten om te 

preken. Nee, zei Franciscus, want met onze uitstraling, houding en aandacht 

voor de mensen hebben wij gepreekt. ‘Het heeft geen zin om ergens heen te 

gaan om te preken, als je niet overal preekt waar je heen gaat.’  

De accenten in de praktische theologie zijn aan het verschuiven. Er is 

hernieuwde aandacht voor discipelschap, het volgen van Jezus Christus. Hoe 

geef ik in mijn dagelijks leven gestalte aan het Koninkrijk van God op aarde? 

Een leesbare brief van Christus. Het is tenslotte toch de gemeente van Jezus 

Christus die Jezus in de samenleving zichtbaar maakt? Stel je eens voor dat 

iedere christen dat ging doen wat de wil van God is voor zijn of haar leven. Gaat 
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leven door de Geest. Dan hoeven we niet meer te praten over missionair 

gemeente-zijn, want dan zijn we het gewoon. En zo hoort het ook.   

Het besef onder christenen dat de Bijbel normatief kan zijn in ieder werkveld 

neemt toe. Getuige ook boeken als ‘Prediker voor managers’. En 

managementgoeroes als Ben Tiggelaar en Stephen Covey lieten zich ook echt 

inspireren door de Bijbel. Het is onze taak als predikanten om onze 

gemeenteleden het belang van discipelschap voor te houden. Om onze 

gemeente toe te rusten. Om onze gemeente voor te leven.  

Tot slot nog een kanttekening. Ik zie in al die aandacht voor discipelschap en 

aandacht voor het Koninkrijk van God op aarde, ook een gevaar. Voor je het 

weet is al die aandacht voor goed doen en een goed voorbeeld zijn, Jezus 

volgen, weer een vorm van wetticisme. Een vorm van eigen verdienste. 

Daarom mogen we mogen nooit ophouden te verkondigen dat genade vóór 

doen komt. Genade ontvangen en gerechtigheid doen. Zoals Zacheüs eerst 

Jezus in zijn huis moest toelaten om vervolgens te worden zoals hij door God 

was bedoeld. Zuiver en rechtvaardig. Eerst moest hij zijn nieuwe identiteit 

ontvangen, een zoon van Abraham worden, voordat hij aan de slag ging als 

burger van het Koninkrijk van God. Zo zal het zijn.  

 

Ds Ruilof van Putten                                        ’t Harde, september 

2013 
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