
EEN TELEFOONTJE 

 

‘Goedemiddag dominee Van Die, u spreekt met 3FM. We lezen net op het 

internet dat u a.s. zondag in Giessenburg een Johnny Cash-kerkdienst 

organiseert. Wilt u daar zo meteen even live in de uitzending over willen praten 

met Claudia de Breij?’ 

 

Het overkwam mij afgelopen maand. ‘Weer’ moet ik zeggen, want de 

kerkdiensten met muziek van Johnny Cash bleven vanaf de eerste, vorig jaar 

februari, telkens de aandacht van de landelijke media trekken. De Telegraaf, 

Omroep Max, Wakker Nederland, EO, NCRV, Radio 1, 5 en 6, Radio Rijnmond – 

allemaal wilden ze weten wat het was. 

Ik was er blij mee, met al die publiciteit. Vooral omdat de toon alom positief 

was. Ik had me schrap gezet voor ironische reacties. Maar ze kwamen niet. 

Goeie PR voor de kerk! Maar de publiciteit heeft me ook verbaasd. Want zo 

bijzonder was het nu ook weer niet. Overal in het land worden er dergelijke 

diensten gehouden, met muziek van artiesten zoals Elvis Presley, U2, Santana, 

Bob Dylan en zelfs Bløf.   

 

Waarom schieten dergelijke diensten als paddenstoelen uit de grond? Kennelijk 

wordt er een taal gesproken die veel mensen verstaan. Ze worden geraakt. 

Muziek is een machtig medium voor de Geest – ook popmuziek, zo blijkt. Kijk 

ook naar ‘The Passion’.  

Popdiensten bieden bovendien een platform voor een uniek gezelschap. 

Binnen- en buitenkerkelijk, jong en oud, religieus of niet, Cash-fan of zomaar 

nieuwsgierig, Gereformeerde Bonder, vrijzinnig of evangelisch: alles tref je aan. 

En dat alles binnen een format waarin de boodschap van het evangelie 

onverkort klinkt, maar nergens wordt opgedrongen. 

 

Dat bij elkaar maakt deze diensten missionair. Missionair, niet in de zin van: 

erop uit om zieltjes te winnen of de kerk weer wekelijks vol te krijgen. Daarvoor 

moet je het niet doen. Dan wordt het een maniertje dat uitloopt op 

teleurstelling. Het gaat om verbinding: mensen van allerlei slag eenmalig met 

elkaar verbinden, en: verbinden met een boodschap die de moeite van het 

horen en zingen waard is.  



Natuurlijk zijn er kerkmensen die er niets van moeten hebben. Het is hun 

smaak niet. Dat begrijp ik. Voor hen is het dan ook niet bedoeld. Zij vinden hun 

heil dan ook elders. De Geest van God spreekt immers vele talen. Het is niet of-

of, maar en-en.  

 

Claudia de Breij aan het eind van het gesprek: ‘Wat bijzonder! Nou, ik heb nooit 

gedacht dat ik op de radio ooit nog eens een kerkdienst zou aankondigen, in de 

Gereformeerde Kerk van Giessenburg nog wel!’ Het was ook voor mij een 

verrassing.  

 

Piet van Die 

 

 

 

 

 

 


