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Ik droom van een gemeente,
waarin het evangelie zo verkondigd wordt,
dat het mensen helpt om te leven,
waarin de mensen zo enthousiast worden door de boodschap van
Jezus,
dat zij anderen erover vertellen,
waarin mensen het evangelie geloven,
omdat zij antwoord vinden op hun zoeken en hun vragen.
Ik droom van een gemeente,
waarin iedereen met iedereen spreekt,
waarin conflicten worden opgelost,
waarin moedelozen een open oor vinden,
waarin verdrietigen getroost worden en
eenzamen vreugde vinden,
waarin er niemand is die niet begrepen wordt,
waarin eenieder zich verheugt erbij te horen.
Ik geloof in deze droom.
Hij helpt mij me in te zetten in een gemeente,
opdat zij levendig wordt,
en waarin de Geest van Jezus leeft!

Sören Kierkegaard (1813-1855)
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Zwaar geloof
Veel mensen zijn verbaasd als ze horen dat een dertiger kerkelijk
actief is. Dat wordt toch veelal geassocieerd met oudere generaties. Ik geef ze ook geen ongelijk. Als je op een willekeurige zondagochtend rondkijkt in veel kerken, dan bevat de haarkleur veel
grijstinten.
Regelmatig wordt mij de vraag gesteld of ik een zwaar geloof heb.
Een opmerkelijke vraag. Wat is zwaar? Eén kilo is zwaar. Vijf kilo
is nog zwaarder voor diegenen die na de feestdagen willen afvallen. Wel opvallend is dat de zwaarte van een geloof mensen
kennelijk enorm bezighoudt. Alsof iets uit het verleden hen achtervolgt. Ook dat is denk ik niet verwonderlijk. In de afgelopen decennia zijn de kerken nu niet het toonbeeld geweest van een uitnodigende omgeving. In veel gevallen prevaleerde instituut en
leerregels boven de omgang van de mens met God en Jezus Christus. Het kwam vaak voor dat bijzaken als hoofdzaken werden gepresenteerd. Daarmee werd de aandacht afgeleid van waar het
werkelijk om gaat. Naast de vaak kille, uitzichtloze boodschap
waren economische voorspoed en Individualisering van de maatschappij aanvullende ingrediënten om veel mensen te doen besluiten de kerk te verlaten. Wat bleef hangen was een grauwsluier,
met hier en daar een lichtpuntje, die over deze episode van het
leven heen was gedrapeerd. Dat moet wel zwaar zijn.
Ik geloof dat ieder mens een product is van zijn generatie. Sinds
het begin van deze eeuw staan geloof en religie, in de breedste zin
van het woord, weer in de schijnwerpers. Het blijkt toch niet verbannen te zijn van het levenstoneel. We treden een nieuw decennium binnen en kunnen een nieuwe stap zetten om geloof opnieuw invulling te geven. Jezus heeft de kerk als instituut niet gesticht, maar wel opgeroepen tot het vormen van een gemeenschap
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van gelovigen. Hier ligt naar mijn mening de basis van christelijk
geloven. Een opdracht aan zowel kerk als individu. Niet ieder voor
zichzelf, maar gezamenlijk vorm geven aan de boodschap die Jezus uitdroeg. Daarbij bepalen we als mens hoe zwaar we het elkaar kunnen maken. Niet God. Daar waar elkaar licht en ruimte
wordt gegund, kan geloof niet zwaar zijn. Als antwoord op de eerder gestelde vraag: nee, mijn geloof is niet zwaar. Integendeel.
Gewichtheffen, dat is pas zwaar.
14 mei 2010
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Waardevol / waardeloos
Het zijn enerverende tijden. Een economische crisis, verkiezingen
in Nederland en een wereldkampioenschap voetbal (of is de volgorde andersom?). Als u dit leest dan is het laatste zojuist begonnen, de verkiezingen zijn net achter de rug en de crisis, daar zitten
we nog middenin. Bij dat laatste wil ik nu wat langer stilstaan.
Onlangs las ik een artikel van een filosoof die mijmerde over de
oorzaak van deze crisis. Dat is logisch, want dat is immers zijn
beroep. Alhoewel een filosoof geen econoom is, gaf hij enkele mogelijke oplossingen die interessant zijn. Een belangrijk element in
zijn betoog was het vermogen om waarde te creëren om de economie weer vooruit te helpen. Door de toenemende drang naar
meer winst, hebben we inmiddels diverse luchtbellen achter de
rug (bijvoorbeeld internet – en banken bubble). Deze luchtbellen
spatten uiteen, omdat ze uiteindelijk waardeloos bleken te zijn. Hij
hield de lezers van zijn artikel een spiegel voor, met als boodschap
weer met onze talenten aan de slag te gaan. Dat we als mens iets
gaan scheppen; waarde creëren. Oftewel: het benutten van onze
keuzevrijheid. Ga je gamen of sporten? Ga je muziek downloaden
of muziek zelf maken? Zorg voor relaties waarbij een waardevol
leven binnen een gemeenschap van mensen meer centraal komt te
staan. Volgens hem dragen gemeenschappelijk gedragen symbolen en omgangsvormen bij aan het in stand houden van
gemeenschapszin. Dit laatste is interessant, omdat binnen veel
religies het gezamenlijk beleven van het geloof, met bijbehorende
rituelen, extra waarde geeft aan het leven.
Binnen het christelijke geloof geldt de zogenoemde Bergrede van
Jezus als leidraad. Het morele document van een christen. Daarin
wordt ook gesproken over keuzes maken: kies je voor God of kies
je voor materiële zaken (Bijbelse term: mammon)? Jezus stelde
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