Pionieren in de speel
Onlangs sprak ik een geestelijk leidsman van een zusterkerk,
die inmiddels met emeritaat is. Het ging over de toekomst
van de christenheid in Nederland. “Daar ben ik somber
over”, zei mijn gespreksgenoot. “Ik zie kerken sluiten, geloof
verflauwen, en religie steeds meer naar de marge geschoven.
De kerk vergrijst, en ik zie niet dat jongeren in grote aantallen
toestromen.” Ik begreep wat hij zei en herkende er genoeg
van. Zijn zorg was mijn zorg. Bovendien kwam wat hij zei
voort uit een echte betrokkenheid en liefde voor de kerk –
zelf was hij er een leven lang ‘voor gegaan’. Toch kon ik niet
met hem meegaan. “Er is hoop”, zei ik.
En ik noemde hem tekenen van hoop. Hoe ergens in
een grote stad een kerk was gesloten maar daarvoor
in de plaats een gemeenschap was ontstaan in
een zo onverwacht gebouw als een kroeg. Hoe in
een vinex-locatie een gemeenschap ontstond door
netwerk, buurtgesprek en het delen van het leven,
een gemeenschap waar intussen werd gedoopt. Hoe
ergens in een middelgrote stad een echtpaar het huis
openstelde en er een zeer gemengde community
ontstond waar geest en leven van uitgaat. Maar ook
hoe er dorpen en steden zijn waar op zondag honderden
mensen samenkomen, jong en oud, om de eer aan God
te bewijzen.

De kerk is als een
Phoenix die steeds
weer herrijst uit
de as
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Niet van vandaag of gisteren
Ik had nog wel even door kunnen gaan, al voelde ik ook
wel dat ik het gevaar liep een peptalk te gaan houden.
Het gesprek werd echter onderbroken door de komst
van anderen, en van een echte uitwisseling is het toen
niet gekomen. Ik moest er echter weer aan denken
bij het schrijven van dit stuk. ‘Hoop in relatie tot de
toekomst van de kerk en het pionieren’, daar moet het
over gaan. Die twee horen inderdaad bij elkaar. Maar je
kunt ze niet zomaar eventjes aan elkaar knopen. Dat is

niet geloofwaardig. Er zijn genoeg mensen, zoals
mijn gespreksgenoot, die bij toekomst van de kerk
helemaal niet aan hoop denken. Die zich afvragen
of er wel een toekomst van de kerk is. Die zich een
leven lang het vuur uit de sloffen hebben gelopen
en soms denken dat ze de laatsten zijn. Daar helpt
geen peptalk tegen.
Wel is het goed om eerst maar eens nuchter vast
te stellen dat dit gevoel niet iets is van alleen
vandaag of gisteren. ‘Negatieve’ ervaringen
horen op een of andere manier bij de kerk van
alle tijden. Volgens mij heeft dat met het hart van
het christelijk geloof zelf te maken. Dat draait
om sterven en opstaan van Jezus, en dat zie je
overal in terug. Ooit heeft iemand gezegd: de
kerk in het Westen is al zes keer gestorven en zes
keer opgestaan. Ook wij weten van sterven, van
verval, van ondergang, maar er is altijd hoop. Er
is ook opstanding. De kerk is als een Phoenix die
steeds weer herrijst uit de as. Sterven is inderdaad
een ervaring van de kerk van alle tijden. Dat is
misschien wel nodig om te voorkomen dat de
kerk ons bedrijf wordt. We gooien er even een
strategie tegenaan, we stropen de mouwen op, we
halen wat enthousiaste mensen van stal en het
lek is boven. Zoiets. Maar dan wordt de kerk een
project van ons. Daar moeten we steeds weer van
afsterven.
Kerk als opstandingslichaam
En tegelijk: er is ook opstanding. Nieuw leven.
Wie iets van het evangelie heeft begrepen, weet
dat het leven altijd weer opnieuw begint. Dat het
leven met God uit de onmogelijkheid opkomt.
Dat het geloof steeds opnieuw geboren wordt.
‘Uit water en Geest’, een wedergeboorte. De
wind waait waarheen hij wil, je hoort zijn geluid

lruimte van de hoop
maar weet niet vanwaar of waarheen. Zo is het
ook met de kerk, het lichaam van Christus. Dat is
het meest indringende beeld van de kerk in het
Nieuwe Testament: lichaam van Christus. Dat is een
opstandingslichaam. Het is fascinerend om daar deel
van te mogen uitmaken.
De kerk verrijst uit de as. Zij staat op uit de dood.
Dezelfde kerk, maar toch weer anders. In een andere
gestalte. Misschien was de vorige wel vastgeroest,
vastgelopen in gewoonte of traagheid. Misschien
waren we er wel op uitgekeken. Misschien zagen we
door de gestalte heen de gloeiende kern niet meer.
En moet de kerk daarom opnieuw geboren worden.
Opnieuw uitgevonden. Zodat de gloeiende kern
weer uitstraling krijgt. Kerk als gemeenschap van
broeders en zusters die het leven delen dat van God
wordt ontvangen. Kerk als werkelijk de plaats waar
je opveert vanwege het goede nieuws, het evangelie.
We zijn in onze tijd bezig die ontdekking te doen. Van
de kerk, oud en toch weer nieuw. Zodat ze toch bij
elkaar horen: hoop en de toekomst van de kerk en het
pionieren.
Hoop en durf
Er is hoop omdat de kerk het opstandingslichaam van
Christus is. Die hoop doet leven. Het is een hoop die
de speelruimte geeft om te pionieren. Als je denkt:
het loop toch af, dan zal er niet gepionierd worden.
Als je hoop hebt, ga je in tegen de neiging om te
verkommeren en te verkleumen. Dan durf je. Die durf
zullen we als kerk weer moeten opdoen.
Volgens Wikipedia is een pionier ‘iemand die als een
van de eersten een bepaald gebied betreedt. Hij moet
zijn weg vinden zonder gebruik te kunnen maken
van de ervaring van anderen. Een pionier ondergaat
ontberingen en moet zich grote inspanningen

getroosten omdat allerlei voorzieningen ontbreken.
Het werk van een pionier gaat gepaard met vele
mislukkingen en tegenslagen omdat de pionier
nog niet kan beschikken over methodes die zich in
de praktijk bewezen hebben.’
Speelruimte van de hoop
Die definitie blijkt helemaal te kloppen als het
gaat om de pionier en het pionieren in de kerk.
Dat is geen gemakkelijk werk. ‘Ontberingen’
en ‘inspanningen’ zijn geen leuke woorden.
‘Mislukkingen’ en ‘tegenslagen’ al evenmin. Een
pionier getroost zich dit omdat hij gelooft in de
ontdekking van een nieuwe wereld. Omdat hij
weet dat de toekomst iets nieuws kan geven.
Zo is het ook met het pionieren in de kerk. Het
wordt gedaan in de speelruimte van de hoop. Het
wordt gewaagd in het geloof in opstanding. Dat er
nieuw land ontdekt zal worden. Dat er niet alleen
een ijzeren wet van het verleden of de last van
het heden is, maar ook de mogelijkheid van de
toekomst.
Leven we in de tijd dat de kerk voor de zevende
keer sterft? Of voor de zevende keer opstaat? Of
kan dat samengaan? Keek mijn gesprekgenoot aan
tegen de zevende dood en mocht ik iets doorgeven
van de zevende keer opstanding? Dat zou best
eens kunnen. Dan gaat het er dus niet om uit te
maken wie gelijk heeft, maar om samen verder
te gaan. Inderdaad: naar de toekomst. Die zal
niet het graf zijn van het verspeelde leven maar
het rijk van onverwachte mogelijkheden. Daar
zien we in onze tijd opnieuw iets van oplichten,
en daar mogen we in onze tijd opnieuw iets van
verkennen. En daarom leven we in enerverende
tijden. Er is hoop!
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