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Redactioneel
verwerping van God als koning en een gebrek
Het nieuws in ons land wordt deze weken voor
aan vertrouwen op het koningschap van God.
een groot deel bepaald door de troonsafstand van
En daarnaast zal een koning grote ﬁnanciële,
koningin Beatrix en de inhuldiging van koning
materiële en personele offers vragen van het volk.
Willem Alexander op 30 april in Amsterdam. We
Toch krijgt het volk zijn koning. Wie een beetje
worden nauwkeurig op de hoogte gehouden van
thuis is in de Bijbel weet hoe snel het al fout
alle voorbereidingen in de hoofdstad en elders in
gaat bij Saul, David en Salomo; en hoe heel het
het land. Je moet wel van goeden huize komen
Oude Testament een worsteling te zien geeft om
om een kritisch geluid of zelfs een tegengeluid
een koningschap naar Gods hart. Soms ﬂikkert
te laten horen. De monarchie mag zich in deze
het even op als er een koning komt die doet wat
jaren verheugen in een groot draagvlak onder de
recht is in de ogen van de Heer, maar veel vaker
bevolking. Dat heeft alles te maken met de wijze
vertreedt de koning het recht. Pas in het Nieuwe
waarop koningin Beatrix invulling geeft en heeft
Testament komt het koningschap naar Gods hart
gegeven aan het koningschap. Het is te hopen
aan het licht. Dat gebeurt in het optreden van
dat de nieuwe koning en koningin op deze weg
Jezus. Hij wordt niet alleen Profeet en Priester
zullen voortgaan. Vanzelfsprekend is dat niet.
genoemd, maar ook Koning. Hij maakt waar
Macht is in staat machthebbers te vervreemden
wat Psalm 72 verwacht: bevrijden wie arm is en
van hun missie. De voorbeelden daarvan liggen
hulp zoekt, wie zwak is en geen helper heeft;
voor het oprapen. In dit opzicht is het boeiend
zich ontfermen over weerlozen en armen en het
om te zien hoe de profetische kritiek in het Oude
leven van armen redden. Wat wij hopen van de
Testament zich richt op de koning. Dat begint
nieuwe koning Willem Alexander en
al bij de vraag van het volk Israel om
waar wij om bidden is dat in de wijze
een koning ( 1 Samuel 8). Het wil
waarop hij invulling zal geven aan zijn
zich teweer kunnen stellen tegen de
koningschap deze woorden mogen
invallen van vreemde legers en het
oplichten. Wij zijn koningin Beatrix
wil zijn als de volkeren rondom: als
dankbaar voor de wijze waarop zij
de Egyptenaren met hun farao’s en
gedurende vele jaren onze koningin
de Babyloniërs en Assyriërs met hun
geweest is. Dat God de nieuwe koning
keizers en koningen. In de naam
en koningin mag zegenen en hen met
van God reageert de profeet Samuel
zijn Geest mag inspireren!
verontwaardigd en waarschuwend.
De vraag om een koning betekent een Richard Vissinga
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Mensen verbinden zich, zo laat onderzoek zien, tegenwoordig
gemakkelijker aan bepaalde kerkelijke of christelijke
activiteiten, dan dat zij kiezen voor een lidmaatschap met alle
bijbehorende consequenties. Festivals, conventies, conferenties,
kerkennachten en kunst-en-kerk weken zijn populair en ook
andere evenementen kunnen op veel belangstelling rekenen.

Kerk en evenement
Henk de Roest
Prof. dr. H.P. de
Roest is hoogleraar
praktische
theologie aan
de Protestantse
Theologische
Universiteit
(vestiging
Groningen)

Grote evenementen lijken vrijblijvend,
maar toch kunnen ze een sterke,
positieve betrokkenheid wekken. Dit
themanummer wil behulpzaam zijn
bij het nadenken over de vraag wat
er aan de hand is en lokale kerken
stimuleren om na te denken over
eventuele mogelijkheden in de eigen
situatie. Waarbij het ook kan gaan om
evenementen die samen met andere
gemeenten worden georganiseerd.

Een ‘evenementennummer’
In dit themanummer van het
Ouderlingenblad presenteren we een
aantal evenementen met een landelijke
uitstraling. Eén ervan, de dag van
de Gereformeerde Zendingsbond
werd in 2012 voor de 101ste keer
gehouden, bij andere evenementen
(Keiland, Preek van de Leek) gaat het
om het vijfde of zesde jaar waarin
het evenement wordt georganiseerd.
Evenementen lijken het in deze tijd
goed te doen. Wie erop uit is om een
bredere groep mensen dan vaste of
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regelmatige kerkgangers te bereiken
doet er goed aan zelf een evenement
te bedenken of een evenement van
elders te kopiëren om dat vervolgens
een eigen invulling te geven. Zo
heeft de Kerkennacht zich volgens
het laatste model razendsnel over
Midden-Europa en ook over Nederland
verspreid. In 2013 zullen weer meer
steden meedoen. Het lijkt een eerste
leerpunt te zijn uit de voor het
Ouderlingenblad geschreven artikelen.
Mensen nodigen elkaar weliswaar
niet onmiddellijk uit om mee te gaan
als een evenement voor de tweede
of derde keer georganiseerd wordt,
maar als het gaat om een evenement
waardoor mensen emotioneel ‘geraakt’
worden, dan gebeurt dat toch vrij snel.
‘Ik hoorde van mensen dat ze hun buren
hadden meegesleept’, schrijft Ranfar
Kouwijzer over de Preek van de Leek,
die in 2012 voor de vijfde keer werd
georganiseerd en pas in het derde jaar
echt ‘ging lopen’. Bij de diensten van
toenmalig SER-voorzitter Alexander
Rinnooy Kan, zanger Jeroen Zijlstra en
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Mogelijkheden
in de eigen
situatie?

cabaretier Paulien Cornelisse puilde de
Singelkerk aan het Spui in Amsterdam
uit. Het evenement wordt een ‘goed
gerucht’ en mond-op-mond-reclame
begint te werken. Rein Hoekstra vertelt
hoe hij op uitnodiging van een goede
vriend bij de jaarlijkse meerdaagse
bijeenkomsten van de Charismatische
Conventie betrokken raakte. ‘Om mee
te gaan naar de conventie, had ik eigenlijk
geen tijd. Of beter gezegd: ik had geen
zin. Toch liet m’n vriend zich niet uit het
veld slaan. Volgens hem liep ik echt de
kans iets van Gods Geest te ontvangen.’
Ook bij het Xnoizz Flevo Festival gaan
volgens Friso Mout ‘veel jongeren samen
met vrienden’ naar het evenement. Het
aantal deelnemers of bezoekers kan
snel groeien, zodat de organisatie ook
steeds gesteld wordt voor de vraag naar
een eventuele vernieuwing van het
oorspronkelijke concept. Ouwehand
schrijft over de GZB dag dat ‘tradities
veranderen en zich aan de tijd aanpassen.’

van betrokkenheid en engagement.
Alle zintuigen doen mee. Duidelijk
is dat evenementen niet alleen ‘het
hoofd’, maar ook ‘het hart’ en ‘de
handen’ raken. ‘Mijn analytische hoofd
tolde’, stelt Rein Hoekstra over de
Charismatische Conventie. Er valt veel
te beleven. Ook bij de zendingsdag van
de GZB blijkt dat gelovigen uit de hele
wereld iets te zeggen hebben ‘wat je ook
vandaag nog raakt.’ En de traditie van
deze dag laat zien, dat mensen eraan
vast houden vanwege de inhoud ervan.

De meerkeuzemaatschappij

Evenementen bieden een begrensde
tijd en ruimte, waarin mensen
er ‘even helemaal uit’ zijn.
Joep de Hart analyseert in het
openingsartikel evenementen en
hun ‘succes’ vanuit het ontstaan
van de meerkeuzemaatschappij,
een sterk groeiende tijdsdruk en
vanuit een sterke beweeglijkheid.
Veel oude organisatiemodellen
Geen vrijblijvendheid
van maatschappelijke participatie
verdwijnen, banden worden losser,
Bij geen van de evenementen die we
hebben een korter bestaan, zijn
hier aantreffen - het tweede leerpunt gaat het om een vrijblijvende deelname. open en informeel. Nieuwe vormen,
waaronder incidentele of jaarlijks
In het artikel van Gertrudeke van der
terugkerende evenementen, zijn
Maas lezen we dat het sinds 2008
sterk in deelnemersaantallen gegroeide manieren waarin mensen sociale
verbondenheid ervaren. Contacten
evenement Keiland op Terschelling,
ontstaan er gemakkelijk, wat
‘niet iets is van de organisatie, maar van
georganiseerd wordt heeft een bepaalde
alle deelnemers.’ En bij Xnoizz Flevo
emotionele ‘lading’ en de inhoud
komen veel van de deelnemers ‘door
het jaar heen niet in een kerk, ze zijn geen ‘verbindt’ en ‘werkt door’. En ook de
organisatie zelf spreekt vaak over ‘veel
(actief) lid van een kerkelijk instituut,
werk’, maar ‘enorm verrijkend.’ Voor
maar beschouwen het festival als hun
het Ouderlingenblad aanleiding voor
geloofsgemeenschap’. Evenementen op
een verkenning. π
het kerkelijk terrein lijken dan ook
niet te werken met ‘bezoekers’ of
‘publiek’, maar vragen om een vorm
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Evenementen
vragen om
betrokkenheid
en
engagement
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Een staatskerk hebben wij niet. In Nederland maken de
kerken deel uit van het maatschappelijk middenveld tussen
burgers en staat. Veel ontwikkelingen in het kerkelijk leven
zijn alleen goed te begrijpen als we ze plaatsen tegen de
achtergrond van bredere veranderingen in de samenleving
en op dat maatschappelijk middenveld.

Verschuivende panelen
Enkele ontwikkelingen op het maatschappelijke middenveld
Joep de Hart
Prof. dr. J.J.M.
de Hart is senior
onderzoeker
bij het Sociaal
en Cultureel
Planbureau
en bijzonder
hoogleraar aan
de Protestantse
Theologische
Universiteit

Nederlanders behoren tot de gelukkigste
volken ter wereld. Ze hebben hun
samenleving zo ingericht dat die - vanuit
het perspectief van de solidariteit
- moeiteloos kan concurreren met
vrijwel elk ander land. En toch wordt
er vandaag de dag heel wat afgetobd
over de inzet van burgers voor elkaar
en voor de samenleving. Bevordering
van de sociale cohesie vormt al enige
kabinetten lang een belangrijke peiler
van het regeringsbeleid. De overheid
sluit daarmee aan bij wat ook door de
bevolking als een belangrijke kwestie
wordt ervaren. Onderzoeken van het
Sociaal en Cultureel Planbureau leren
dat Nederlanders hopen op meer sociale
verbondenheid en gemeenschapszin,
maar dat zij vrezen voor de komst van
een hardere en meer prestatiegerichte
samenleving. Bevolkingsenquêtes
laten zien dat ‘goed burgerschap’
door Nederlanders sterk geassocieerd
wordt met sociale betrokkenheid
en medemenselijke zorg. Er is een

wijdverbreide hunkering naar meer
solidariteit, en dat zal zeker niet
minder zijn geworden met de huidige
kredietcrisis.

Op zoek naar saamhorigheid
Het verlangen erbij te horen drukt zich
onder andere uit in het zoeken naar
nieuwe vormen van verbondenheid,
bijvoorbeeld rondom de dood van
bekende Nederlanders (Fortuyn,
Hazes), in de vorm van stille tochten,
bij nationale herdenkingen. Maar
ook rondom het koningshuis als
symbool van nationale eenheid,
bij grote inzamelingsacties of
sporttoernooien, als internetclubs of via
jeugdsubculturen. Voor een deel zal het
bij het verlangen naar meer solidariteit
gaan om heimwee naar een wereld die
voorbij is, waarbij niet zelden de jaren
vijftig als referentiepunt fungeren.
Toen was geluk nog heel gewoon - al
bestond dat geluk niet zelden uit een
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Nieuwe
vormen van
verbondenheid

boterham met tevredenheid, in knusse
saamhorigheid genoten in de veilige
beschutting van de zuilen. Anderzijds
wordt de hunkering naar een socialere
samenleving waarschijnlijk gevoed
door een verscherpt bewustzijn van de
schaduwzijden van de accentuering van
individuele vrijheid en zelfontplooiing.
Door een emancipatie van het individu
die misschien wat over haar doel is
heengeschoten.
‘Wij-gevoelens’, in de zin van
het zich één voelen met de andere
Nederlanders, zijn een sentiment van
tamelijk recente datum. Lange tijd
vormde je regionale omgeving, later ook
de godsdienst een belangrijke basis voor
saamhorigheid tussen Nederlanders. Al
gebeurde dat laatste in ons land tot in
de jaren zestig voor een groot deel via
de identiﬁcatie met een bepaalde zuil
of kerkelijke subcultuur: je was eerst
gereformeerd of katholiek en daarna
pas Nederlander. De samenbindende
kracht van de zuilen is in de afgelopen
decennia sterk afgenomen en lijkt
plaats te hebben gemaakt voor meer
veranderlijke en individueel getinte
vormen van afﬁniteit. Bijvoorbeeld
in de vorm van geestverwantschap
op basis van een gedeelde opleiding,
een vergelijkbare werkomgeving,
dezelfde vrijetijdsinteresses, een
overeenkomstige leefstijl.

Ontwikkelingen Geef een
socioloog het woord over de huidige
maatschappelijke verbondenheid en
binnen de kortste keren heeft hij het
over een groot aantal verschuivingen
die zich in de naoorlogse periode
hebben gemanifesteerd. Daartoe
behoren steevast het sterk gestegen
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opleidingsniveau en welvaartspeil,
de succesvolle emancipatie van
allerlei bevolkingsgroepen en de
opkomst, uitbreiding en gedeeltelijke
inperking van de verzorgingsstaat.
Maar ook het ontstaan van de
meerkeuzemaatschappij, een groeiende
tijdsdruk en beweeglijkheid. Verder
onder andere de verbreiding van
nieuwe normen en waardenoriëntaties
onder de bevolking. De opkomst van
nieuwe media (televisie, internet
etc.). Ontzuiling, ontkerkelijking
en het ontstaan van nieuwe
gezagsverhoudingen. En niet te
vergeten: de ontwikkeling van een veel
sterkere internationale gerichtheid
onder de bevolking (via reizen, via
moderne informatiestromen).

Individualisering Veel
ontwikkelingen kunnen worden
samengevat onder de noemer
individualisering. Daarmee wordt
gedoeld op een proces waarbij allerlei
traditionele maatschappelijke verbanden
hun dwingende karakter verliezen
en de ruimte groeit om je leven naar
eigen inzicht en behoefte in te richten.
Ons gedrag is veel minder dan vroeger
voorspelbaar vanuit de buurt of het dorp
waarin we opgroeiden, de klasse waaruit
we voortkomen, het gezin waarin wij
zijn opgevoed, de kerk waar wij zondags
te vinden zijn. Ons favoriete automerk,
onze vakantiebestemmingen, ons
mediagebruik, de inrichting van onze
woning: dat zijn vaak betere voorspellers
van onze opvattingen. En ook waar
dit niet geldt, omarmen moderne
Nederlanders toch graag de illusie dat
ze zelf uitmaken hoe hun leven eruit
komt te zien. Zelfs als ze allemaal in de
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De eigen
biograﬁe als
belangrijke
inspiratiebron

ﬁle staan voor hetzelfde evenement. Als
ze massaal in de nieuwste modekleuren
lopen te pronken, voorzien van
identieke hebbedingetjes. Of als ze
schouder aan schouder in dezelfde
bakken staan te graaien bij de dolle
dwaze dagen van De Bijenkorf.
Individualisering heeft niet alleen
betrekking op de wijze waarop wij ons
privéleven inrichten, maar manifesteert
zich ook in de publieke ruimte. Ze ligt
ten grondslag aan de afbrokkeling van
veel oude organisatiemodellen van
maatschappelijke deelname, zoals we
die bijvoorbeeld aantreffen bij kerkelijke
gemeenschappen, vrouwenbonden,
politieke partijen of omroepen.
Ze vormt ook een belangrijke
inspiratiebron achter de verbreiding
van participatievormen waarvoor de
eigen biograﬁe, je persoonlijke leven en
wat daarin op dit moment speelt, een
belangrijke inspiratiebron is.
Het betekent niet dat solidariteit en
sociale betrokkenheid zijn verdwenen
- niet in de bekommernis van de
mensen, maar ook niet als feitelijke
realiteit. Individualisering is niet
hetzelfde als egoïsme, het is ook
niet hetzelfde als bandeloosheid.
Wel zijn de banden losser geworden,
kortstondiger, opener en informeler.
In veel opzichten bevinden wij ons
in de overgang van oude vormen van
sociale deelname, verbondenheid en
solidariteit naar nieuwe. De nieuwe
vormen zijn minder verbonden met
een vaste plaats en fysieke nabijheid.
Daarmee zijn ze vaak moeilijk
zichtbaar, maar ze zijn er wel en ze
vertegenwoordigen uiterst belangrijke
vormen van sociale verbondenheid.
Vraag het maar aan mensen met
praktijkervaring.

Geluiden uit de praktijk
In 2004 en in 2007 interviewden we
vertegenwoordigers (sleutelpersonen)
van meer dan honderd maatschappelijke
organisaties. Het betrof een breed scala
van organisaties dat zich uitstrekte
van Natuurmonumenten tot Amnesty
International, van de NCRV tot de
consumentenbond, van de KNVB tot
de FNV. De vragen die we hen stelden
cirkelden rondom de veranderingen
die hun organisatie had doorgemaakt
en welke ontwikkelingen zij op zich af
zagen komen. Een aantal elementen
kwam telkens weer terug in de verhalen.
Om te beginnen is dat het afgenomen
belang van directe contacten en fysieke
aanwezigheid of nabijheid. Men deelt
een bepaalde belangstelling of belang
met elkaar en organiseert zich op die
basis. Daar blijft het vaak bij. Men
ontvangt het tijdschrift van de club
en ondersteunt langs ﬁnanciële weg
uiteenlopende initiatieven. Er is geen
aandrang of noodzaak om van daaruit
regelmatig bij elkaar te komen. Van
de wieg tot het graf ergens bij horen,
wordt meer en meer een uitzondering.
De binding met maatschappelijke
organisaties heeft een tijdelijker
karakter gekregen; de achterban stelt
zich veel sterker dan vroeger op als
een kritische consument. De band met
de organisaties is ook modegevoeliger
geworden. De concurrentie met andere
organisaties en vormen van geld- en
tijdbesteding is sterk toegenomen.
Publiciteit, jezelf goed weten te
verkopen, en je imago spelen een
belangrijke rol bij wie of wat op zeker
moment in tel is. Naast de grotere
eisen die aangeslotenen aan hun
organisatie zijn gaan stellen, is dit een
van de factoren die de ontwikkeling
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Zie voor meer
informatie over
deze aspecten: Joep
de Hart, Landelijk
verenigd: grote
ledenorganisaties over
ontwikkelingen op
het maatschappelijk
middenveld, uitg.
Sociaal en Cultureel
Planbureau, Den
Haag (2005); en:
Esther van den Berg
en Joep de Hart,
Maatschappelijke
organisaties in beeld:
grote ledenorganisaties
over actuele
ontwikkelingen op
het maatschappelijk
middenveld, uitg.
Sociaal en Cultureel
Planbureau, Den
Haag, 2008

naar meer professionaliteit sterk heeft
bevorderd. Bij vrijwel alle organisaties
wordt vastgesteld dat het aantal
beroepskrachten en de invloed van
professionals de afgelopen decennia
duidelijk is toegenomen, net als de eisen
die aan vrijwilligers worden gesteld.

Vrijwilligerswerk In allerlei

Meer informatie
over dit thema:
Esther van den
Berg, Pepijn van
Houwelingen
en Joep de Hart,
Informele groepen:
verkenningen van
eigentijdse bronnen
van sociale cohesie,
uitg. Sociaal
en Cultureel
Planbureau, Den
Haag, 2011

maatschappelijke sectoren manifesteren
zich innovatieve vormen van
vrijwillige inzet die beter aansluiten
bij het hedendaagse levensgevoel en
leefpatroon. Bij het vrijwilligerswerk
bijvoorbeeld komt een sterker accent
te liggen op korte termijnprojecten
met wel omschreven taakstellingen en
doelstellingen. Tijdsintensieve vormen
van betrokkenheid maken plaats voor
kapitaalintensieve vormen - niemand
beschikt over meer dan vierentwintig
uur per etmaal, wat betreft het
beschikbare kapitaal is de bandbreedte
wel groot. Mensen doneren liever
aan een behartigenswaardige zaak of
professionele organisatie dan dat ze zich
erop vastleggen elke woensdagavond in
het verenigingsgebouw te verschijnen
om met andere amateurs routineus te
gaan vergaderen of wisselende hand-enspandiensten te verlenen (terwijl veel
activiteiten die het verenigingsleven
overeind houden toch ook fysieke
aanwezigheid vereisen). Lidmaatschap
oké, maar dan niet van de wieg tot het
graf; veel vaker ad hoc of vanuit wat de
Duitsers biograﬁsche Passung noemen:
je zet je in vanuit wat voor jou op dit
moment relevant is. De band met
organisaties wordt minder gekenmerkt
door de vertrouwde nestgeur van een
collectief gedeeld milieu en meer
door de ambitie kennis te maken met
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interessante mensen en activiteiten.
De organisatie, de groep wordt minder
gezien als fundament van je leefstijl
en meer als facilitair voor wat je
nastreeft. Kleine, lokale groepen van
medegeïnteresseerden bieden op veel
terreinen een aantrekkelijk alternatief
voor de anonimiteit van grootschalige
organisaties.

Informele groepen Een
uitgesproken voorbeeld van dit laatste
vormen zogenaamde informele
groepen, binnen en buiten de kerken.
Daaronder verstaan we plaatselijk
georganiseerde, meestal door de
deelnemers zelf opgezette en in stand
gehouden, kleine groepen, waarin
mensen bijeenkomen om samen dingen
te ondernemen. Denk aan kookclubjes,
hardloopclubjes, Bijbelclubjes,
zelfhulpgroepen, leesgroepen e.d. Uit
recent onderzoek komt naar voren
dat een op de drie Nederlanders met
regelmaat deelneemt aan een of
meerdere van zulke informele groepen.
Het gaat om een allesbehalve vluchtig
verschijnsel: de band met de groepen
is vaak hecht en langdurig. Hij strekt
zich niet zelden over tientallen jaren
uit, lief en leed worden samen gedeeld.
Onderzoek leert verder dat kleine,
informele groepen ook binnen de
kerken vaak een uiterst belangrijke
spilfunctie hebben bij het motiveren van
gelovigen tot maatschappelijke inzet.
Het is vooral via deze groepen binnen de
kerkgemeenschap dat het geloof buiten
de kerk, in de bredere samenleving,
praktische consequenties krijgt. π
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Lidmaatschap,
niet van de
wieg tot het
graf

‘Ik droom van een inspirerende plek, waar mijn geloof gevoed
wordt. En dat ik dat kan delen met mijn kinderen.’ Zo begon
het. Een ander droomde mee: ‘Als ik me zo’n plek probeer
voor te stellen, dan zal kunst en creativiteit daar belangrijk
zijn. Die geven ruimte.’ De dromen werden verder gedeeld en
zo zag Keiland in 2008 het licht.

Droomopwaarts
Keiland – een spirituele vakantieweek
Gertrudeke van der
Maas
Drs. G.A.J. van der
Maas is predikante
(verbonden aan
de Protestantse
Kerk Nederland) in
de oecumenische
geloofsgemeenschap
van De Drie Ranken
te Apeldoorn en lid
van stichting Kurk,
de organisatie achter
Keiland
Kijk voor meer
informatie over
Keiland op www.
keiland.net en op
de facebookpagina:
Keiland

Keiland staat voor: Kunst, Kerk
en Kamperen op het eiland. In de
zomervakantie wordt voor een week een
tentenkamp opgeslagen op Terschelling.
De overtocht naar het eiland markeert
de overstap naar een week ‘er even
helemaal tussenuit’. Het kamp bevindt
zich op een prachtige locatie op het
eiland: een natuurkampeerterrein van
Staatsbosbeheer. Het terrein ligt tussen
duinen en bossen, niet ver van het
strand. Daarmee is het een uitstekende
uitvalsbasis voor het programma en
de ‘vrije tijd’. De voorzieningen zijn
eenvoudig. Ieder zorgt voor een eigen
tent en kookgerei. De protestantse
gemeente op het eiland biedt
praktische ondersteuning.

Een dag op Keiland

In de
ochtend zijn er workshops, gegeven
door professionele docenten, die zich
ieder op een eigen manier verbonden
weten met christelijke spiritualiteit.

Volwassenen kunnen kiezen uit
vormen als dans, theater, verhalen
vertellen, schilderen, meditatie,
beeldende kunst, bibliodrama en
clownerie. Voor kinderen en tieners
is er een eigen programma in
verschillende leeftijdsgroepen. De
workshops worden ingevuld aan de
hand van een overkoepelend thema.
De dag wordt begonnen en
afgesloten met een gebedsviering in
een grote kerktent. Er liggen kleden en
kussens op de grond om op te zitten,
langs de wand staan wat banken.
Zo is er een informele setting, waar
kinderen zich gemakkelijk thuis
voelen. Kaarsen branden en een aantal
iconen staan voorin. Kleurige doeken
zijn mooi gedrapeerd om de ruimte
aan te kleden. De vieringen hebben een
oecumenisch en eenvoudig karakter.
’s Ochtends is de viering lichtvoetig
en laagdrempelig voor kinderen. Het
avondgebed is meditatief van karakter,
met een stilte van een aantal minuten.
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Tijdens de vieringen worden liederen
gezongen, korte Bijbelteksten gelezen
of een verhaal verteld en er is ruimte
voor kunstzinnige bijdragen als mime,
een gedicht of een dans.

Wat is de kracht?

Een eigen
programma
voor
kinderen
en tieners

Keiland
bestaat vijf jaar en is gegroeid van 85
naar zo’n 170 deelnemers. Kinderen
en tieners vormen een derde van het
aantal deelnemers. Wat is het ‘geheim’
van Keiland? Een belangrijke sleutel is
de combinatie van de kernelementen:
kunst, kerk en kamperen. Hieronder
licht ik dat toe.
Kamperen verbindt
Door het kamperen is het contact
met anderen snel gelegd. Wie naar
Keiland komt, zoekt geen luxe of veel
privacy maar geniet van het eenvoudige
buitenleven en de natuur. Dat verbindt.
Kinderen en tieners voelen zich
deel van een grote gemeenschap,
waarvan ze veel mensen niet kennen.
Toch voelen ze dat ze met iedereen
een praatje kunnen maken. Er is
verbondenheid, ook zonder elkaar
te kennen. De groep is klein genoeg
(maximaal 180 mensen) om elkaar
te gaan herkennen en beter te leren
kennen en groot genoeg om steeds
weer met anderen in contact te komen.
Kinderen en tieners vinden genoeg
leeftijdsgenoten om mee op te trekken.
Veel van hen komen graag weer terug
naar Keiland. Deze week wordt niet
als ‘kerk’ ervaren, maar het is positief
dat geloven hier gewoon is. Anders
dan op school ben je op Keiland geen
uitzondering als je ‘gelovig’ bent.
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Ontmoetingsplaats voor inspiratie
Keiland vertegenwoordigt geen
kerkelijke stroming of geloofsleer,
maar heeft een open, oecumenische
instelling. Keiland wil vooral een
ontmoetingsplaats zijn om inspiratie
op te doen voor geloof en spiritualiteit.
Uitgangspunt is verbondenheid met
de christelijke traditie. Tegelijk is er
openheid naar de veelkleurigheid van
beleving van mensen en geloofstradities.
Juist die combinatie zorgt voor een
ontspannen sfeer. Belangrijk is dat
mensen elkaar niet willen overtuigen
van het eigen gelijk. De deelnemers
zijn heel verschillend. Sommigen zijn
wekelijkse kerkgangers (soms ook
voorgangers), anderen komen zelden of
nooit (meer) in een kerk.
Beleving is belangrijk
Kunstvormen raken aan beleving en
zetten mensen in beweging. Dat is
cruciaal. In de vieringen en workshops
is vooral wat te beleven. Alle ledematen
en zintuigen worden aangesproken.
Niet alleen het hoofd en het verstand,
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maar de hele mens mag meedoen. Wat
je denkt en voelt kun je uiten met je
lichaam in een dans, of met je handen
in een gipsbeeld of een schilderij. Hoe
anders is dat, dan je uiten met alleen
woorden! Zo kun je je diep laten raken
door kunst, door stilte, door muziek.
Op deze wijze doe je soms verrassende
ontdekkingen over jezelf. Op een
andere manier raak je aan wat voor jou
wezenlijk is voor geloof en leven. Er is
ruimte om met anderen te delen wat
je bezighoudt en zo verdieping zoeken
voor jezelf en in groepsverband. Je kunt
ook kiezen om wat meer toeschouwer
te zijn. Er is niets verplicht.

Verbondenheid en
gemeenschap Het bijzondere
van Keiland is de combinatie van
bovengenoemde aspecten: het
laagdrempelige contact door het
kamperen, de verbondenheid met
de christelijke spiritualiteit en de
gerichtheid op persoonlijke beleving,
gestimuleerd door gebruik van
kunstvormen. Met deze bouwstenen
wordt een gemeenschap gevormd voor
een week. Voor sommigen blijft iets van
deze verbondenheid bestaan in de rest
van het jaar, door contacten met andere
deelnemers. Een deel van de mensen
komt dan ook graag terug en ieder jaar
komen er nieuwe mensen.
Wat deze week met mensen doet
is verschillend. Voor de één is het een
week om weer op adem te komen

en (geestelijk) op te laden, zoals veel
jongeren dat bijvoorbeeld ervaren in
een jaarlijkse Taizéreis. Voor anderen
betekent het nieuwe inspiratie opdoen
voor de eigen geloofsgemeenschap
thuis. Elementen van Keiland krijgen
een plaats in het kerk-zijn thuis: in
workshops, in het uitproberen van
andere vormen van vieren, in het
integreren van kunstvormen in gewone
vieringen... Weer anderen genieten
simpelweg van de ontmoetingen en de
ontspanning.
Bijzonder is dat de organisatie en
de workshopdocenten zelf deel zijn
van de totale gemeenschap. Ze hebben
weliswaar een eigen rol, maar staan
verder niet apart. Het is hun eigen
verlangen om Keiland te beleven,
zoals het ooit begon met die droom.
Keiland is niet iets van de organisatie,
maar van alle deelnemers. Zo worden
de gebedsvieringen voorbereid door
iemand van de organisatie, samen
met deelnemers en een muziek- en
koorgroep. Anderen dragen hun steentje
bij in bijvoorbeeld corvee, kofﬁe & thee
verzorgen, kosterstaken en EHBO.

Uitdagingen Na vijf jaar staat
Keiland als concept helder overeind.
De organisatie wordt gevormd door
Stichting Kurk (samentrekking van
Kunst en Kerk). De kunst is om fris
en vernieuwend te blíjven. Binnen
het vaste concept van kamperen,
workshops en vieringen is er voldoende

OuderlingenBlad, april 2013, nummer 1036

13

Het
‘geheim’
van
Keiland?

variatie mogelijk. Nieuwe workshops
dienen zich aan. Workshops met een
contemplatieve inslag blijken ook
belangrijk te zijn, naast workshops
waarin ruimte is voor uitbundigheid
en veel beweging. Binnen de opzet van
de vieringen is ook steeds weer ruimte
voor andere elementen. Zo wordt er
nagedacht of en zo ja welke rituelen
een plek kunnen krijgen. Vormen
uit verschillende christelijke tradities
worden aangedragen. Belangrijk voor
Keiland is het karakter van durven
experimenteren.

met de bijdrage van de deelnemers.
Hierin zit soms een spanning, want de
marges zijn maar klein. De kosten voor
deelnemers worden zo laag mogelijk
gehouden, maar moeten wel de
kosten dekken en de afschrijving van
tenten en ander materiaal. Er worden
eisen gesteld aan de docenten voor
de workshops, die geen vergoeding
krijgen, maar een gratis deelname aan
Keiland als beloning. Om wat extra
ﬁnanciën te vinden, zijn we gestart
met het werven van donateurs. Met
collectes uit kerken in het land zijn we
ook erg blij.

Blijven vernieuwen
Voor een gezond voortbestaan is het
van groot belang, dat de organisatie
van Keiland fris blijft. Belangrijk is dat
de droom van het begin niet wegebt
doordat het inmiddels ‘gewoon’ is dat
Keiland bestaat. Er zijn wat wisselingen
geweest in de organisatie. Dat was
spannend. Komen er nieuwe mensen?
Dat is gelukt en andere mensen brengen
weer nieuwe ideeën mee. Zo blijf je
in beweging. De juiste samenstelling
van vernieuwing en continuïteit is van
belang, voor deelnemers, docenten en
organisatie.

Groter worden of niet?
Een laatste vraag, die met regelmaat
terugkomt, is de volgende: willen
we dat Keiland groeit of niet? De
huidige locatie laat niet toe dat
Keiland groter wordt. Dit heeft te
maken met de beschikbaarheid van
het kampeerterrein. Een andere optie
om te groeien zou zijn om meerdere
weken achter elkaar te houden.
Meerdere weken achter elkaar is (op
dit moment) niet haalbaar voor de
organisatie. Een belangrijk voordeel
van groei zou zijn, dat Keiland dan
meer een echte inspiratieplek voor
lokale geloofsgemeenschappen en de
Gedragen door vrijwilligers
kerk als geheel kan worden, omdat
Het is een sterk punt en tegelijk een
meer mensen bereikt worden. Een
kwetsbare plek, dat de organisatie
mogelijk nadeel van een groter aantal
geheel bestaat uit vrijwilligers.
deelnemers per week dan nu, is dat
Kracht: het is ‘liefdewerk’ en tegelijk
de betrokkenheid op elkaar anders
professioneel vrijwilligerswerk.
zal worden, meer groepsgewijs.
Kwetsbaarheid: er is geen budget om
Er komt dan een andere vorm van
iemand betaald werk te laten doen en
de organisatie zo te ontlasten. De eerste gemeenschap. We zullen wel zien hoe
Keiland zich ontwikkelt. Nu richten we
edities van Keiland werden geholpen
ons volledig op Keiland 2013 om dat tot
door verschillende subsidies, om dit
nieuwe project te laten slagen. Nu lukt een succes te maken. π
het om de begroting rond te krijgen
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Belangrijk is
het durven
experimenteren

‘Volgens mij moet jij eens meegaan naar de Charismatische
Conventie, dat zul je zeker waarderen’, aldus een goede
vriend. Het is halverwege de jaren tachtig van de vorige
eeuw. Naast mijn studie theologie was ik vooral actief in
allerlei jongerenwerk. En daar had ik het puur naar m’n zin.

Een vreemde beweeglijkheid
Over de Geest en de charismatische vernieuwing
Rein Hoekstra
Ds. R. Hoekstra is
voorzitter van de
Charismatische
Werkgemeenschap
Nederland en
predikant binnen
de Protestantse
Kerk in Nederland
Kijk voor meer
informatie over de
Charismatische
Werkgemeenschap
Nederland op de
website: http://
cms.cwn-cwj.nl

Mee naar de Charismatische
Conventie? Eigenlijk had ik geen tijd.
Of beter gezegd: ik had geen zin. Toch
liet m’n vriend zich niet uit het veld
slaan. Volgens hem liep ik echt de kans
iets van Gods Geest te ontvangen.
Nog weet ik van die eerste keer
dat ik op de Conventie aanwezig
was, zeg maar een meerdaagse
voorjaarsbijeenkomst, waar het werk
van de Geest centraal staat. Mijn
analytische hoofd tolde. Er liepen
mensen rond, die een innerlijke diepte
uitstraalden, waar ik verwonderd
over was. Opmerkelijk. Op de één
of andere manier proefde ik iets van
Gods Geest. Niet slechts activiteit of
verstandelijkheid, ik ontdekte dat God
ook in de pijn van het leven aanwezig
is. Maar wat ik eerst en vooral ontdekte,
was de stilte. Stilte die in het begin
nogal ongedurig, confronterend, maar
uiteindelijk weldadig voor mij bleek te
zijn. Mijn vriend had niet gelogen, hier
proefde ik andere dingen.

Kennismaking Eenvoudigweg
gezegd: hier proefde ik dat de
Geest aanwezig was. Oprechte
geloofsvreugde, maar ook verdriet en
pijn. Niet dat ik onmiddellijk voor alles
openstond. Dat ook weer niet. Mijn
kritische verstand draaide in het begin
overuren. Tegelijkertijd was er ook wat
ik later leerde kennen als de inwerking
van Gods Geest. Bijvoorbeeld toen
het ging over mijn zoon Pieter die
meervoudig gehandicapt is.
Vanaf de tijd dat wij het ontdekten,
was mijn onbezorgde leven voorbij.
Niet dat ik het meteen doorhad, maar
het was het moment dat ik niet meer
genoeg had aan de nogal verstandelijke
en vooral ‘gezonde’ theologie. Met een
kind als Pieter was mijn persoonlijke
orde volstrekt door de war geraakt. Op
de Charismatische Conventie kwamen
dingen bij elkaar die daarvoor echt
van elkaar gescheiden waren geweest.
Het geraakt worden door het leven
én door de Geest. Nu kan ik het beter
verwoorden, toen was het een soort
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Mijn
kritische
verstand
draaide
overuren

intuïtie: hier wil ik meer van weten.
Het onderstaande is een uitwerking
van de dingen die ik tegenkwam.

Geraakt door de Geest

Doe maar
gewoon,
dan doe je
gek genoeg

Halverwege de vorige eeuw ontstonden
in verschillende protestantse kerken
vernieuwingsbewegingen die in
hun spiritualiteit nauw aansloten
bij die van de pinksterkerken. Altijd
weer hebben mensen in het spoor
van de Pinksterdoop met de Heilige
Geest, gezocht naar ervaring, kracht
en vuur. En inderdaad, soms laaide
het vuur ergens op, dan kwamen
mensen tot wonderlijke indrukken en
belevenissen. Anderen daartegenover
waren op hun hoede voor al die
merkwaardige uitingen. Zij gingen
meer van de gedachte uit: ’doe maar
gewoon, dan doe je gek genoeg.’
Kerkzijn moet wat hen betreft in het
gewone te vinden zijn. De vraag lijkt te
zijn: is de Geest dan in het wonderlijk
onbekende, of juist in het bekende te
vinden?
Laten we eens naar de
bekeringsgeschiedenis van C.S. Lewis
kijken, daar komen beide aspecten naar
voren, het bekende en het onbekende.
C.S. Lewis, schrijver van de Narniaverhalen, beschreef in zijn geestelijk
dagboek, hoe de Geest bij hem kwam.
‘Het rare was’, schrijft hij, ‘dat ik,
voordat God mij insloot, een moment
mocht beleven van volkomen vrije
keuze. Ik zat boven in een bus die
een heuvel opreed. Zonder woorden
en ik denk ook bijna zonder beelden
kwam mij een feit omtrent mijzelf
voor de geest te staan. Ik werd mij
ervan bewust dat ik iets op afstand
hield of buitensloot. Of, zo u wilt, dat
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ik een stijf soort kleding droeg, iets
als een korset of zelfs een pantser,
alsof ik een kreeft was. Ik voelde mij,
daar en op dat moment, voor een
vrije keuze gesteld. Ik kon de deur
opendoen of dicht laten; ik kon het
pantser aﬂeggen of aanhouden. Ik
besloot open te doen, af te leggen, de
teugel te vieren ... Ik voelde mij als
een sneeuwpop die eindelijk begon te
smelten. Het smelten begon in mijn
rug – drup, drup – en kwam al gauw
met een straaltje. Ik vond het een nogal
vervelend gevoel.’

De charismatische conventie
Bij Lewis lopen bekend en onbekend
door elkaar. En ergens is dat bij de
meesten van ons het geval. Maar
precies dan is het van belang om te
zoeken naar een goed verstaan van
wat er gebeurt. Om ook jezelf de
gelegenheid te geven om vertrouwd
te raken met de komst van Gods
Geest. Om te oefenen met dat wat
Gods Geest aanreikt. Daartoe komen
we twee maal per jaar voor een
conventie bijeen in het christelijk
conferentie-oord ‘De Kroeze Danne’ te
Delden. Het programma biedt naast
de lezingen, ook zeer uiteenlopende
werkgroepen en vieringen. De
thema’s hebben betrekking op het
functioneren van de Geestesgaven
zowel in de gemeenschap
als in de persoon. Naast het
volwassenprogramma, is er ook ruime
aandacht voor de jongvolwassenen.
Daarnaast is er een breed opgezet
programma voor zowel tieners als
kinderen. Voor alles geldt: in een open
sfeer is er veel tijd voor onderlinge
ontmoeting, maar vooral voor een
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Charismatische praktijken De gevende Geest Schrijven

dieper verstaan van Gods weg met
jou persoonlijk. Op een ontspannen
wijze oefenen veel deelnemers in deze
dagen heel praktisch met concrete
vormen en mogelijkheden. Daarbij
gaat het zeker niet om het zo maar
zoeken van ervaring, wel om het groot
maken van God in het concrete leven.
Je zou dat ‘charismatische praktijken’
kunnen noemen.

over charismatische praktijken wijst
dus naar de concrete ervaringen.
Het ondergaan en meebeleven van
de werking van Gods Geest. Mensen
worden ingeschakeld. Zoals één van
de bezoekers eens schreef: ‘bij een
conventie is er de mogelijkheid om
naar een gebedsteam toe te gaan,
dat voor je bidt over zaken die je zelf
aandraagt. Dat kan heel diep gaan.
Het vindt plaats in een grote zaal
waar vele anderen ook aan het bidden
zijn, alles op basis van vrijwilligheid.
Sinds enkele jaren vorm ik zelf met
mijn vrouw zo’n team. Het is soms
onvoorstelbaar waarmee mensen
rondlopen, maar dat ze dat delen, er
gebed voor vragen, dat je een zegen
mag geven - dat raakt me zeer. Je hoeft
zelf niet volmaakt te zijn om voor
anderen te bidden.’
Je kunt ook wijzen op de praktijk
van de ziekenzalving. Aansluitend
aan Jacobus 5 wordt geoefend hoe
een dergelijk kostbaar geschenk
ook nu kan functioneren. Een
andere bezoeker zei hierover: ‘Voor
mij wordt hierdoor het christelijk
geloof de volle dagelijkse wereld
ingetrokken - zoals het ook moet zijn.
Juist dit samen maakt het levend en
spannend.’ Natuurlijk vraagt dat om
meer aandacht voor de dienst van
ziekenzalving, dan hier en nu gegeven
kan worden.
Maar al deze charismatische
praktijken wijzen op het feit dat God
een gevende God is, die op meerdere
wijzen naar mensen toekomt.
Zoals gezegd, de charismatische
vernieuwing zoekt naar wegen waarop
dit geoefend en verkend kan worden.
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Het
christelijk
geloof wordt
de volle
dagelijkse
wereld
ingetrokken

de stad Rome en de clowns die hij
daar tegenkwam. Niet dat kinderen
clowns zijn, wel dat kinderen en
jongeren een aspect van het werk van
de Geest belichten dat we eigenlijk
niet kunnen missen. Het aspect van
de humor en beweeglijkheid. Een
beweeglijkheid die in wezen heel goed
weergeeft waar de Charismatische
Vernieuwing voor staat. π

Een vreemde beweeglijkheid
Rome, aldus Nouwen, is een stad vol
prachtige kathedralen en gebouwen.

Dat is wat er gebeurt tijdens de
conventies, in lezingen, gesprekken
en kringen van verschillende aard. Zo
komen daar ook bevrijdingspastoraat,
tongentaal en nog vele andere thema’s
aan de orde.

Jongeren

Belangrijk is het om
één aspect afzonderlijk te noemen,
dat is de CWJ – wat staat voor:
Charismatische Werkgroep Jeugd.
Een zeer bijzonder aspect binnen de
vernieuwing is het samen optrekken
van jongeren en ouderen. Meerdere
generaties trekken niet alleen samen
op tijdens de bijeenkomsten, er is ook
een actieve uitwisseling van gaven en
talenten. En natuurlijk, als je het zo
zegt, is het veel te kort door de bocht.
Maar je raakt er aan wanneer je een
volwassene hoort zeggen, dat zijn
zoon of dochter met alle geweld naar
de conventie wilde en dus is hij/zij
ook meegegaan. Wat dit te betekenen
heeft? Ik moet denken aan wat Henri
Nouwen schreef over zijn bezoek aan

18

Maar stel, je dwaalt door de stad en
op een gegeven moment stuit je op
een groepje circusclowns; midden
in de stad doen ze hun act. Opeens
ben je bij heel wat anders betrokken.
Clowns zijn niet majestueus, eerder
onbeholpen, vaak mislukt wat ze
doen. Clowns zorgen voor een lach en
een traan, waarmee wij er aan denken
hoe vaak de dingen bij ons mislukken.
En daar zie ik de verbinding met
de Charismatische Vernieuwing: niet
God aan de kant van het majestueuze,
of het imposante, maar God aan de
kant van onze menselijke zwakheid.
Als de wind waait worden je haren
meegenomen en waaien de papieren
van de tafel. Achteraf heb je niets in
handen. Zo dynamisch, zo anders
is de Geest. Het is alsof er clowns
in het hart van de stad gekomen
zijn. Er wordt gelachen, geloofd,
geprezen, gesproken, alles staat niet
langer op een rij. Het is een vreemde
beweeglijkheid, een ongrijpbaar
naderen van de Hoogheilige. Onze
onbeholpenheid, onze zwakte wordt
in Zijn dienst genomen.
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Boeken
Mink de Vries,
Navolging NU.
Postmoderne devotie,
uitg. Kok, Kampen
2009 (ISBN 97890
43517188), 174 blz.,
€ 16,50

Eten met Jezus
‘Eten met Jezus’ bevat 9 Bijbelstudies
over teksten uit Lucas waarin samen
eten een rol speelt. Rondom deze
teksten heeft Via Nova in Amsterdam
maaltijdsamenkomsten gehouden
die de basis vormen voor dit boek.
Kenmerkend waren de gastvrijheid
voor mensen van binnen de kerk én
van buiten de kerk, en de vorm van
de samenkomsten, die niet statisch
of traditioneel kerkelijk zijn, maar
recht doen aan lichaam en verstand.
Tijdens ‘Het Hemels Gerecht’, wordt

gegeten, gezongen, gelezen, gebeden
en gepraat. Centraal staat elke keer
een tekst uit Lucas. In ‘Eten met
Jezus’ worden die teksten en thema’s
verder uitgediept en voorzien van
gespreksvragen. Ook wordt beschreven
hoe je zelf een maaltijdsamenkomst
kunt organiseren. Door zowel het
praktische als het verdiepende element
kan het boek zowel als voorbereiding
op bijeenkomsten rondom een maaltijd
dienen, als de basis vormen voor een
gespreksgroep. (EH)

Stefan Paas,
Gert-Jan Roest en
Siebrand Wierda,
Eten met Jezus.
Bijbelstudies over
maaltijden in Lucas,
uitg. Boekencentrum
2012 (ISBN
9789023920816),
128 blz., € 11.--.

Navolging NU
Hoe kun je als christen in deze tijd
Jezus navolgen? Mink de Vries reikt
in 40 hoofdstukken belangrijke
thema’s aan die belangrijk zijn bij
deze navolging. Als docente godsdienst
kent ze de taal van jonge mensen,
en ze schrijft over thematieken die
vandaag de dag van belang zijn met
de kennis van de Moderne Devoten
uit de middeleeuwen. Zij worden

soms aangehaald als voorbeeld. Het
bijzondere is dat zij teksten uit het
evangelie van Marcus daarbij als
leidraad neemt. Dit boek is geschikt
voor jonge mensen die op zoek zijn
naar een goede christelijke levenswijze
en willen overdenken wat daarbij komt
kijken. Het is zeker een gepast cadeau
bij mensen die belijdenis doen of als
volwassene worden gedoopt. (CAB)

Het hart van het christendom
De Amerikaanse theoloog Marcus Borg
wil in dit boek een alternatief bieden
aan mensen die het christelijke geloof
in zijn klassieke paradigma of patroon
niet (meer) kunnen aanvaarden. Ook
hij neemt daar resoluut afstand van,
maar ‘ziet niet om in wrok’. Hij tracht
recht te doen aan de traditie, maar kiest
een ander pad. In zijn visie herkent
men bekende alternatieven, zoals de
nadruk op het metaforisch karakter

van de Bijbel, op de ethiek van de
christelijke boodschap, de keuze voor
het panentheïsme (in alles is God),
etc. Hij kiest met overtuiging voor
het christelijk geloof als uniek, maar
niet als de enige waarheid. Het boek
is pastoraal geschreven en tekent
glashelder de dilemma’s. In het door
hem afgewezen fundamentalisme
herken ik niet altijd de klassiekchristelijke geloofsvisie. (AR)
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Marcus Borg, Het hart
van het christendom.
Modern geloof en de
traditie, Uitg. Kok
Kampen 2010 (ISBN
9789043517454), 252
blz., prijs € 24,90

Sinds 2008 wordt in Amsterdam elk jaar een editie van ‘De
Preek van de Leek’ georganiseerd. Vijf bekende, bevlogen
mensen beklimmen voor één keer de kansel. Het gaat om
kunstenaars, columnisten, cabaretiers, programmamakers,
schrijvers of politici.

‘De Preek van de
Leek’ als bruiloft
Ranfar Kouwijzer
Ds. R. Q. Kouwijzer
werkte als
studentenpredikant
in Amsterdam. Sinds
april is hij predikantdirecteur van
diaconaal centrum
‘Stem in de Stad’ in
Haarlem
Bezoek voor meer
informatie over ‘De
preek van de leek’
de website: www.
preekvandeleek.nl
Foto’s van Friso
Kooijman
www.geloveninamsterdam.com

De dominees voor één dag
worden niet geselecteerd op hun
religiositeit of kerkelijkheid, maar
op lef en doorzettingsvermogen.
Het zijn mensen zoals vicepremier
Lodewijk Asscher, cabaretier Erik
van Muiswinkel en kunstenares
Tinkebell. Mannen en vrouwen die
wij bewonderen en waarvan we ons
afvragen hoe het zou zijn als zij zich
zouden buigen over een Bijbeltekst
en over het eeuwenoude format van
de protestantse liturgie. Het project
is een enorm succes geworden.
Honderden mensen bezoeken de
diensten. Televisie, radio, kranten en
tijdschriften zijn geïnteresseerd. In
meer dan 20 steden wordt inmiddels
een plaatselijke variant georganiseerd.
Wat maakt ‘De Preek van de Leek’
zo populair? Wie zijn eigenlijk die
mensen die er op af komen? En komen
die mensen voor die ene klinkende
naam en blijft het daar bij of werkt ‘De
Preek van de Leek’ ook door?
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Een toneelstukje?

‘De Preek
van de Leek’ is bedacht door mijn
echtgenote Abeltje Hoogenkamp,
stadspredikant in Amsterdam. Samen
hebben we de afgelopen vijf jaar
vijfentwintig bijzondere kerkdiensten
georganiseerd die bij elkaar bijna
10.000 mensen naar de kerk trokken.
Dat laatste was nooit de bedoeling.
‘De Preek van de Leek’ is opgezet als
experiment en niet als publiekstrekker.
‘Het is het resultaat van een slapeloze
nacht’, zo heeft Abeltje Hoogenkamp
het vaak verteld. Een nacht waarin ze
nadacht over haar vak en over wie de
mensen zijn die haar inspireren. Ze
kwam op de namen van columnisten,
schrijvers en kunstenaars en merkte
hoe jammer ze het vond dat de kerk
zo weinig verbinding had met deze
mensen. Zij komen niet in de kerk
en wij komen niet in hun buurt. Er
waren nauwelijks nog lijntjes tussen
predikanten en de culturele elite.
Jammer voor beide partijen, vond
ze. ‘De Preek van de Leek’ is een

OuderlingenBlad, april 2013, nummer 1036

‘Het is het
resultaat
van een
slapeloze
nacht’

poging om zo’n lijntje te leggen.
In dit project werken mensen van
binnen en buiten de kerk samen aan
bijzondere en geladen bijeenkomsten
op zondagmiddag. Kerkdiensten zijn
het, want het is niet de bedoeling dat
de leken toneelspelen. Wij willen van
de dappere gelegenheidsdominees
weten hoe zij denken over een
Bijbeltekst, wat ze hun gehoor
zouden willen meegeven, waarvoor
gecollecteerd moet worden en welke
liederen daarbij passen. We begeleiden
hen zo goed als we kunnen, maar
het is niet de bedoeling dat de leken
gaan buikspreken. Het wordt hun
dienst, met wat zij belangrijk vinden
om te delen. Uiteindelijk komt het
eigenlijk altijd tot een uur, waarvan
kerkgangers zeggen: ja, dit was een
dienst en waarvan leken zeggen: ja, dit
paste bij mij.

Kritiek op het instituut

‘De
Preek van de Leek’ is een experiment.
De leken hoeven niet aan bepaalde
verwachtingen te voldoen. We

zijn gewoon benieuwd. Hebben
de verhalen nog zeggingskracht
voor mensen die op afstand van de
kerk staan? En omgekeerd: welke
nieuwe dingen over onze traditie
en over de Bijbel leren wij op het
moment dat knappe koppen zich
er mee bemoeien? Na vijf jaar
experimenteren liggen er voldoende
resultaten om antwoorden op zulke
vragen te geven. Om daar op vooruit
te lopen: het kan. Bijbelverhalen
hebben genoeg zeggingskracht om
mensen van deze tijd te boeien en
te stimuleren. Een kerkdienst is
werkelijk een goede vorm om alle
lagen van de ziel aan bod te laten
komen. We hebben ook geleerd waar
onze traditie tekortschiet of nodig
aangepast zou moeten worden. We
hebben kritiek op het instituut en
op onze vanzelfsprekendheden te
verwerken gekregen. Op een bepaalde
manier zou je kunnen zeggen dat ik
door ‘De Preek van de Leek’ minder
kerkelijk geworden ben. Ik heb
meer leren kijken met de ogen van
een buitenstaander. Als er iemand
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veranderd is door het project, dan ben
ik het.

Geen instant publiekstrekker

Bijna 30%
van de
bezoekers
is jonger
dan dertig

Laten we het eens hebben over de
bezoekers. Zoals gezegd: het ging
ons in eerste instantie niet om
een volle kerk. We hebben in het
begin erg ons best moeten doen om
überhaupt belangstellenden te trekken.
Familieleden, buren, vrienden en
collega’s hebben we bijna gestalkt en
gesmeekt om naar de kerk te komen.
Dat was ook nodig. Er kwamen
aanvankelijk zo’n 150 mensen naar ‘De
Preek van de Leek’ en zeker de helft
daarvan kwam uit ons eigen netwerk.
Grote namen hadden we toen ook al.
NRC-columnist Bas Heijne preekte,
net als Jeroen Dijsselbloem, de huidige
minister van Financiën. Toch was dat
nog niet voldoende om de kerk vol te
krijgen. Veel mensen gaan pas ergens
naar toe als ze van anderen hebben
gehoord dat het de moeite waard is. De
doorbraak naar het grote publiek volgde
pas in het derde jaar. Bij de diensten
van toenmalig SER-voorzitter Alexander
Rinnooy Kan, zanger Jeroen Zijlstra
en cabaretier Paulien Cornelisse zaten
er meer dan 600 mensen in de kerk.
De balkons puilden uit. Konden we
in de eerste seizoenen nog makkelijk
overzien wie er allemaal waren, dat
lag nu wel anders. Het werd een hele
klus om de bezoekersstromen in goede
banen te leiden. Het werd onmogelijk
nog op ons netvlies te hebben wie al
die mensen waren en waar ze vandaan
kwamen. De laatste twee jaar hebben
we kaarten uitgedeeld, waar bezoekers
hun naam, geboortejaar en mate van
kerkelijke betrokkenheid op konden

aangeven (ik ben kerkelijk meelevend,
ik ging vroeger naar de kerk maar nu
niet meer, ik ben eigenlijk nog nooit
in een kerk geweest). Ook willen we
weten of mensen voor het eerst komen,
of dat het om terugkerende bezoekers
gaat. De uitkomsten zijn bijzonder
interessant. De helft van de bezoekers
komt regelmatig in een kerk. Het zijn
geïnteresseerde gemeenteleden. De
andere helft bestaat dus uit mensen
die niet naar een kerk gaan. Deze
buitenkerkelijken laten zich ook nog
eens opsplitsen in kerkverlaters en
mensen die seculier zijn opgevoed.
Die groepen houden elkaar goed in
evenwicht en ze vormen dus allebei een
kwart van ons totale bezoekersaantal.
De meeste mensen bezoeken ‘De Preek
van de Leek’ een enkele keer. Zestig
procent houdt het bij één dienst. De
meeste anderen pikken er per seizoen
één of twee diensten uit. Slechts een
zeer kleine groep kunnen we rekenen
tot de vaste gasten. Een laatste resultaat:
‘De Preek van de Leek’ trekt veel
twintigers. Bijna 30% van de bezoekers
is jonger dan dertig.

‘De Preek van de Leek’
als bruiloft Het is nooit een
doelstelling van ‘De Preek van de
Leek’ geweest om een gemeenschap te
vormen. Het gaat om een evenement
op vijf opeenvolgende zondagen in
november. Daarna is het weer een
jaar rustig. Op één zo’n maand bouw
je geen gemeenschap. Dat er zoveel
mensen zijn die ‘De Preek van de Leek’
eenmalig of hooguit een paar keer
bezoeken, onderstreept de inschatting
dat het hier niet gaat om een kerkelijke
gemeenschap in wording. Hoe zie
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ik dan de verhouding tussen een
evenement als ‘De Preek van de Leek’
en het instituut dat een reguliere
kerkelijke gemeente is? Het is me al
vaak gevraagd en vaak wordt er een
tegenstelling gesuggereerd. Ook dit
nummer van het Ouderlingenblad lijkt
te rekenen met zo’n tegenstelling. Bij
een evenement zou het dan gaan om
vrijblijvend en eenmalig iets mee te
maken, terwijl bij een gemeenschap
de nadruk ligt op elkaar kennen, op
zelf een bijdrage leveren aan wat er
gebeurt en op herhaling. Ik ga in die
tegenstelling niet helemaal mee. Zeker
niet als de verborgen boodschap is dat
gemeenschapszin eigenlijk geestelijk
hoger zou moeten worden ingeschaald.
Ook bij ‘De Preek van de Leek’
is het sociale aspect van belang. Ik
heb studenten gesproken die met
hun ouders een dienst bezochten. Ik
hoorde dat mensen hun buren hadden
meegesleept. Er waren kerkelijke
commissies en studentenjaarclubs
die er een gezamenlijk uitje van
maakten. Bij de borrel na aﬂoop wordt
druk nagepraat, ontmoeten mensen
bekenden, leren nieuwe mensen
kennen. Spontaan vormen zich
groepjes die in de stad nog wat gaan
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eten. Wat wij niet te bieden hebben:
een ledenadministratie, bezoek van
zieken, weten wie er is en wie niet,
vaste zitplaatsen. ‘De Preek van de Leek’
heeft iets van een kerstnachtdienst, als
de kerk ook zo vol stroomt. Of als ik een
vergelijking uit het gewone leven moet
zoeken: van een bruiloft. Als je gaat
trouwen denk je na over alle details. Dat
hebben wij ook gedaan. Wij hebben het
mooiste gebouw van de stad gehuurd,
we hebben prachtige muziek en
uitbundige bloemen. Het liturgieboekje
is verzorgd. Er loopt een fotograaf
rond en er wordt wijn geserveerd. We
zijn blij met de gasten. Sommigen
kennen we door en door. Het zijn als
het ware onze naaste familieleden of
huisvrienden. Anderen bevinden zich
veel meer aan de rand. Zoals je op een
bruiloft ook een collega van een andere
afdeling, een verre neef, een oudklasgenoot uitnodigt. Ook een bruiloft
is onmiskenbaar een evenement. Dit
gaan we niet iedere week herhalen.
Er gebeurt iets bijzonders en dat is
de reden dat veel mensen erbij willen
zijn. Maar ze komen ook omdat ze
oude bekenden hopen te ontmoeten of
juist nieuwe vrienden willen maken.
Het bruidspaar heeft zelf amper
gelegenheid om iedereen te spreken
en heel wat bruiloftsgasten zullen ze
in het gewone leven pas over een lange
tijd weer eens zien. Maar op een goed
feest ontstaan overal geanimeerde
gesprekken en ontmoetingen. Het
bruidspaar faciliteert dat, maar heeft
het niet in de hand. Zo is het ook
bij ‘De Preek van de Leek’. Wat er
van komt? Dat kunnen wij echt niet
overzien. Maar het is natuurlijk niet
voor niets dat ze zeggen: van een
bruiloft komt een bruiloft. π
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Van een
bruiloft
komt een
bruiloft

De jaarlijkse GZB dag op Hydepark in Doorn trekt een paar
duizend mensen, die het als bijzonder ervaren met zovelen
in de openlucht samen te komen voor Bijbelstudie, voor
verhalen van zendingswerkers en om samen te zingen. In
2012 was dat voor de 101ste keer! Wat trekt mensen hier
naartoe?

De jaarlijkse GZB dag
Jan Ouwehand
Ds. J. Ouwehand is
predikant binnen
de Protestantse
Kerk in Nederland.
Sinds 2010 is hij
directeur van de
Gereformeerde
Zendingsbond
(GZB)

Het is duidelijk: deze dag van de
Gereformeerde Zendingsbond (GZB)
is voor velen een traditie. En tradities
zijn belangrijk. Het voelt immers goed
om er weer te zijn. Je ontmoet er oude
bekenden, die ook jaarlijks naar de
zendingsdag komen. Sommigen hopen
in 2013 zelfs hun 70ste zendingsdag
mee te maken. Soms volgen ook
kinderen en kleinkinderen hetzelfde
spoor. Vroeger zelfs letterlijk, toen
kwamen de mensen met de speciaal
door de NS ingezette GZB-treinen
naar Driebergen. Later werden
bussen ingezet door de plaatselijke
gemeenten. Nog weer later kwam men
met de auto.

Meer dan een traditie

Maar
vaste tradities bestaan niet, ook
tradities veranderen en passen zich
aan de tijd aan. Doen ze dat niet, dan
verdwijnen ze. Ze passen zich echter
alleen aan als ze meer zijn dan een
gebruik, meer dan een gewoonte. Er
moet een echt belang zijn voor de
mensen die eraan vasthouden.

De zendingsdag is meer dan een
traditie, het gaat de mensen om de
inhoud. De mensen die komen weten
zich betrokken bij het werk van de
GZB, ‘hun’ zendingsorganisatie.
Naar de zendingsdag komen is laten
zien dat je het zendingswerk steunt,
dat je ermee verbonden bent en je er
graag iets van wilt horen. Bij de 50ste
zendingsdag klonk het nogal heftig:
‘Het lijkt er wel eens op, dat men er
op uit is om totaal alles te wijzigen.
Gelukkig is onze Zendingsdag niet
gevallen onder de moker van de
vernietiging. Er zit iets wezenlijks in
dat blijft, namelijk de liefde voor Gods
Woord, dat hier bediend wordt en
onder de heidenen gepredikt wordt.
Moge deze gouden Zendingsdag een
teken van trouw zijn aan dat Woord
Gods.’
Die diepere laag werd ook
hoorbaar in de toespraken van
vertegenwoordigers van buitenlandse
kerken. De woorden van bisschop
Festo Kivengere uit Oeganda hebben
diepe indruk gemaakt bij zijn bezoek
in 1983. Woorden die nog steeds
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De NS zette
speciale
GZB-treinen
in

relevant zijn: ‘Veel christenen vandaag
zijn bang om door de open deur die
Christus geeft, binnen te gaan. Bang
dat hun tradities verloren gaan, de
theologie wordt bezoedeld of bang
om eigen zekerheden te verliezen.
Toch is het nodig dat de kerk haar
hart voor Christus openstelt. Alleen
dan kan er een frisse wind door de
gemeente waaien die haar behoedt
voor doodsheid.’ Betrokkenheid bij
de zending brengt ons in contact met
gelovigen uit heel de wereld en die
hebben ons wat te zeggen. Iets wat je
ook vandaag nog raakt.
Dat ‘meer’ is er ook nu nog. Bezinning
op de zendingsroeping van de kerk
zoals die in de Bijbel naar ons toekomt,
staat nog altijd centraal. Verhalen van
zendelingen laten zien welke sporen
God trekt in de wereldwijde kerk. De
verbondenheid met de uitgezonden
zendingswerkers (in totaal meer dan
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zeventig, en velen met hun gezinnen)
wordt er zichtbaar. Voor velen is dat een
ontroerend moment: de uitgezonden
mensen die op verlof zijn samen op het
podium en hen Gods zegen toebidden
en toezingen. Geen wonder, voor
velen zijn het bekenden: familie of
gemeenteleden, of anders wel bekend
uit de verhalen uit ‘Alle Volken’.

Verschuivingen In de loop
van de tijd is er veel veranderd. Een
aanplakbiljet voor de 34ste zendingsdag
van 7 augustus 1941 heeft een
indrukwekkende sprekerslijst. In totaal
voerden zeven predikanten het woord.
Met prachtige toespraken: ‘Doelloos
Deelgenootschap’, ‘De zegepraal
tegemoet’ en ‘Zendingsvrucht’.
Doorwrochte preken. Natuurlijk zijn de
toespraken nog steeds de kern, maar ze
klinken anders: ‘Zending verbindt met
God; Zending verbindt met elkaar’ en
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Je knapt er
geestelijk
echt van op

‘... met de ander’. De zendingsdag anno
nu is meer thematisch van karakter.
Er wordt over het thema nagedacht en
sprekersopdrachten zorgen voor een
vaste lijn.
Terugbladeren door de geschiedenis
laat zien hoe de tijd een stempel zet
op de beleving van deze dag. In 1917
wordt bier aangeboden voor 15 cent en
zijn er ook sigaren te koop. Maar dan
is een waarschuwing op zijn plaats:
‘Bedelaars en hen die sterken drank
gebruiken en die zich ergerlijk gedragen
worden van het terrein verwijderd.’ Nu
zou een dergelijk consumptiegebruik
ondenkbaar zijn.
Tot spijt van sommigen en tot
vreugde van anderen is het aantal
sprekers afgenomen en zijn er nieuwe
vormen geïntroduceerd: korte ﬁlms,
interviews met zendingswerkers en
presentatie van het kinderprogramma.
Misschien dingen die 50 jaar geleden
weer ondenkbaar zouden zijn geweest.

Kinderen en jongeren Er
kwam gaandeweg een aparte plaats
voor de kinderen. In het begin zaten
de kinderen ook in de ‘grootste
openluchtkerkdienst van Nederland’.
Vanaf de jaren 70 luisterden ze samen
met de volwassenen naar een spannend
zendingsverhaal, en nu is er een
apart kinder- en jongerenprogramma.
Helemaal nieuw was het ook niet, voor
de Tweede Wereldoorlog was er ook al
een apart kinderprogramma. Ook hier
blijkt dat er niets nieuws onder de zon
is. Maar zeker nu dragen ze bij aan
het succes van de zendingsdag. Mede
daarom komen er veel jonge gezinnen
naar de zendingsdag van de GZB.
Trouwens juist ook ouderen genieten
van de bijdrage door de kinderen,
zoals prof. dr. W. Verboom, die over
de zendingsdag van 2011 zei: ‘Ik vind
de GZB-dag een dag vol Zon, het Licht
der wereld, ook al regent het. Vooral
nu je elkaar goed kunt zien, dankzij de
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Wat niet
verdwijnt,
is de trouw
van God

moderne communicatiemiddelen. Je
staat er niet alleen voor. God gaat door.
Je ontvangt heel veel op de GZB-dag.
Samen zijn om het Woord, samen
zingen en samen horen wat God doet
vandaag. Je knapt er geestelijk echt van
op. En dan al die kinderen…’
De laatste jaren is er ook een
jongerenevent op de vrijdagavond voor
de zendingsdag. Meer dan 600 jongeren
bezoeken deze avond over zending.

Nog 50 jaar? Er is dus veel
veranderd. De massale bijeenkomsten
van vroeger hebben plaatsgemaakt
voor een professioneel georganiseerde
ontmoeting met de achterban. Maar hoe
ziet de toekomst er uit?
De eerste zendingsdag werd in
Heelsum gehouden op 31 juli 1907.
En afgezien van enkele jaren tijdens
de Eerste en Tweede Wereldoorlog is
deze dag jaar in jaar uit georganiseerd.
Duizenden mensen namen eraan deel.
Sommige schattingen uit de jaren ’80
spreken over 15.000 of zelfs 20.000
bezoekers. Interessant is dat de politie
in 1974 91 bussen telde en vierduizend
auto’s. Nog altijd is de GZB dag één van
de grootste openluchtbijeenkomsten in
Nederland, maar we zijn dankbaar als er
2.500 mensen op de dag aanwezig zijn.
Hoewel deze dag dus nog altijd
een traditie is in de achterban van de
GZB, zijn er toch ontwikkelingen.
De hoogtijdagen van dit soort
bijeenkomsten zijn voorbij. Vroeger was
het voor velen hét uitje van de kerk. Nu
zijn mensen erg mobiel en blij met een
rustige zaterdag thuis. Vroeger was het
iets dat heel de gemeente in beweging
bracht en daarom aanstekelijk werkte.
Nu is het een individuele beslissing
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en komen prioriteiten snel anders te
liggen. Vroeger was het vanzelfsprekend
dat de GZB door mensen uit de
Gereformeerde Bond werd ondersteund.
Nu is ook dat een meer individuele
beslissing en dat heeft ook gevolgen
voor de deelname aan de zendingsdag. π

Wat verandert en wat blijft
Bestaat de zendingsdag nog 50
jaar? Eén ding is zeker: niet in deze
vorm. De zendingsdag heeft vele
veranderingen overleefd, ondanks
de angst dat veranderingen een
negatief effect zouden hebben.
De datum verschoof, de plaats
veranderde, er kwamen tenten voor het
kinderprogramma, er werden minder
dominees uitgenodigd om te spreken,
en de zendingsdag bleef. Ook in de
toekomst zullen de veranderingen
doorgaan. Elke tijd kent weer nieuwe
uitdagingen en vraagt om nieuwe
vormen.
Staat de dag zelf buiten de
discussie? Ook dat niet! Ook de
zendingsdag is een vorm. Een
gewaardeerde vorm, maar toch een
vorm. Het kan gebeuren dat ook
die verdwijnt, maar wat dan niet
verdwijnt is de gemeenschappelijke
betrokkenheid op Gods wereldwijde
kerk, de verbinding met elkaar in één
gezamenlijke roeping om het evangelie
te delen. Wat niet verdwijnt, is de trouw
van God. Maar, voor nu ervaren we
dat ook daar, en daar zien een paar
duizend mensen elk jaar weer naar uit.
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Vroeger kwamen jongeren hun persoonlijke geloofsbeleving
op het spoor in de context van school, kerk of gezin.
Tegenwoordig is dat anders. Dergelijke ervaringen doen
ze op tijdens ontmoetingen op conferenties, vakanties,
projecten, activiteiten, festivals en andere evenementen. Dit
soort ontmoetingen heeft doorgaans wel grote impact op
hun geloofsontwikkeling en identiteit.

Het Xnoizz Flevo Festival
Friso Mout
Ds. T. F. Mout
is predikant in
algemene dienst
voor het jeugdwerk
en als trainer
en specialist
missionair
jeugdwerk
werkzaam bij JOP
(jeugdorganisatie
van de Protestantse
Kerk). Vanuit het
Jeugdwerk van
de Protestantse
Kerk was hij de
afgelopen jaren
als Teamleider
Programma
verantwoordelijk
voor de
inhoudelijke
programmering van
het Xnoizz Flevo
Festival

Het jaarlijks terugkerende Xnoizz
Flevo Festival was ook zo’n evenement
met ontmoetingen en het delen van
ervaringen. Jongeren konden er de
afgelopen 35 jaar samen met vrienden
en vriendinnen genieten van muziek
en van een breed aanbod aan lezingen,
debatten, theater en workshops. Ze
werden er uitgedaagd buiten hun kaders
te denken en aangemoedigd om hun
plek in te nemen in de samenleving.

Sibbeline van de Bosch (15 jaar) uit
de Protestantse Kerk van Abcoude
is één van de jongeren die in 2011
voor het eerst het festival bezocht.
Sibbeline was nog nooit naar het Flevo
Festival geweest. Ze had wel eens van
het festival gehoord, maar serieus
overwegen om het festival te bezoeken,
had ze niet gedaan. Maar toen haar
hele jeugdgroep een VIP-arrangement
voor het Xnoizz Flevo Festival won
(met het spel JOP Sirkelslag) ging ze
toch mee met de groep. Ze vertelt:

‘Het was in één woord geweldig! Toen
we aankwamen stond de legertent
er al waar we in konden slapen. We
hadden gelijk leuk contact met de

De foto’s bij
dit artikel zijn
van Laurens
Oosterbroek www.
laurensoosterbroek.
nl

mensen in de tent naast ons. We
liepen een rondje op het festivalterrein
en dat zag er zo gaaf en gezellig uit.
Overal speelden bandjes, werden
voorstellingen gegeven en zag je
mensen gewoon lekker in de zon op
het strand zitten relaxen. Ik wist niet
dat er zoveel jongeren waren die ook
bezig zijn met het geloof. Daardoor
voelde ik me direct thuis. Er was een
kerk die 24 uur per dag open was. Ik
ging daar een keer heen om 23.00
uur. Ik zei nog tegen degene met die
ik samen was: “Kijk nou, dat is toch
bizar. Zoveel jongeren bij elkaar in één
kerkdienst!”.’

Belangrijke factoren

De reactie
van Sibbeline laat direct een van de
succesfactoren van het festival zien: het
samenzijn met vrienden. Veel jongeren
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gaan samen met vrienden naar het
festival en hebben een gezamenlijke
ervaring opgedaan waar ze lang op
teren en zich ook weer lang op kunnen
verheugen. Ook wordt uit haar reactie
duidelijk dat de massa iets belangrijks
toevoegt. In haar dagelijkse omgeving
kan ze de indruk hebben de enige te zijn
die met geloof of kerk bezig is. Maar
op het festival ontdekt ze dat ze samen
met duizenden anderen is. Dergelijke
ontmoetingsplekken zijn daarom
essentieel voor jongeren. Het sterkt ze
in hun vertrouwen en ze krijgen er de
kans te groeien in hun geloofsleven.

De betekenis voor jongeren
De drie kernwoorden van het Xnoizz
Flevo Festival geven beknopt aan wat
jongeren al die jaren bewoog om er
naar toe te komen: faith, friends, music.
Samen met je vrienden geniet je er
van muziek en van de vrijplaats en de
etalage van alles wat met christelijk
geloof te maken heeft. Het festival
wilde jongeren enerzijds bevestigen
en anderzijds verontrusten. Op een
positieve manier bevestigen dat het
goed en gewoon is om te geloven, net
als die andere duizenden jongeren.
Verontrusten in de zin dat ze werden
uitgedaagd ook kritisch na te denken
over hun relatie met God, zichzelf,
de ander en de wereld. Zo hielp het
festival bij de ontwikkeling van hun
eigen geloofsidentiteit, karakter, sociale
betrokkenheid en het bewustzijn van
(de zorg voor) de schepping.
Een andere belangrijke pijler die het
festival jongeren te bieden had, zijn
de voorbeeldﬁguren. Medewerkers,
vrijwilligers, artiesten en sprekers op
het festival waren een positief voorbeeld
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voor de bezoekers. Op hun eigen manier
lieten ze zien hoe je het christelijk
geloof in het dagelijks leven kunt
vormgeven. Zij bevestigden de ideeën en
geloofsvoorstellingen van de bezoekers
of stelden die juist ter discussie,
maar altijd vanuit een oprechte en
authentieke houding. De laatste jaren
koos de organisatie er bewust voor om
heel diverse uitingen van geloof naast
elkaar te laten (be)staan. Er werd geen
keuze gemaakt tegen Klaas Hendrikse
of voor Jaap Zijlstra (of andersom).
Vele meningen, houdingen en keuzes
werden geëtaleerd in het vertrouwen
en de overtuiging dat het jongeren zou
aanzetten hun eigen weg te zoeken en te
vinden. Het festival bood op die manier
een feestelijke plek die ontmoetingen
buiten beperkende denkkaders mogelijk
maakte en stimuleerde. De organisatie
werd gedreven door de wens dat de
verrassende ontdekkingen die jongeren
opdeden over God, zichzelf, hun
(sociale) omgeving en de schepping
impact zouden hebben op de rest van
hun leven.

Commitment en community
In de zomer van 2012 lieten twee
mensen zich dopen in het water van
recreatieterrein Bussloo, tijdens het
Xnoizz Flevo Festival. De organisatie
was daar niet bij betrokken, maar
het tekent wel de plek die het
festival voor veel bezoekers had: ze
beschouwden het festival als hun
kerk. Veel jongeren komen door het
jaar heen niet in een kerk, zijn geen
(actief) lid van een kerkelijk instituut,
maar beschouwen het festival als hun
geloofsgemeenschap.
Een festival sluit (evenals andere
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Het was in
één woord
geweldig!

Samen met
duizenden
anderen

kortdurende activiteiten en netwerken)
aan op de nieuwe vormen van sociale
verbanden in onze samenleving.
De jongere generatie verbindt zich
niet snel meer voor langere tijd aan
een organisatie, kerk of instelling.
Veel kerken vinden het lastig met
deze realiteit om te gaan, maar een
festival biedt die mogelijkheid juist
optimaal. Het Xnoizz Flevo Festival
bood enerzijds de vrijheid van een
kortdurende (aansprekende) activiteit
en kwam anderzijds tegemoet aan de
behoefte aan ‘toebehoren/belonging’
die jonge mensen wel degelijk hebben.
Wat we zien is dat het toebehoren
aan een religieuze gemeenschap niet
voorop staat, maar dat die gemeenschap
ontstaat in of vanuit bepaalde
activiteiten. En zo kan het dus gebeuren
dat jongeren individueel (of met wat
vrienden) terecht komen op het Xnoizz
Flevo Festival en deze kortdurende
activiteit en plek gaan beschouwen als
hun geloofsgemeenschap en zich er
zelfs laten dopen.
Deze community-vorming gaat op
voor de bezoekers, maar in nog sterkere
mate voor de enorme groep vrijwilligers

die ieder jaar het festival opbouwde en
faciliteerde. Het festival dreef onder
meer op een vrijwilligersnetwerk van
zo’n 1000 vrijwilligers. Velen van hen
kwamen jaar in jaar uit om een week
lang het festival op te bouwen en het
feest mogelijk te maken. Ze hadden
een week lang hun eigen gemeenschap,
waarin hard werd gewerkt en veel
werd gefeest en gedeeld. Ook door
het jaar heen hielden velen contact
met elkaar, zeker toen dat de laatste
jaren steeds eenvoudiger werd dankzij
‘social media’. Zo groeide vanuit
deze vrijwilligers een gelegenheidscommunity van honderden jonge
mensen. Ook hier bleek weer hoe
belangrijk het is om jonge mensen
actief te laten participeren. Zowel bij
dergelijke grootschalige events als in
het klein dienen we uit te gaan van de
kracht en het initiatief van de jongere.
Zelf doen is community-vormend, zo
leerden we hieruit. Dat was mede de
reden dat we als organisatie het laatste
jaar nog meer inzetten op ‘co-creatie’.
Ook de gewone bezoeker kreeg de kans
om mee te bouwen aan het festival.
Door zijn of haar eigen talent in te

Faith,
friends,
music
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zetten op podia, decors te bouwen of
op een andere manier. Zo kwam er een
initiatief van enkele bezoekers die een
kloostergemeenschap wilde vormen
tijdens de festivaldagen. De organisatie
faciliteerde een plek en verder werd de
invulling van dit initiatief door de groep
zelf vormgegeven. Ze gingen toiletten
reinigen, korte vieringen beleggen en
samen eten. Er groeide binnen het
festival weer een kleine gemeenschap.
En ook dit korte commitment kan levens
verdiepen en veranderen. Zo kreeg de
organisatie bericht van mensen die
alleen en uitgeblust naar het festival
kwamen en er met vrienden en vol
geloof, hoop en liefde weer vertrokken.

2012 is het festival voor het laatst
gehouden. Naast een daling van de
bezoekersaantallen was een belangrijke
aanleiding dat de stichting niet langer in
kon staan voor de ﬁnanciële risico’s bij
een festival op deze schaal. Geen van de
partners in het festival heeft deze taak
van de stichting volledig over kunnen
nemen. Toch blijven er evenementen
bestaan in de lijn van het Xnoizz Flevo
Festival. Denk aan de EO-Jongerendag,
diverse concerten, maar ook valt te
denken aan Taizé-ontmoetingen. In
het verlengde van het Xnoizz Flevo
festival wordt op verschillende plekken
nagedacht over een vervolg op een
andere schaal. π

dingen gebeuren. Zoals twintiger
Inger van Nes zegt in een interview
(Volzin, januari 2013): ‘Festivals,

Samengevat
Gelet op de ervaringen van het
Xnoizz Flevo Festival zijn er een paar
aandachtspunten die de kern vormen.
In de eerste plaats: verwacht als kerk
van de jonge generaties geen lange
termijn commitment en zie ze niet
per deﬁnitie als de nieuwe dragers van
de bestaande geloofsgemeenschap.
Wanneer ze ruimte krijgen om zelf
activiteiten te ontplooien of bij
kortlopende projecten, events of
activiteiten aan te haken, kan van
daaruit een gelegenheidsgemeenschap
groeien. De kunst is om deze
gemeenschappen te waarderen, te
ondersteunen en te zegenen en ze niet
af te doen als een slap aftreksel van
‘echte gemeenschappen’. Het andere
aandachtspunt is de participatie van
jongeren. Wanneer kerken ruimte
scheppen voor initiatieven van
jongeren, kunnen er veelbelovende

32

Gaat het verder? In het jaar

ontmoetingen, manifestaties, culturele
bijeenkomsten, ongedwongen
ontmoetingen, zulke zaken hebben de
toekomst. En diaconale betrokkenheid,
iets doen voor je buurt. Maar stuur
als kerk alsjeblieft geen acceptgiro’s
naar jongeren of onpersoonlijke
uitnodigingen. Geef het hele idee op
dat ze jouw organisatie moeten komen
versterken. Voor 95 procent van de
jongeren werkt dat niet…’ Dat is niet,
zoals sommige lezers zullen denken,
een doemscenario, maar juist een
hoopvol perspectief: in de participatie
en de co-creatie groeit een nieuwe
vorm van gemeenschap. Laat jonge
mensen dus vooral zelf doen. Biedt
geen agenda vol activiteiten, maar
ruimte, authentieke voorbeeldﬁguren
en bovenal: vertrouwen.
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Holy-Switch-reis voor jongeren
Van zaterdag 27 april tot zondag 5 mei
2013 organiseert JOP, de Jeugdorganisatie
van de Protestantse Kerk, een reis voor
jongeren van 18 t/m 25 jaar naar Israël en
de Palestijnse gebieden om daar kennis te
maken met mensen aan beide kanten van
‘de muur’. Er is plaats voor 10 jongeren.
Eenmaal terug gaan de jongeren in
tweetallen aan de slag om hun ervaringen
om te zetten in een activiteit voor een groep
leeftijdgenoten. Zij worden hierbij begeleid
door professionals en krijgen alle ruimte
om hun eigen talenten en kennis in te
zetten. Zie voor meer informatie: www.jop.
nl/holyswitch

JOP COACH Live 2013

Kennedy, André Rouvoet en Cees Veerman. In
het werkboekje staan naast informatie over de
geïnterviewden suggesties voor het bespreken
van de aﬂeveringen in een gespreksgroep of
samenkomst. De dvd is voor € 10 te bestellen
via de website: www.pkn.nl/webwinkel; het
e-mailadres: bestellingen@pkn.nl of per
telefoon: (030) 8801337

Amsterdam start Loket Levensvragen
Wie in Amsterdam woont en zit met
een vraag op het gebied van relatie,
werk, zingeving of geloof, maar ook wie een
partner zoekt, niet uit de kast durft te komen,
ziek of eenzaam is, kan voortaan aankloppen
bij het Loket Levensvragen, dat als pilotproject
2013 inging. De vragen die bij het loket
binnenkomen, worden gekoppeld aan een

Voor iedereen die betrokken is bij het
jeugdwerk in en rond de kerk, worden er
door het hele land heen in de maand april
JOP COACH Live avonden gehouden. De
avonden beginnen om 18.30 uur met een
warme maaltijd, daarna volgt de opening
en een ronde van twee workshops waaruit

netwerk van pastors door heel Amsterdam.
Voor een goed gesprek ‘face to face’, om
je hart te luchten en nieuw perspectief te
vinden. Zie voor meer informatie: www.
loketlevensvragen.nl

gekozen kan worden. Kijk voor meer
informatie over de inhoud van de avonden
op: www.jop.nl/jopcoachlive

Kaarten bij bijzondere gelegenheden

Tien man sterk
Naast de dvd ‘Tien vrouw sterk’ die de
Protestantse Kerk i.s.m. IKON en Museum
Catharijneconvent uitgaf ter gelegenheid
van de tentoonstelling ‘Vrouwen voor
het voetlicht’ is nu de dvd ‘Tien man
sterk’ verschenen. Op de dvd staan tien
aﬂeveringen van het tv-programma Het
Vermoeden met de volgende bijzondere
mannen uit de christelijke traditie: Dries
van Agt, Willem Barnard, Antoine Bodar,
Piet Hein Donner, Herman Finkers,
Ruard Ganzevoort, Henk Hagoort, James

De Protestantse Kerk maakte drie kaartensets
van zes dubbele kaarten met bijpassende
enveloppen rond de thema’s geboorte/
doop, trouw en rouw. Alle kaarten bevatten
een prachtige afbeelding en een passende,
veelzeggende korte tekst op de voorkant.
Binnenin is ruimte voor uw eigen tekst. Het
formaat van de kaarten is ca. 13 x 17 cm. Prijs
per set van zes kaarten is € 4,95.
De kaarten kunnen besteld worden via
de website: www.pkn.nl/webwinkel; het
e-mailadres: bestellingen@pkn.nl of per
telefoon: (030) 8801337. Zie voor meer
informatie: www.pkn.nl/missionair/
materiaal/kaartensets

Prikbord
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Jezus en de Samaritaanse vrouw, Icoon van de Koptisch
Orthodoxe Kerk te Eindhoven (foto Arie Moolenaar)
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