
Handelingen 2: 46  HEILIGE HUISJES 

27 mei 2018, Ok, 976/1362 
 

Lieve mensen, 

 
1 Heilige Huisjes, het zal u niet ontgaan zijn. Onder deze naam 

worden er in de 6 kerken van de PGZ allerlei gesprekken gehouden over 
de toekomst van onze kerk in Zwolle: Heilige Huisjes, ruimte voor het hart 

van de kerk. De aanleiding van dit alles is de voortgaande krimp in 
ledental. We tellen minder mensen, minder kerkgangers, minder 

ambtsdragers. Alle vergrijzing en ontgroening betekenen ook minder 
inkomsten. De cijfers en grafieken van onze wijze kerkrentmeesters 

spreken boekdelen. Het kerkbezoek is de afgelopen vijf jaar met 20% 
afgenomen. Hoe kunnen we een gezonde en vitale PGZ blijven in de 

toekomst? Er moet wat veranderen, maar wat en hoe? Daarover kunt u 
allemaal meedenken en praten onder de vlag van Heilige Huisjes. 

 
2 Ik merk zelf in deze periode van bezinning dat de kerk voor veel 

kerkgangers toch echt een heilig huis is. Je zou de kerk niet graag willen 

missen. Want je hebt er soms je hele leven in liggen. Het is een speciale 
plek, waar je God en elkaar mag ontmoeten, een huis waar hoogtepunten 

en dieptepunten worden gedeeld zoals: dopen, belijdenis, trouwen en 
rouwen. Een Heilig huis, want de plek is ons zeer dierbaar. 

Maar een vraag kan toch oprijzen: Hebben we van de kerk niet te veel 
een heilig gebouw en instituut gemaakt? Voor je het weet ben je bezig 

met behoudzucht, kramp door krimp en wordt de kerk een ivoren toren. 
 

 Vraagt het project HH ook niet van ons om verder te kijken dan ons 
eigen heilige veilige huisje? Valt God, de Heiligheid Zelve, ook niet elders 

te ervaren en te delen? Bijvoorbeeld in andere gebedshuizen, in de 
huiskamers of onder de open hemel in de natuur…Diep in ons hart moeten 

we dat laatste toch wel toegeven, gelet op de positieve ervaringen in 
oecumene, interreligieuze contacten en tijdens bezoek aan partnerkerken 

of vakantieplekken. 

 
3 Wat kunnen psalm 84 en Handelingen 2, onze twee gelezen 

Bijbelverhalen, ons bieden als het gaat om onze heilige huisjes? 
 

Psalm 84 is een pelgrimslied. De dichter zingt over zijn diepe verlangen 
naar Gods heilige huis, de tempel. Want ja, daar kan hij God ontmoeten, 

daar kan hij dichter bij het heilige der heilige komen. Daar kan hij de 
rituelen delen, bidden, samen zingen en God eren. Daar is het feest. Wat 

hou ik van uw huis, zingt een moderne versie van deze psalm. Feest 
omdat God schijnt en schittert als de zon in zijn leven. Feest, want ware 

eredienst is toch ontmoeting met de Heilige. Ja, bij zijn Heil, zijn Licht, 
zijn Woord kun je thuiskomen. 

In Handelingen 2 spreekt de evangelist Lucas over de eerste 
Jezusbeweging na het Pinksterfeest. We horen dat de volgelingen van 



Christus na de uitstorting van de Geest dagelijks bij elkaar komen om 

brood en bezit te delen en gemeenschap te stichten in een geest van 
eenvoud en vreugde. 

 

Het woord ‘kerk’ valt hier nergens. Opvallend. Er is nog lang geen sprake 
van een instituut, evenmin van een kerkordereglement of lux gebouw. Dat 

zou nog enkele eeuwen duren. Neen, de kersverse christenen ontmoeten 
elkaar gewoon als een nieuwe gemeenschap. Lucas noemt hen verderop 

‘mensen van de weg’. Ze komen en gaan, van huiskamer naar huiskamer. 
Geen statisch bolwerk, maar een dynamische beweging vol energie en 

enthousiasme, gedreven door de spirit van God. God is in alle vernieuwing 
en geestdrift in hun midden. Hij is aanwezig: In lofzang en gebed, in 

woord en ritueel, in naastenhulp en liefde. 
 

4 Gemeente, je kunt je inderdaad afvragen, als je deze oude stemmen 
uit de Bijbel dieper tot je laat komen, of we onze kerken vandaag niet te 

veel en te vaak heilig hebben verklaard. En of we zodoende het Heilige 
zelf niet teveel hebben ingekaderd met onze eigen menselijke structuren, 

regels en gewoonten. 

Jezus verkondigde het Koninkrijk van God…en wat kwam er: de kerk (zei 
iemand eens)….Dat geeft ons toch te denken. Ook als het gaat om onze 

zelfverklaarde heilige huisjes. 
De kerk is en blijft per slot van rekening een middel. Het doel is toch 

uiteindelijk: wonen met de heilige God zelf en samenleven in de geest van 
Christus hier en nu, op de plekken en wegen waar we gaan en staan. 

Daarvoor past geen stilstand, geen verstarring en verwarring, maar 
veeleer een spontane gemeenschap, een geest van eenvoud en vreugde, 

maaltijden, onderlinge aandacht, bidden en werken. Zoals bij de psalmist; 
zoals bij de eerste christenen. 

 
5 Misschien moeten we bij het project HH nog wat meer out of the box 

durven denken. Ons spreekwoord zegt niet voor niets: heilige huisjes 
omverwerpen. Misschien vraagt dit proces een andere manier van denken 

en handelen. Een geestelijke beweging en omvorming. Durf ik mijn kerk 

los te laten en mee te bewegen in een nieuwe stroom van Gods 
Pinkstergeest en liefde? 

 
De diepere betekenis van het woordje ‘Heilig’ kan dan opnieuw tot ons 

binnen komen. Heilig wil immers zeggen: apart, dat wat me dichter bij de 
Heilige God zelf brengt, bij Gods heil en heelheid. Het staat voor een 

innerlijke ruimte waar Hij mij ziet, licht geeft en bezielt om met Hem en 
elkaar op de weg van Christus te gaan. 

Het Credo zingt toch niet: ik geloof in de Adventskerk, Oosterkerk, 
Sionskerk, maar het Apostolicum belijdt juist: ik geloof in één heilige 

algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen… 
Ieder van onszelf heeft dus al iets heiligs. Eigenlijk zijn alle mensen bij 

wijze van spreken heilige huisjes. Kijk, dat klinkt anders en maakt het 
verschil. 



 

6 Kerk betekent letterlijk dit: dat wat van de Heer is. En zegt Jezus 
niet deze heilige woorden hierbij: Waar jullie met 2 of 3 mensen in mijn 

naam samenzijn, daar ben ik in jullie midden…? 

Het kan bij HH allemaal wat ruimer, opener, meer gericht op samen, en 
minder op krimp, kramp in mijn eigen clubje. 

 
Graag wil ik dit illustreren aan de hand van een schilderij van Ton 

Schulten: 
 

 
 

Wat mij betreft wordt dit het logo van de nieuwe kerk in Zwolle. Centraal 

staat het Licht van de Zon, symbool voor het licht van God in Christus. De 
psalmdichter zingt er zijn mooiste psalm over. God is mijn zon. 

Vervolgens zien we verschillende huizen groot en klein, in alle kleuren van 

de regenboog. Ze staan voor de huidige verscheidenheid in kerken en 
geloofsgemeenschappen. Het is mooi, maar te statisch en te veel 

geïsoleerd. Het kan anders. Heiliger, huiselijker en ook beweeglijker… 
 

Kijk nog even goed. Ton Schulten schilderde ook twee zeilbootjes op het 
doek en die bootjes, lieve mensen, die fascineren me. Deze bootjes lees ik 

als nieuwe scheepjes onder Jezus’ hoede, nieuwe kerkjes als vaartuigjes 
die in beweging komen. Ze varen over het water (het leven met alle 

plussen en minnen) aangeblazen door de wind van Gods Geest. De nieuwe 
kerk is een beweging van Christus. Een gemeenschap zoals de eerste 

huiskamergemeenten die wel vaart. Wie zo vaart, heeft de wind in de 
zeilen. 

 
7 Zelf denk ik dan aan nieuwe pioniersplekken die vanuit deze visie in 

het nieuwe bootje van Gods gemeenschap stappen. Het Ontmoetingshuis 

Moderne Devotie als beweging van ontmoetingen met maaltijden en het 
delen van elkaars verhalen in het Licht van Gods Verhaal. Een soort bootje 

waarin we varen en ervaren wat het is om de Heilige Zelf in het leven te 
ontmoeten. Een scheepje om…vult u zelf maar in… 

 
8 Ja, zo bekeken, kan het best nog wat worden met het schip der 

kerk.  



Of om met een dooplied van Ton Naastepad te eindigen (lied 352: 1, 6 en 

7): 
 

Jezus, meester alle dingen 

woord van God van den beginne 
in het lot der stervelingen 

brengt Gij tekenen tot stand. 
 

Hoe hebt Gij ons lot gedragen 
om het oude te begraven, 

Jezus, goede hoop en haven, 
uitzicht van het nieuwe land. 

 
Zend uw adem, wend de steven, 

dat uw schepelingen leven 
door uw goede geest gedreven 

met een loflied in de mond! 
 

Amen. 
 


