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Lieve mensen, 
 

1 Hoe kun je vandaag nou nog op een frisse en inspirerende manier 
kerk zijn? In de PGZ en landelijke PKN zien we de laatste jaren allerlei 

turbulente ontwikkelingen. We kampen met zorgen en problemen: de 
kerken krimpen en vergrijzen, de inkomsten gaan omlaag, het aantal 

predikanten en kerkelijk werkers wordt kleiner, het moet soberder, er 
zullen nog meer kerkgebouwen moeten sluiten. Geen vrolijk geluid. In ons 

Zwolse PGZ project Heilige Huisjes zagen we tabellen en grafieken die alle 
alarmbellen deden rinkelen. Voor je het weet kun je in de kramp schieten. 

Als je niet oppast, praat je alleen nog over gebouwen en cijfers. En de 
kerkgemeenschap verandert dan als vanzelf in een plek van stress, 

spanning en depressie. Kortom een plek waar we er in de wereld al 
genoeg van hebben. En dat kan toch niet de bedoeling zijn. 

 

2 In zulk soort situaties is het volgens mij goed om weer terug te 
keren naar de kern. Waarom zijn we ook alweer kerk? Wat verlangen wij? 

Wat drijft ons? Waar draait het ook alweer om? Evangelie: dat woord 
betekent goed nieuws; kan dit goede nieuws op tegen alle zojuist 

genoemde doemberichten van nu. Kerk betekent: dat wat van de Heer is, 
Kan deze diepste identiteit op tegen alles wat zogenaamd van ons is? 

Terug naar de kern, terug naar de bron, terug naar ons diepste verlangen. 
Van buiten naar binnen kijken. En dus slaan we de Bijbel open. En dus 

proberen we nieuwe spirit te halen uit een enkel woord of een verrassend 
teken van Gene Zijde. 

 
3 We leggen ons oor vandaag te luister bij apostel Paulus in zijn brief 

aan de gemeente te Efeze. Onze apostel verrast me opnieuw. Wat heeft 
hij toch een turbulent leven geleid. Door een diepe innige ervaring 

veranderde hij van christenvervolger tot navolger van Christus. Hij ging 

vanuit die ontmoeting met de levende Geest van Christus aan de slag: op 
zendingspad, door nieuwe kerken te planten in Klein-Azië, Griekenland en 

Rome, door mensen het evangelie te vertellen, en door pastorale en 
missionaire brieven te schrijven. En wat me opnieuw frappeert is: ook die 

jonge kerken van toen hadden het moeilijk. Paulus schrijft herhaaldelijk 
over spanningen, ruzies en problemen. Ook roept hij de broeders en 

zusters tot de orde: Zoek naar wat bindt. Efeziërs 3 vind ik een juweel. 
Voor mij is het een soort nieuwe inspiratiebron. Wat verlangen wij? Ik 

besprak deze tekst met enkele gemeenteleden en ook zij werden erdoor 
geraakt. Onze apostel schrijft zoveel wat waar is en hout snijdt. 

 
4 Allereerst treft het me dat Paulus hier geen stevige preek afsteekt, 

maar daarentegen voorgaat in gebed. Hij bidt. Hij praat niet óver God, 
maar tòt God. Kijk en dat is precies de weg van buiten naar binnen. En al 

biddend ziet P nieuwe kansen en perspectieven. Lieve mensen (hoor ik 



hem zeggen), jullie kunnen ondanks alles wel degelijk groeien in liefde, en 
sterker worden in geestkracht. Het is maar hoe je wilt kijken. Kijk je met 

een zwarte bril, dan blijft alles donker. Maar kijk je met de bril van 

Christus, dan kan de zon weer gaan schijnen. Weet dat Christus altijd in 
jullie diep vanbinnen aanwezig is. Zijn liefde werkt in elk van jullie, elke 

dag, iedere minuut. Kijk eens goed. En die liefde is onvoorstelbaar groot 
en sterk. Kijk eens goed: God werkt toch in ons allemaal. Laten we God 

daarom eren en danken. Voor altijd en eeuwig. Amen. 
 

5 Gemeente, daar word je toch stil van… Van zulke woorden krijg je 
toch nieuwe energie, nieuw verlangen? Hier biedt Paulus ons een heilzame 

injectie tegen alle zorgen, problemen, gemiezemuis en gemor. Hier klinkt 
zijn gebed als een heilzame ringtone tegen alle gesomber en kramp in. 

Dat hebben we nodig: woorden van waarde en waardering die de 
gemeente nieuw elan en nieuwe leven geven in barre tijden tegen alle 

chaos en verwarring in. Dat is evangelie: goed nieuws waar je blij van 
wordt, je het weer ziet zitten en geloven met elkaar waar inspirerend en 

troostend wordt. 

 
Geraakt, samen, kerk binnenste buiten…Die woorden bleven me bij na alle 

gesprekken over waarderende gemeenteopbouw. En ineens moest ik 
denken aan een prachtig schilderij van Marc Chagall: Bevrijding. De 

reproductie vergezelt me al jaren. Ik haal er net als uit de brief van Paulus 
aan de Efeziërs steeds weer nieuwe energie uit. 

 
6 Allereerst word ik aangetrokken door die cirkels en rode bol in het 

midden (a). Terug naar de kern. Die centrale rode bol (een soort zon) 
symboliseert voor mij Gods licht, en Zijn vurige Geest in Christus. Elke 

kerk zal steeds weer uit die bron van Liefde dienen te putten. O ja, waar 
is God nu? Kan ik nog iets van Zijn werk zien? Geloof ik nog een beetje in 

de kracht van Zijn Liefde voor deze wereld en voor ons? 
Een kwestie van goed en aandachtig kijken dus. Marc Chagall schildert 

volgens mij niet voor niets links een man die vanuit het venster met een 

glimlach naar buiten kijkt (b). Kerken en christenen horen met een zeker 
zonnig gemoed en met open aandacht te kijken naar de wereld, de 

schepping, de medemensen en zichzelf. Kijken met de ogen van Christus, 
kijken als een kind of kunstenaar. Waar zie ik Gods Geest aan het werk? 

En hoe? Er valt zoveel meer te beleven, als je het maar wilt zien. Dat 
geldt ook voor de wijze waarop wij samen kerk willen zijn in Zwolle. 

 
7 Ik kom bij het volgende beeld (nummer 3, c): het bruidspaar met 

bloemen onder de joodse chuppah, huwelijks baldakijn. Het is een geliefd 
beeld van Chagall, een metafoor voor LIEFDE. En is Liefde niet het ultieme 

kernwoord van God. De samenvatting van alles waar het in de Bijbel en 
Geloof over gaat. Ook Paulus noemt dit woord meerdere keren. Hij 

schrijft: ‘Ik bid dat God door de liefde Christus de kerk sterk wil maken.’ 
Liefde is onvoorstelbaar groot. Heb God lief en je naaste als jezelf. Liefde 



en God, zijn tweelingwoorden. Waar Liefde is, daar is God, en andersom. 
Liefde groeit uit die ene Bron. 

 

En nog iets moois (d) welt op uit die rode bron: de violist. Wie geraakt is 
door de bron van Liefde gaat muziek maken. Viool, cello, trommel…ja er 

zit muziek in geloof en kerk. Ook dat is iets wat ik meeneem. Een kerk die 
niet meer zingt en musiceert is ten dode opgeschreven. Godzijdank, delen 

we een schat aan psalmen en liederen, goddank beleven we in onze 
erediensten nog altijd ontroerende momenten met orgel, piano, koor of 

wat ook. Ook vandaag weer.  
 

8 Tenslotte die man voor het witte doek (e). Het zou Chagall zelf 
kunnen zijn als kunstenaar. Wie geraakt is door de bron, en het verlangen 

diep van binnen voelt, gaat vanzelf schilderen. Dat kunnen wij ook op 
onze manier (letterlijk of figuurlijk, wij zijn allen levenskunstenaars). Ik 

geniet altijd weer van een stuk creativiteit in onze kring: kijk eens wat er 
allemaal niet gebeurt: leeskringen, workshops, Bijbelstudie, gesprekken 

over de link tussen Gods grote verhaal en ons kleine verhaal, meditatief 

schilderen, mediteren met iconen, enfin te veel om op te noemen. De kerk 
leeft (startzondag/Park Wezenlanden, workshops), als onze talenten 

worden aangeboord. Samen putten we vol verlangen uit die ene Bron die 
ons elke dag energie geeft en leven doet. 

 
Paulus en Chagall, ze hebben wel wat gemeen. Voor beiden is de gestalte 

van Christus belangrijk. Linksboven zie je een witte figuur met zegenende 
armen, een kruis dat omgevormd is tot zegen. Ja, zo is, kerk en wereld 

bestaan uiteindelijk door de gratie van Jezus Christus. In alle pijn, bij alle 
verdriet, schijnen daar in de verte Zijn zegenrijke armen. 

Zo bezien, valt er nog veel te beleven met onze kerken; ook als alles 
verandert en het nooit meer wordt als vroeger. Verlangen, Liefde, 

aandacht, muziek, creativiteit, als je het maar wilt zien. De kerk is niet 
meer zoals vroeger, maar Gods Geest waait rustig door alles en iedereen 

heen. God gaat zijn ongekende gang. Dat geeft ons nieuw verlangen en 

hoop. Dat voedt onze verbinding met God, elkaar en de wereld. 
Of om het samenvattend te zeggen/ te bidden met het lied van Charlotte 

Elliott: 
 

Zoals ik ben, verdoofd, verblind, 
tast ik naar U, die mij bemint, 

bij wie mijn ziel genezing vindt- 
o Lam van God, ik kom. 

 
Zoals ik ben - ja, dat ik dan 

de lengte, breedte, hoogte van 
uw diepe liefde vatten kan: 

o Lam van God, ik kom. 
 

Amen 



 


