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Meditatie 
 
Wie achter mij wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Matteüs 16: 
24 
 
Het kruis is bij ons gewoon geworden. Niemand ziet het kruis nog als aanstootgevend. Misschien dat zo’n 
tekst als bij Matteüs dat wel nuanceert. Is het kruis zo gewoon? Wat betekent het?  
De kerk heeft na te denken over het kruis, iedere tijd opnieuw. In de reformatie heeft de theologie van het 
kruis een grote rol gespeeld. Naar de beleving van Luther was de theologie van zijn dagen verworden tot 
een theologie van de glorie. Er werden grote kerken gebouwd. De kerk had aanzien en macht. Dat vond hij 
gevaarlijk. God staat aan onze kant: kijk eens hoe goed het ons gaat. Luther zag het gebeuren, zag mensen 
zo redeneren. Het speelde tot aan de rechten die de kerk zich toe-eigende om iemand - na betaling - de 
hemel aan te zeggen. Maar laten we niet denken dat we daaraan voorbij zijn.  
Welvaartstheologie kennen we vandaag de dag ook nog. Als je maar goed gelooft, dan zal welvaart je deel 
zijn, geluk en gezondheid. En misschien zit ons dat in de hele maatschappij wel dwars. Als je geen succes 
hebt, is dat je eigen schuld. Luther zag dat anders: de ware kerk is de kerk in de schaduw, bespot vanwege 
haar theologie, vanwege de dwaasheid van het evangelie. De koning van de kerk is een knecht.  



De theologie van het kruis krijgt daarmee ook een politieke lading. Vanuit de knechtgestalte van de Heer 
moet er nagedacht worden over de manier waarop wij in de maatschappij omgaan met mensen die niet 
mee kunnen. Het past ons niet om in termen van eigen schuld dikke bult te denken. Degene die onderaan 
bungelt is de geliefde in Gods ogen. Kijken wij met Gods ogen? Ik geloof dat we als kerk een bijdrage aan 
de maatschappij kunnen hebben, als wij ons inzetten voor de minste. De populisten hebben op hun manier 
oog voor de minste. Zij zien de verliezers in de maatschappij en trekken hen aan. Ik zeg het met schaamte. 
Zouden wij dat niet moeten zijn? Jezus gaat ons voor als hij de arme, de zieke, de kansloze opzoekt. 

 
Impressies van het werk 
 
In september waren de voorzitster van de classis en ik te gast bij de Commissaris van de Koning, de heer 
Hans Oosters. Het was een buitengewoon plezierig gesprek over de rol van de kerk en de rol van de 
provincie. Uiteraard kwamen ook corona en de maatregelen die weer aangescherpt worden aan de orde. 
De provincie Utrecht wil nadrukkelijk ook sociaal beleid voeren. Dhr. Oosters benadrukte dat hij daarbij het 
contact met de kerken belangrijk vindt. We spreken daarover binnenkort verder met een van de 
deputaten, dhr. R. Muilekom. Verschillende onderwerpen passeerden de revue, zoals ook de stikstofcrisis 
en het milieubeleid. We vertelden over de Groene kerk. Daarover leest u trouwens meer in deze 
nieuwsbrief. Maar we spraken ook over de crisis in Griekenland en de zorg die vanuit de landelijke kerk bij 
ons neergelegd wordt over het kabinetsbesluit 100 kwetsbaren op te vangen die dan weer afgetrokken 
worden van het gehele aantal van vluchtelingen dat wij als Nederland zullen ontvangen. In de provinciale 
raad is daar ook over gesproken. Verder spraken we over eenzaamheid, armoede en de speciale aandacht 
voor stilte in de provincie. We beloofden elkaar op de hoogte te houden van ontwikkelingen. de 
commissaris beloofde ook aandacht te geven aan het monumentale erfgoed. We houden u op de hoogte. 
Vanuit de protestantse gemeente Mijdrecht kreeg ik een leuke uitnodiging om aanwezig te zijn bij de 
opening van het kerkplein voor de Janskerk. Door allerlei omstandigheden was het plein een rommelige 
parkeerplaats geworden. Door een parkeerverbod – met dank aan de gemeente – is het plein weer plein 
dat opvalt en kerk en dorp verbindt, met in het midden een beeld van Johannes de Doper. Ook de 
omheining van het kerkhof naast de kerk nodigt uit om richting de kerk te lopen. In het hek zijn 
uitsparingen van dierfiguren die op weg zijn naar de ark van Noach. Al met al een missionaire insteek die 
de kerk verbindt met het dorp. Bovendien werd er een mooi boekje uitgegeven over alle symbolen dat op 
de scholen in Mijdrecht uitgedeeld zal gaan worden. Een mooi initiatief, 
In veel kerken is het winterwerk gestart. Veel is nog onzeker. Ouderen komen vaak nog niet terug naar de 
diensten. Veel gemeenten bieden ook allerlei onlinemogelijkheden om met de gemeente betrokken te zijn. 
En dat is wijs. We mikken op een classicale vergadering op anderhalve meter afstand in oktober. Maar of 
dat ook mogelijk zal zijn, moet nog blijken. Een van de gesprekspunten zal de toekomstbestendigheid van 
onze gemeenten. Vragen die daarbij centraal staan: wat verstaat u onder een gezonde gemeente. Wat is 
toekomstbestendig? Wat heb je nodig om de toekomst tegemoet te kunnen gaan? Ik weet dat er een 
aantal gemeenten het moeilijk hebben in de crisis van de afgelopen maanden. Niet iedereen heeft het 
contact met de gemeenteleden kunnen houden. Vooral gemeenten zonder eigen predikant hadden het 
extra zwaar. Hulde voor alle kerkenraadsleden die zich met hart en ziel inzetten voor de gemeente. Veel 
kerken bieden nog een online-alternatief. Het loont de moeite eens te kijken bij de buren. Zo maakte de 
predikant van de hervormde gemeente van Oudewater me attent op een 
avondgebed:  https://www.youtube.com/watch?v=F30vAJxdW70   
Ik heb nog een paar mutaties te melden. Al weer even geleden, maar nog niet gemeld, was de intrede van 
mw. ds. R. van Ginkel in Vreeland. Zij werkte eerder voor Kerk in Actie in Zuid – Afrika. Ik verhaspelde de 
naam van mw. R. Scheltens – Ritzema. Zij deed haar intrede in Renswoude. Ds. J.W. Stam  kon wegens 
ziekte niet op 6 september in Woerden bevestigd worden. Er werd een nieuwe datum gevonden. In 
Utrecht, in de kerk op Zuilen, werd tenslotte ds. J. Stuiver bevestigd. Fijn om zoveel nieuwe collega’s te 
kunnen begroeten. Ds. A de Winter nam al enige tijd geleden afscheid van Nigtevegt. Zijn vrouw vraagt 
aandacht voor een weekend van predikantsvrouwen op 6 en 7 november.  Zie de website van de classis 

of:  www.predikantspartner.nl  

 



Behoud uw kerkgebouw 
 
In het land wordt hard gewerkt om kerken te ondersteunen om toekomstgericht beleid te voeren. De 
erfgoed academie denkt met u mee als het gaat om een multifunctioneel gebruik van uw kerkgebouw.  
Van harte aanbevolen! 
 
Cursus ‘behoud uw kerkgebouw’: webinars 2 en 6 okt, live-dag 13 okt en terugkomdag 1 dec – hierbij een 
korte toelichting (filmpje) met de cursus in 2 minuten: 
https://www.youtube.com/watch?v=ExH9PX29JTo&feature=youtu.be // vooral bedoeld voor 
kerkgenootschappen die bezig zijn of nadenken over nevengebruik of multifunctioneel gebruik 
 
Webinar ‘Kansen voor Kerken’ op 9 oktober – toelichting door een tweetal experts over slimme allianties 
tussen ruimtezoekers en kerkgenootschappen (ruimtebieders) 
 
Webinar ‘Kerkenvisies en kerkgenootschappen’ op 5 november – toelichting op het instrument 
kerkenvisies en de mogelijke rol die kerkgenootschappen hierbij kunnen oppakken (inmiddels gaan zo’n 
140 burgelijke gemeenten hiermee aan de slag en zal er dus een vraag richting de kerkgenootschappen 
komen) 
  
Verwijzing naar de website: 
https://www.erfgoedacademie.nl/opleidingsaanbod/kansen-voor-kerken-2020 
https://www.erfgoedacademie.nl/opleidingsaanbod/kerkenvisies-2020 
https://www.erfgoedacademie.nl/opleidingsaanbod/behoud-je-kerkgebouw-najaar-2020 
 
 
Groen geloven en kerk-zijn 
 
Alle aandacht voor de Corona pandemie heeft de aandacht voor de klimaatcrisis, biodiversiteitscrisis en een 
stikstofcrisis enigszins naar de achtergrond gedrongen. Deze crises hebben een ander karakter dan de actuele 
gezondheidscrisis. Toch zal de mensheid zich nog vele decennia tot deze mondiale milieuproblemen moeten zien te 
verhouden. Als ingrijpende maatregelen uitblijven, zullen de gevolgen desastreus zijn voor het leven op Aarde. 
Het stemt hoopvol dat wereldwijd initiatieven ontplooid worden, die eraan bijdragen dat de planetaire grenzen niet 
(langer) overschreden worden. Ook kerken en andere op geloof gebaseerde organisaties zetten zich op plaatselijke 
en bovenplaatselijk niveau hiervoor in. Hun geloof geeft in dat ze partners zijn in de zorg voor Gods schepping, voor 
mensen en andere vormen van leven.  
Binnen de Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt de landelijke organisatie Groene Kerken – een 
samenwerkingsverband van Kerk in Actie en Tear – sinds 2011 plaatselijke gemeenten bij het ontplooien van groene 
initiatieven. Dit doet ze onder meer met een nieuwsbrief en een uitgebreide toolkit met praktische informatie om de 
kerkelijke gemeente (verder) te vergroenen. Bovendien organiseert ze regelmatig activiteiten om kennis en 
ervaringen met elkaar te delen. Groen-zijn wordt daarbij niet enkel gezien als het vergroenen van het kerkgebouw 
en andere materiële aspecten van het kerkbeheer. Ook is er aandacht voor de vergroening van het 
gemeenschappelijk en persoonlijke geloofsleven.  
Inmiddels hebben meer dan 300 plaatselijke kerkelijke gemeenten zich aangesloten bij de landelijke beweging van 
Groene Kerken, waaronder ruim 30 in de classis Utrecht. Meer informatie is te vinden op de website 
https://www.groenekerken.nl/. Mocht u behoefte hebben aan persoonlijk advies, dan kunt u terecht bij de binnen 
onze classis actieve gemeentebegeleider Gerard van Eck (mobiel 06-46485487; e-mail info@ecksplorer.nl, website: 
https://ecksplorer.nl/diensten/burgers-en-consumenten/). 

Gerard van Eck 
 
Stichting Kinderzorg Utrecht. 
 
Dit fonds is een diaconaal fonds en was voorheen statutair verbonden met de provinciale diaconieën van 
de Nederlands Hervormde Kerk in de provincie Utrecht. In april en mei was er een speciale corona-actie. 
775 Kinderen uit de provincie mochten een boek, hobbyspullen of speelgoed uitzoeken om de schoolloze 



periode door te komen. Per kind was 35 euro of 200 euro voor een gezin. Maar ook buiten corona om 
steunt het provinciale fonds kinderen tot 22 jaar van wie de ouders een laag inkomen hebben. Uw steun 
wordt gevraagd door een collecte of een gift. Kijk op de website: www.kinderzorg-utrecht.nl . Of stort op: 
NL53RABO0137566247 t.n.v. Stichting Kinderzorg-Utrecht.



 

 


