
l l cl chi istelijkc verhaa l gaat constant over migreren, bewegen en 
transi t ie. Wie vertrouwd is met de verhalen van Abraham, Jakob, 
Jozef, Mozes en al die anderen, die kan niet al te zeer schrikken 
als ct lles om ons heen nu opnieuw beweegt en schudt. Dit is een 
diep spiritueel besef, dat vele generaties al met zich mee hebben 
gedragen. 

Hoe kan het dan dat wij vandaag toch zo ontregeld zijn door een 
breukvlak in de tijd, met alle veranderingen die dat meebrengt? 
Waarom blijven we vooral de dingen doen die we al deden , ter
wij l die al langere tijd niet meer werken? De coronacrisis gaat 
een enorme impact hebben op de kerken, tegelijk waren er al 
zo lang voortekenen dat het anders moest. Het goede nieuws is 
dat het hele gedoe van transitie en verandering ons niet hoeft te 
overkomen. Geloven is altijd al 'onderweg zijn' geweest. Leef dan 
ook zo. Verandering maakt al lang onderdeel uit van wie we zijn 
als christenen. Weet dan wie je bent. Maar hoe komen we weer 
in verbinding met die bron van onze identiteit? 

Handelingen 15 
Een van de meest indringende momenten in de geschiedenis 
van de kerk markeert een enorm breukvlak in de tijd. Het is het 
moment na een eerste sterke groei van de vroege kerk. Ineens is 
het plaatje veranderd: niet alleen joden uit alle windstreken zijn 
tot geloof in Jezus gekomen, maar ook niet-joden vanuit allerlei 
andere culturen en religieuze achtergronden. 
Het verhaal in Handelingen 15 leest als een spannende roman 
met een geweldige ontknoping, maar vergeet niet hoe hier al-
les in de kerk op z'n grondvesten stond te schudden. Wat hier 
gebeurt, is een ongekende transitie, een verandering die veel 
dieper gaat dan je al lezend als hedendaagse Nederlander beseft. 
Geloof in Jezus was voor gelovige joden iets dat volstrekt in één 
lijn lag met de Bijbel van hun dagen, het Oude Testament. Eén 
vloeiende lijn met het jodendom, inclusief alle wetten vanaf Mo
zes. Natuurlijk ging het hun om Jezus, maar geen haar op hun 
hoofd dacht erover om iets van vroeger los te laten. En dit ging 
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niet alleen om 'cultuur', dit draaide wel degelijk om goddelijke 

geboden. Een besnijdenis was een wezenlijk ritueel van hun ge

loof, en de reinheidswetten waren een diepe geestelijke rijkdom 

die hen dicht bij God hielden. En dan loopt het vast. De verhalen 

blijven maar komen. Heidenen die in Jezus waren gaan geloven 

en gedoopt waren door Paulus en Barnabas - alsof het niks is? 

Zonder hun heidense cultuur in te ruilen voor een joodse levens

wijze? Ongekend. Een breuk in de jonge kerk lijkt onvermijdelijk 

en zou goed te begrijpen zijn. Maar het gebeurt niet. Er gebeurt 

totaal iets anders: de kerk gaat in transitie. Beweging vanuit het 

hart. 

Hoe is het mogelijk dat hier de patstelling doorbroken werd? 

Omdat hier de discussie wordt gevoerd met het hart: uGod, die 

weet wat er in de mensen omgaat, heeft blijk gegeven van zijn 

vertrouwen in de heidenen door hun de heilige Geest te schen

ken, zoals hij die ook aan ons geschonken heeft." En even later: 

"Nee, we geloven dat we alleen door de genade van de Heer Jezus 

gered kunnen worden, op dezelfde wijze als zij."Jl 

'Je zegt niet: "als ze lijken op ons, 
dan horen ze erbij ", maar "zij horen 

bij Jezus, net als wij ".' 

In de eerste plaats klinken er niet allemaal teksten, deze citaten 

komen van Petrus die zijn eigen verhaal vertelt. Petrus, die zelf 

een enorme draai had moeten leren maken op dit punt. Hij gaat 

terug naar Gods werk op dat moment. Kijk naar wat God aan het 

doen is, is de boodschap. Kijk dan. En wat zie je dan? Dat God aan 

heidenen de Geest geeft, zoals hij die aan 'ons' geschonken heeft. 

En 'wij' kunnen alleen door Jezus gered worden, net als zij. Let op 

die volgorde. Het geloofsverhaal van 'ons' wordt opgehangen aan 
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dat van Gods verhaal, met mensen die anders zijn dan jij. Kijk wat 
God buiten de kerk doet en zie dat het net zo is als bij ons. Dat 
is een omkering in denken: niet vanuit jezelf of je eigen achter
grond, maar vanuit wat God doet bij de ander. Je zegt niet: "als ze 
lijken op ons, dan horen ze erbij", maar "zij horen bij Jezus, net 
als wij". Het klinkt als: "Het komt goed met de bestaande kerk, 
op dezelfde manier als dat God nieuwe pioniersplekken zegent." 
Het is even omdenken. Bepalend is dat je kijkt naar wat God doet 
buiten de lijntjes van wat jij gewend bent. 

Dit is de taal van het hart. Teruggaan naar het kloppend hart van 
je geloof. Je ziet Jezus aan het werk in mensen. En dat is het. De 
kerk van toen ging op dat moment om. Toen werd een transitie 
doorgemaakt van een joodse manier van geloven naar een in
clusieve manier van geloven voor iedereen. Nu is het opnieuw 
nodig om een transitie te maken, naar een manier van kerk-zijn 
die het evangelie weer laat stromen. 

Kaders of bron? 
Deze omslag kun je beschrijven met twee manieren van denken: 
een denken vanuit de bestaande kaders tegenover een denken 
vanuit de bron. Het geeft antwoord op de vraag: hoe houd je je 
identiteit vast? De eerste reflex rondom veranderingen is terug 
te vallen op het denken vanuit kaders; doen zoals we gewend 
zijn en zoals samen is afgesproken. Dat klinkt heel legitiem. Dat 
was de aanvankelijke redenering in Handelingen 15 in de ogen 
van de joodse christenen ook. Maar in een tijd van crisis is het 
misleidend. Het leidt vaak af van de kern. Alle energie gaat zo
maar naar discussies over de kaders en het gaat niet meer over 

de identiteit. 
Anders gezegd: zijn we in staat om vanuit het kloppend hart 
te denken en te veranderen? Dat is de manier die de geboorte 
van de wereldwijde kerk inluidde. Vandaag hebben we weer die 
moed en dat geloof nodig om dingen los te laten en nieuwe we-
gen in te durven slaan. 
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Als .,lh-s .mdr,s wn1d1, iH lte1 11H'1' 1 d,111 nol l v,rn lw l.1111 1, 11.11 )t, 

Wt'l't wie jt' s,rnwn ht\nt . lÜ'l kl'n dh· ., ., 11 lw1 li1 •gl 11 v,111 1'(' 11 111 

tt'1'Sl' Vl't,1 1Hh't 1Hg ~,.,,rn , IH'hlwn 11e 11 lwld,,, 1 r 111, 11111 11ndl~,. t r,•1 
mndel v.,n dt' h,11rnd1•d wr ol 11' 11t1·11•d , ,·r 1:i ln11< ltl 11,Pw1 11<I 1• 111 

H.rndeHng1•n 1), 1ie jt' helde· ht• 11 ,nh•1 l111~"" lt1)\t1 111,vr 1 f' ll< ,1,11 •1 1.1 ,111 · 

ht~1l'n de lmhcs1wdl'n lwidl' t1t1 11 t't lwl1• 111.1.il hlj't < it'd,H 111 v,1111 ii1 

de li1Hmtird~ctl',m lwst,1,rnde k,,dt•1 s n lt· t. M ,1,11 fl<' t11 w li .1111 t.• r· 11 

t't'n ht'el ;rndt'll' lwn,Hlf't ing. dit• v,\111111 (1()d N wnl< 111 llH' IHH·n , <·n 

\·-e1 wo01, it d.,,n nwe ren rc11t11rwl $111. Onhf'sncdt'n hr idt·11t•11 zijn 

ht'kN'rd tot )t'1ns en hchht•n de heilige Geest on tviln gc• 11. D,11 i:-i 

het centrale pnnt en ctns horen ze er voor God volled ig bij. 0 11 

danks tk verschillen en cte totaal andere achtergrond. Kort om: 
durf je alleen op basis van die kern richl'ing re kiezen'? 

-
1- + 
+ + + 

- -

-

Cenrered ser (rechts) versus bounded set (links). Denk aan de Nederlandse 
boer die alle koeien in het eigen weiland heeft staan. De hekken bepalen 
de 'bounded set'. De Australische boer slaat een put in zijn land. De koeien 
lopen vrij rond en komen uit zichzelf daar drinken, ze vormen een 'cente
red ser'. 

Als 'Jezus is Heer' ons centrum is, wat is dan wezenlijk voor ons 
kerk-zijn? Benoem als kerk war onopgeefbaar is. En benoem sa
men je identiteit. Is het dan mogelijk om opnieuw die vloeibare 
vormen te gaan uitproberen van groepen, ontmoetingen, tafels en 
buurthuizen waar we samenkomen'? Tijdens omwentelingen en 
crises moet je niet willen vasthouden aan elke zondag één of twee 
centrale kerkdiensten vanuit de bestaande praktijk. De traditie is 
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11i l' t h1.•p,tlc•1HI v1)1H ,111 :1.1• ld,•nl ltell , 1ll li: Zt' w.1.11dcv11I. '/,1• "'"H 11 h 11 

hl'p,d1•11d i.ij n vo,11 h1H 1 w,• llltll g t' II dl 11 n1•11 Vll l lll H•'Vt' ll , 

nij 1.·1.• 11111111,,,, ·d ,,,, 11' 11it't lwp.il,•1ul nl IP t:: li liH11•n ,111111 11, •11 dt• 
lijnt j<'S v.111 tk t 1,1d i1 Îl' V,llt , ml1,n iN dt· 1 k lit li ,g lwp,ill' tHI : h,w 
Sl,1 ,rn ck pijll'n 'I l loc 1~ ,h• h1._• w1•,ti 111•

1
'( Is wit• )<' ht' III r 11 w,ll jt• doe t 

ge i k ht op 1-w, l't'll l 1 um'I Zlj11 gl'd1 .ig t'II l<t• 11 ~t',"l vP I honden 111(•1 de 
bron ol h1.•w1._•1~1._•11 zee, lus v.111'1 1),11 IN lwp,1l1·nd t'll 111•<1 1 n 111C1l' l 'I . 

1),11 gJ.1l cWt'I d,• vnlmndt'lllwid i II J1• z11 N Cl11 iNt 11s e I1 lw1 (•v,tngr 

lic en ovc1 lllt't s mindet. Ni1.•1 hl'p,1.ild v,I ,tg. Wel bewL"cglijk . 

Als 'Jezus is Heer' ons centrum is, wat is 

dan wezenlijk voor ons kerk-zijn?' 

Deze 'centered' denkwijze leert ons andere vragen te stellen en 
andere gesprekken met elkaar te hebben. Niet "wat mag er en 
wat mag er niet?" Maar: wat brengt meer of minder verbinding 
met het evangelie? Wat helpt om met Jezus verbonden te zijn? 
Wat is dat voor twintigers? Voor gezinnen? Voor singles, nieuw
komers, grensgangers, ouderen? 
Wat helpt om die familie te vormen waar het God om begon· 
nen is? 
Waar zien we God al aan het werk? Waar zien we geloof op· 
bloeien? 
Wat brengt Gods liefde nog meer bij mensen om ons heen? 

Heb je dan geen regels, kaders of afspraken meer nodig'? Niet als 
uitgangspunt. Je bron is bepalend voor je keuzes en je richting. 
Daarnaast kun je van alles afspreken en regelen, maar elke keer 
als er keuzes gemaakt worden die dieper gaan, ga je terug naar de 
bron. Kaders zijn altijd tijdelijk en afgeleid van de kern. Normen 
zijn regels voor de praktijk, die je baseert op kernwaarden. Denk 
vanuit je kernwaarden en zorg dat je die samen helder hebt. En 
kernwaarden gaan over identiteit en over niets anders. 
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Da t is de Ie:,, vt1 11 IJ ,111dc•ling(' 11 irJ: <'rn hr lcl C' rl' identiteit en mini

male afspraken. Gevolg: een r normr ruim te voor nieuwe praktij 

ken en divers itei t. Want Jezus stond (ent raa l. 

De doorbraak van l landelingen 15 is geen comp romis. Het is een 

omslag in denken. I Ict i:, de beweging vanuit het hart. 

2. De beweging vanuit het kruis 
Dit jaar werd va nwege de coronacris is The Passion op een aan

gepaste manier uitgevoerd. Het wit verlichte kruis dat normaal 

door de straten gedragen wordt, stond nu op het mediapark in 

Hilversum. Johnny de Mol sloot af met de woorden: 'i\Is de dood 

overwonnen is, dan is alles mogelijk." Midden in de lockdown is 

daar het verhaal van het kruis opnieuw op de Nederlandse televi

sie en raakt het mensen: "Geef mij nu je angst, ik geef je er hoop 

voor terug." 

De eigentijdse vertolking die The Passion maakt van Jezus' lijden, 

kruis en opstanding, is een van de vele uitingen van dat ene ver

haal van het kruis als de essentie van het christelijk geloof. 

De tweede beweging voor het proces van herkerken is die van

uit het kruis. Het onverslijtbare symbool van het evangelie, dat 

heelheid brengt. Is dat niet de kern van wat het nieuwe leven met 

Jezus uitwerkt? Heelheid voor mens en schepping, onderweg naar 

het moment dat die heelheid compleet is? Heelheid is wat Jezus 

komt brengen en wat de roeping van de kerk is. Hoe kunnen 

kerken weer de plek worden van heelheid? Dat is de zoekvraag. 

God 

(boven) 

Gemeenschap 
(binnen) ~--ft Jezus 

Samenleving 
u"-t,-....;i• 

(buiten) 
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Door het tekenen van een kruismode!H kunnen we iets visueel 
maken, wat helpt om opnieuw naar je manier van kerk-zijn te 
kijken. Op deze manier zie je vier kijkrichtingen vanuit de liefde 
van Jezus. De richting naar boven, naar beneden, naar binnen en 
naar buiten. Hier brengt Jezus een heelheid terug die we kwijtge
raakt zijn. Dit is het evangelie in een notendop. Verbinding van 
God en mens en van geloofsgemeenschap en samenleving. 

Afdalen als Jezus 
Wie het verhaal van Jezus kent, weet dat het begint bij de bewe
ging van boven naar beneden. In Filippenzen 2 vers 5-11 zie je 
Jezus afdalen naar deze wereld, mens worden en alles afleggen, 
tot en met zijn leven. Alleen die beweging maakt het mogelijk 
dat er een beweging naar boven kan komen, zodat de mens weer 
oog in oog staat met God de Vader. Jezus verbindt boven en bene
den. Geen onbekend verhaal voor de kerk! 

'Kerk, kom uit je bubbel! Wees kerk in 
de ongepolijste werkelijkheid.' 

Dit is een sleutel voor de toekomst van de kerk. De eerste op
dracht is: afdalen. De beweging naar beneden zelf doormaken. 
Dat is: ik zie je. Die ander zien, zoals Jezus mensen zag en om
helsde. Van mens tot mens. Dicht bij huis. Met twee benen op de 
grond. Kerk zijn in het hier en nu. Wees hier aanwezig. De lijn 
naar beneden herinnert de kerk aan haar eerste roeping: daal af, 
volg je Heer daarin. Afdalen gaat over presentie. Kerk, kom uit je 
bubbel! Wees kerk in de ongepolijste werkelijkheid. 
Hier ligt een sleutelmoment. Alleen een kerk die afdaalt kan 
missionair zijn. Wees eerst aanwezig op de plek waar je bent. De 
buurt. De straten van je dorp of stad. Kijk om je heen en doe het 
goede. Wees daar aanwezig, als Jezus. 
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UIT DE PRAKTIJK 

Herkerken gebeurt al. Een kerk in het oosten van het land besloot 

om elke andere maand alle georganiseerde activiteiten stil te 

leggen. Ze vroegen iedereen in de vrijkomende tijd zaken op te 

pakken die meer gericht waren op de buurt of een bepaalde groep 

mense n buiten de kerk. Hier waren twee redenen voor. Er ging 

veel te veel tijd op aan intern werk, vonden veel mensen, waaron

der de ambtsdragers. En er was veel te weinig focus op de wereld 

buiten de kerk. 

Omdat iedereen druk is, werd er gekozen voor de denklijn: kies 

wat je doet en doe dat goed. En kies dan ook wat je niet doet. 

Een jaar later werd er geëvalueerd. De vergadermaand bleef. De 

andere maand 'externe focus' werd uitgebreid naar twee. Daar 

bleek door het uit te proberen zoveel meer werk te zijn en zoveel 

meer plezier te halen, ook voor de leden van de kerk zelf. De 

beweging van het kruis naar buiten had als resultaat dat mensen 

ook vaker weer gingen praten over de beweging naar boven en 

van buiten naar binnen. De les was: als je start met een focus naar 

beneden en buiten volgt die naar binnen en boven vanzelf. En 

andersom was dat voorheen niet het geval. 
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1 Ict "ik 1it• je" is nok de sl<'11t el 11 ,1,11 hi1111c11 : dr krrkgrmrcnsrha p 

?t' II. Zijn Wt' niet ge11rigd snr l pl .111nc11 tr tn t1kr11 en c1 ctirs te or 

gJnisert'.ln, tr1 wij l dlit 'Jlci,11(, n ' nog te wei nig re,, litcit is? Jr kunt 

mensen willen hei eiken r 11 rr 11 hrr lit e gemrcnt c wi llen zij n, maar 

wc zullen met r lk,1,11 C'l' t st hr 11ede11 111octc11 zijn met ons geloof. 

r-."èt ons gelool op de heglmc g1 ond vttn het leven. Van mens tot 

mens. IV\iddcn in je eigen cont ext. Je kunt boven ook alleen weer 

met beneden verbinden, ,1\s je zelf daadwerkelijk beneden bent. 

Deze schets helpt daarom kerken om allereerst weer te zijn. Het 

ch1i stelijk geloof is zo krachtig mede omdat we niet eerst hoeven 

op te stijgen om onszelf of anderen met God te verbinden. Hij is 

al beneden. In Jezus. 

Nu de kerk nog. Want we geloven in een God die is afgedaald en 

aanwezig is, daar waar mensen zijn. 

Mensen verbinden als Jezus 

De tweede manier waarop het kruismodel helpt, is het zien van 

de verbinding tussen buiten en binnen. Jezus verbindt niet al

leen mensen met God, hij komt ook Gods liefde terugbrengen 

bij de mensen en verbindt hen weer aan elkaar. Jezus brengt ook 

hier heelheid. Dat wil zeggen: binnen kan niet zonder buiten 

en andersom. Zonder verbinding tussen die twee missen we de 

kern, de beweging van Gods hart. Dit is een harde les, na zoveel 

jaren van kerkelijke naarbinnengerichtheid. Een les die tegelijk 

zulk goed nieuws is in een tijd van verandering. In een tijd waar

in verbindingen zo los en vaak leeg zijn geworden. Laten we 'bin

nen' goed beseffen: God heeft de wereld lief. En wij? We zijn als 

kleine gemeenschap, als samenleving in het klein de proeftuin 

van Gods nieuwe wereld. Proeftuin van wat komen gaat voor 

heel de samenleving. Een nieuwe familie. 

En dit laat de continue verbinding tussen buiten en binnen zien: 

binnen zitten zonder samen buiten te komen, wordt benauwd 

en ongezond. Maar dit is ook waar weerstand bij ons zit. Eerst 

binnen de dingen willen oplossen en dan pas missionair kunnen 

zijn . En het werkt al zoveel jaren niet. Laten we stoppen. Het is 
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niet Jlleen uit stclgl'dr~tg, het is 011ve1hondenhrid die luncst is 

voor wie wc zijn. 

Kerk, kom naar buiten! Buiten ligt de sleutel voor binnen . En 

binnen ligt het nntwoord voor buiten. Stel je voor: je gaa t naar 

buiten, maar je weet niet waar je mensen voor kunt uitnodigen 

als er relaties ontstaJn. Waar neem je die ander mee naa rtoe? 

Hier ligt een enorme opdracht voor onze manier van kerk-zijn . 

Wat zijn de plekken om vrienden, buren, zoekers en gasten te 

ontvangen? 

Vve zien kerken voor ons waar binnen ingericht is op buiten en 

waar buiten steeds meer mensen van binnen te vinden zijn. Dat 

was de kracht van de eerste gemeente: hechtheid ging hand in 

hand met openheid. De reflex die wij veel zien bij kerken is: als 

er binnen problemen zijn, gaan we nog meer over binnen praten. 

Vrijwel niemand ziet de urgentie van de problemen buiten, en 

roept dat we eerst samen naar buiten moeten gaan. De uitdaging 

voor kerken is om niet steeds te werken aan binnen, totdat de 

gemeenschap klaar is om naar buiten te gaan. Deel het evangelie, 

kom samen veel buiten, dan wordt het binnen ook weer gezon

der. Het goede nieuws is heelheid voor allebei. 

Heelheid 

De derde manier waarop het kruismodel helpt is: het hele pla

tje laten zien. Dat is misschien wel de grootste opdracht voor 

de kerk: ga denken en doen vanuit heelheid. Hoe gaan kerken 

eruit zien als alles wat ze doen, dit hele plaatje laat zien? Hoe 

gaan kerken eruit zien, als alles wat ze doen boven en beneden 

verbindt én binnen verbindt met buiten? Dat is niet bedoeld als 

een spel of een trucje, maar als de kern van het evangelie. Ben je 

bereid dat door te vertalen naar elk onderdeel van je kerk-zijn? 

Een gefragmenteerde samenleving, waar losheid en onverbon

denheid heersen, vraagt om herstel van verbinding. We zien 

dat de vier richtingen in de kerk nog vaak los van elkaar beleefd 

worden. Boven en binnen zijn misschien nog met elkaar verbon

den . Maar de verbinding met beneden - echt aanwezig zijn in je 
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buurt bijvoorbeeld - is vaak uit beeld, en buiten - missionai r zijn 

als gemeente - is een losse activiteit. En kringen, commissies, 

kerkenraadswerk, jeugdwerk, maar ook kerkdiensten: we richten 

ze niet in op zo'n manier dat elk daarvan werkt vanuit dat hele 
plaatje. Maar het is en-en. 

Dit gaat over integraal kerk-zijn, integraal geloven; in alles wat 

je organiseert in vier richtingen kijken en die samenbrengen in 

hoe je bezig bent. Als je kleinschalige groepen en ontmoetingen 
op deze manier integraal worden, gaan mensen een andere kerk 
zien en gaan wij een andere kerk zijn. 

Als we de beweging vanuit het kruis samenvatten, zie je drie roe
pingen van de kerk, die levensveranderend zijn voor mensen en 

voor de kerk zelf. Het afdalen bepaalt de kerk bij de incarnatie, de 

menswording van Jezus, als eerste roeping: in zijn spoor willen 

gaan. Vervolgens is het de continue verbondenheid tussen bin
nen en buiten die de kerk maakt tot een inclusieve en opzoekende 

gemeenschap. En als derde roeping: als boven, beneden, binnen 

en buiten verbonden raken, is de kerk weer die integrale gemeen

schap, die de nieuwe heelheid van het koninkrijk laat zien. 

3. De beweging van onderaf 
Er wordt wel gezegd dat management van grote organisaties 

teruggaat op het leger en de kerk. Beide hebben immers oude 

papieren als het gaat om het organiseren van grote groepen 

mensen. De kern ervan zou je kunnen schetsen als een pirami

de, die in vakjes onderverdeeld is. Zolang alles zich binnen die 

driehoek blijft afspelen is er sprake van overzicht en samenhang. 

Maar laat dit nou precies het probleem zijn, waar we de laatste 

decennia tegenaanlopen. Samenhang ontbreekt steeds vaker en 

we ervaren meer onverbondenheid. 

Hier komen we bij de meest praktische vragen rondom veran

dering in kerken: wat betekent verandering voor de huidige 

structuur? Hoe organiseer je kerken weer rondom levende ge

meenschappen? 
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