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Preek van 29 mei 2016, zondag Trinitatis 
gehouden in De Morgenster in Papendrecht  
door Piet van Die 

 

EEN WOLK WIJST DE WEG 

Telkens als de wolk boven de tent omhoogging, reisden de Israëlieten verder. 

(Numeri 9,17) 

Kerk 2025 

Het moet anders. Dat is  de teneur van een rapport dat begin dit jaar in onze 

landelijke kerk verscheen. Het moet anders en het gáát ook al anders. Kijk maar 

naar de samenleving. Die is sterk veranderd. Was vroeger de meerderheid van 

de bevolking gelovig, nu vormen gelovigen een minderheid. Dat heeft ook 

invloed op ons geloof zelf. Het staat niet zo stevig meer in de schoenen. Een 

dichter schreef: ‘Nog staan de torens in het grijs / steeds vreemder in het land 

en / wijzen nog maar heel voorzichtig naar omhoog.’ Hij wilde maar zeggen: we 

geloven aarzelender.  

Wie met jonge mensen praat, merkt dat. In de gesprekskring ‘Geloof Delen’ 

spraken we in het afgelopen seizoen een keer over de toekomst van de kerk. Het 

was op verzoek. De jonge mensen vroegen zich af: als wij straks de kerk moeten 

runnen, zal dat kleiner wordende groepje de kerk nog wel kunnen dragen?  

‘En juist daarom moet het anders,’ antwoordt het rapport van onze kerk. Dat 

rapport heet trouwens ‘Kerk 2025’. Dat lijkt nog ver weg: 2025, maar het gaat 

sneller dan je denkt. En dan moeten we er klaar voor zijn. Ingesteld op een 

nieuwe tijd. En het rapport nodigt ons uit om mee te denken over het hoe.  

Back to basics 

Het geeft wel een aantal suggesties. De kerk van de toekomst moet eenvoudiger. 

De logge structuur moet weg. Die heeft lange tijd goed dienst gedaan. Maar de 

tijden zijn veranderd. Het internet kwam op. De globalisering deed zijn intrede. 

De cultuur van de vaste vormen heeft plaatsgemaakt voor beweeglijke 

netwerken die zich vaak ver vertakken. Dat vraagt ook van de kerk meer 

flexibiliteit. En creativiteit. In de nieuwe tijd moeten we de kerk opnieuw 

uitvinden. Daarom wordt er ook druk gepionierd in kerkelijk Nederland. 
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Komende week is er ook in onze regio een bijeenkomst over pionieren. Ook in 

onze buurt moet worden gezocht naar nieuwe vormen van kerk-zijn. 

Dat wil niet zeggen dat de kerk het verleden achter zich moet laten. Sterker, het 

zou weleens kunnen zijn dat we terug moeten naar de oorsprong. Back to basics. 

Want de kerk begon nog eenvoudig en flexibel. Sterker, dat gaat nog verder 

terug. In het verhaal van vanmorgen vinden we een richtingaanwijzer voor wat 

we zoeken. Het gaat over Israël. Het toont de oervorm van hoe God met mensen 

onderweg is. En misschien bevat het wat bouwstenen voor het gesprek dat wij 

ook in Papendrecht de komende tijd moeten voeren. Ik haal er drie uit.  

Bouwsteen 1: een wolk 

Bouwsteen 1. Het verhaal vertelt hoe God het volk Israël de weg wees. Het 

gebeurde op een bijzondere manier. Door een wolk. Een wolk is een vluchtig 

ding. Ongrijpbaar. Maar dat zegt ook iets over God zelf. Je kunt hem niet 

vastleggen. Niet in een beeld. Niet in een geloofsleer. Niet in een kerk. Niet in 

een liturgie. Als je even denkt: God is hier te vinden, dan ontstijgt Gods 

aanwezigheid jouw liturgie en jouw heiligdom en is Hij alweer elders te vinden. 

Ook de heilige tent van de Israëlieten kon God niet aan zich binden.  

God is als die wolk: ongrijpbaar. En verhullend. De wolk tóónt Gods nabijheid én 

verhult die. God laat zich alleen indirect kennen. Ik wil maar zeggen: aan geloven 

kleeft een niet-weten. Een niet-weten dat zich tegelijk toevertrouwt aan een 

indirecte nabijheid – de God die ons lokt om op weg te gaan.  

Vaag? Voor wie zich niet durft toevertrouwen misschien wel, want dan zie je de 

wolk van Gods nabijheid aan de horizon verdwijnen. Maar dat ligt misschien ook 

aan jou, omdat je stil bleef staan. Je durfde er niet in mee te gaan. Maar het 

geloof van de toekomst zal durf van ons vragen. Het lef om een avontuur aan te 

gaan waarvan je niet precies weet hoe het af zal lopen. Een zoekend geloof, maar 

dan één dat niet bang is om te vinden of gevonden te worden. Dat is bouwsteen 

1: geloof afgestemd op de verhulde nabijheid van God, een geloof dat 

onzekerheid op de koop toe neemt.  

Bouwsteen 2: een weg gaan 

Bouwsteen 2 heeft daar direct mee te maken. Kerk-zijn is een vorm van 

onderweg-zijn. Van collectief in beweging zijn. Rust roest misschien niet altijd. 
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Maar wie te lang stil blijft staan wordt stram. Geloven is het gaan van een weg. 

Er is misschien geen dieper bronbeeld voor wat geloven is dan het beeld van een 

weg. Christenen werden in het prille begin door buitenstaanders ‘mensen van 

de weg’ genoemd. Er werd mee bedoeld: ze gingen de weg van Jezus. Maar al 

vanaf een veel vroeger moment is dat het beeld voor geloof. Waartoe riep God 

Abraham, de vader van alle gelovigen? Om lekker te blijven zitten waar hij zat? 

Om alles te houden zoals het was? Welnee, God riep Abraham om op weg te 

gaan.  

De weg – oerbeeld van wat geloven is. Een kerk is altijd een kerk-op-weg. 

Daardoor verander je. Als je visie op leven en geloof door de jaren heen altijd 

precies hetzelfde blijft, betekent het dat je niet van je plaats bent gekomen. Je 

stand-punt is niet veranderd. En neem dat woord ‘standpunt’ dus maar even 

letterlijk: het punt waarop je staat. Maar wie op weg is, ziet telkens iets anders. 

De beelden verspringen. Je visie wordt bijgesteld.  

Dat wil niet zeggen dat er nooit rust is. Geloven is niet hijgerig of krampachtig 

achter de laatste trend aanhollen. Het oerverhaal van Israël laat zien dat er 

onderweg pleisterplaatsen waren. Het volk kwam er op adem. Soms mochten ze 

zelfs heel lang ergens blijven. Misschien omdat het sommigen teveel was 

geworden. Dan mochten ze uitrusten. De haringen van de tenten werden de 

grond ingedreven. Maar nooit te diep, want er kwam weer een moment dat God 

het volk het signaal gaf om op te breken. Als de kerk echt back to basics wil, zal 

het een kerk zijn waar mensen collectief in beweging zijn.  

Dor landschap 

Niet dat de route altijd zo adembenemend is. De tocht door de tijd kan ook door 

woestijnen leiden. Zo’n periode maken wij nu mee. De tocht van de kerk in onze 

tijd is niet gemakkelijk. Wat geloof betreft groeit er weinig. Spiritueel gezien 

trekken wij door dor landschap. De wereld lijkt ook ingewikkelder te worden en 

onveiliger. De verruwing neemt toe. Denk aan de bagger die Silvana Simons deze 

week over zich heen kreeg. Dan kun je weleens verlangen naar vroeger. Naar de 

vleespotten van Egypte.  

Maar Jezus leerde ons dat iemand die alleen maar omkijkt, niet geschikt is voor 

het Koninkrijk van God. Want God is alleen vóór je te vinden. Hij gaat ons voor 

de toekomst in. En dat geeft vertrouwen, hoe donker soms de toekomst ook lijkt. 

De weg zal ergens uitkomen. Het is de tweede bouwsteen: geloven is collectief 
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in beweging zijn. Wie zijn leven lang nooit van ‘stand-punt’ is veranderd, moet 

zijn eigen geloof eens leren onderzoeken: is het misschien niet een museumstuk 

geworden? 

Bouwsteen 3: het goede leven 

Het derde is dit: onderweg oefenden de Israëlieten zich al gaande in het goede 

leven. Ze hadden de geboden van God gekregen. En geboden moeten worden 

geleefd en toegepast. Maar van Israël kun je leren dat elke tijd en elke plaats een 

eigen toepassing van de geboden vragen. Ze bevatten kernwaarden die mensen 

helpen om in hun tijd en op hun plaats het goede leven gestalte te geven. Want 

elke tijd en elke plaats heeft z’n eigen uitdagingen en problemen. Denk in onze 

tijd aan kwesties als het geweld in de wereld en klimaatverandering. Wat vraagt 

God van ons in deze tijd? Daar oefent de kerk zich in. En zo dient zij ook de 

samenleving.  

Drie mogelijke bouwstenen voor een kerk van de toekomst. De eerste is: de kerk 

durft zich toe te vertrouwen aan de verhulde nabijheid van God. Het tweede: de 

kerk is de gemeenschap waar mensen samen onderweg zijn naar morgen. Het 

derde: de kerk biedt een plek waar mensen zich gaandeweg kunnen oefenen in 

het goede leven.  

Of die kerk groot of klein zal zijn, maakt niet zoveel uit. Misschien is klein zelfs zo 

gek nog niet. In Amerika kennen de mensen de uitdrukking ‘traveling light’. Het 

betekent zoveel als: zonder al te veel bagage op weg gaan. Licht reizen. Niet 

teveel ballast. Het belemmert je alleen maar in je mobiliteit en flexibiliteit. 

Misschien is de kerk van de toekomst wel zo’n soort kerk: a church that’s 

traveling light. Het maakt je lichtvoetig.   

Afgeslankt geloven – je verliest een paar kilo, maar het maakt je wel fitter. De 

volgende generatie verdient zo’n fitte kerk.  


