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Ik zal wachten op de HEER, hoewel Hij zich van het volk van Jacob heeft afgewend; ik heb 
mijn hoop op Hem gevestigd. Jesaja 8: 17 
 
De wereld stelt vragen. Waar is jullie God? Waar is Hij in alle nood? En waar is het 
grondpersoneel? Patriarch Kyrill zegent de wapens. Wat heb je aan zo’n kerk?  
 
Is er meer kritiek dan anders op geloof en kerk? Of herkennen we die kritiek beter?  Is het 
misschien ook onze onzekerheid? Wordt ons geloof in zijn wezen aangevochten? Waar is 
God? Wat mogen wij gelovig verwachten? 
 
Jesaja durft te spreken van de afwezigheid van God in zijn tijd. God heeft zich afgekeerd. Hij 
durft het aan zware woorden te spreken. F.O. van Gennep spreekt van een ‘onsentimenteel 
besef van Gods absentie’. Luther streed met wat hij noemde een verborgen God. Ook hij durft 
die afwezigheid te dragen en wel omdat Hij aanwezig is in het Woord. Misschien missen we 
ervaring, het Woord staat. 
 
Daarom: laten we niet te hard zingen dat God aanwezig is. Hij is aanwezig. Dat staat voor mij 
buiten kijf. Op het moment dat we het Woord openen, spreekt Hij. Maar een theologie, een 
kerk, die meent te kunnen oordelen over God en Gods wil, begeeft zich op het glibberige pad 
van zelfrechtvaardiging. We moeten het uithouden, ook als God ver weg lijkt. Onze enige 
uitweg is gelegen in de hoop op God. En die hoop komt tot uiting in onze trouw en 
vasthoudendheid Gods Woord te horen en te doen. Collega Gerrit van Meijeren promoveert 
op de theologie van professor van Gennep. Daarom ben ik weer bezig geweest met zijn werk. 



God is volgens van Gennep weliswaar afwezig maar aanwezig in de Thora. Ik zou zeggen: in 
de gehele Schrift. Laten we volhouden. Er komt een lange zomer zonder kerkelijke feesten, 
een saaie tijd misschien maar ook een tijd die ons leert, dat niets eenvoudig is en volharding 
het enige antwoord. 
 
 
Impressie van het werk 
 
Dit keer meer nieuws uit de brede oecumene. Als classispredikant participeer ik in een 
oecumenisch overleg bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende kerken, hersteld 
hervormden, Leger des Heils, Kopten, Russisch-Orthodoxen, oud – katholieken en rooms-
katholieken. Natuurlijk is het gesprek over Oekraïne gegaan. Vader Theodoor uit Deventer 
vertegenwoordigt de Russisch-Orthodoxe kerk. Hij vertelde over de oorlog in Oekraïne en de 
gevolgen voor zijn parochie. Hij kan het niet begrijpen dat patriarch Kyrill de oorlog Oekraïne 
goed praat en Poetin steunt. In de diensten, in de liturgische gebeden kan hij niet meer voor 
hem bidden. Persoonlijke gebeden zijn een andere zaak. Zijn eigen parochie is een rots van 
eenheid, iedereen wil helpen. “We zijn klein, maar hebben een grote streekfunctie. We zijn 
bezig met een financiële actie voor een goed doel in Oekraïne, waar ook mensen uit andere 
kerken gehoor aan geven”, aldus vader Theodoor. Op de vraag of er druk vanuit de Russisch 
Orthodoxe Kerk (ROK) wordt ervaren, antwoordt vader Theodoor legt dat de situatie in de 
ROK vaak moeizaam door Nederlanders wordt begrepen. Het Patriarchaat van Moskou kent 
vanuit de geschiedenis drie parallelle jurisdicties. Een ervan is het Aartsbisdom West-Europa, 
waartoe de parochie in Deventer behoort. De Metropoliet Joann van Doebnade zetelt in Parijs. 
Bij de recente gebeurtenissen in Oekraïne heeft Joann zich zeer kritisch uitgesproken over de 
steun van Kyrill aan Poetin.  
Het is goed zo op de hoogte te zijn van elkaars wel en wee en elkaar waar nodig te stenen en 
te bemoedigen. De oecumene heeft de wind niet in de zeilen. Ik was laatste op een 
bijeenkomst van de raad van kerken en schrok van de gemiddelde leeftijd. Ik geloof nog 
steeds dat we niet zonder elkaar kerk kunnen zijn. We vallen een voor een maar we worden 
samen gered, zei F.O. van Gennep ooit. Ik vind dat een mooie geloofsuitspraak. God heeft het 
heil van de wereld op het oog. 
 
Ik kreeg vanuit de landelijke kerk een vraag van de Antiocheense Orthodoxe kerk. De 
Antiocheens Orthodoxe Kerk is al jaren aanwezig in Nederland en het ledental neemt nog 
steeds toe, vooral vanwege de oorlog in Syrië, omdat de meeste leden van hun 
kerkgemeenschap uit Syrië en Libanon komen. De leden van deze kerk in Nederland zijn 
verspreid over het hele land en daarom zijn zij al lang op zoek naar een kerk in de buurt van 
de stad Utrecht vanwege de centrale ligging en de goede bereikbaarheid vanuit alle richtingen. 
Wilt u gastvrijheid overwegen. Neem dan contact met mij op. 
 
In de provincie wordt er gevierd in vele kerken. Migranten nemen vaak kleuren mee die wij in 
de kerk onvoldoende zien. 11 Juni was ik te gast op het Choir Festival van de Interculturele 
kerken van Utrecht. In alle talen werd Gods lof gezongen. Het was een waar Pinksterfeest: 
mensen uit o.a. de Filippijnen, Ethiopië, Myanmar, Indonesië, Ghana zongen en dansten en 
van hun geloof getuigden. Ik wil u vragen een van deze koren eens uit te nodigen voor een 
dienst. Wij hebben vaak een gemankeerd contact met deze nieuwe kerken en nieuwe 
Nederlanders. Laat u zich verrassen. De contactpersoon voor deze koren is ds. Simon de Kam, 
secretaris van het platform interculturele kerken Utrecht. (Contact: 
pikusecretariaat@gmail.com, 06 40098501) 
 



Als de oecumene de wijde wereld is dan hoort ook het gesprek erbij dat wij als breed 
moderamen hadden met een geestelijk verzorger van een van de centra voor levensvragen die 
actief zijn in de provincie. Omdat duur van opnamen in ziekenhuizen zeer kort geworden is, 
heeft de overheid geld beschikbaar gesteld, zodat mensen met zingevingsvragen ook thuis 
geestelijke verzorging kunnen krijgen. Sommige van deze geestelijke verzorgers hebben een 
zending vanuit de kerk, anderen niet. De zorg die zij bieden is kortdurend, maximaal 5 
gesprekken. Het is belangrijk dat gemeenten contact leggen met deze geestelijk verzorgers en 
gereed staan om als dat gewenst is de contacten voort te zetten maar dan in een kerkelijke 
setting. Vaak zal dat niet gevraagd worden. Maar laten wij onze bereidheid tonen. Laten we 
ook voor dit werk bidden. Voor een centrum voor levensvragen in uw buurt. Zie: 
https://palliaweb.nl/netwerk-utrechtstadenzuidoost/zorg-in-de-regio/centrum-voor-
levensvragen-midden-nederland 
 
Beroepen en meer 
 
Ds. G. Van Goch nam afscheid van de hervormde gemeente Scherpenzeel vanwege zijn 
emeritaat. Het was een hartelijk afscheid. In juli zal ook ds. P.W. van der Schans afscheid 
nemen vanwege het bereiken van de emeritaatsleeftijd. Hij vertrekt uit IJsselstein. 
Ds. B. Borger nam afscheid van de gemeente in Amersfoort. Hij wordt predikant bij de 
remonstrantse gemeente in Groningen. 
Wij danken deze voorgangers voor hun trouwe dienst, het oefenen van het geloof en het 
kerkelijk leven dat zij met ons deelden. 
 
In juli hoopt nieuw bevestigd te worden ds. J. P.E. Breure in Rhenen. 
Kerkelijk werker mw. Y van der Stelt neemt afscheid van Houten. Zij zet haar werk voort in 
Leersum. 
 
Gemeenten en predikanten en kerkelijk werkers wensen wij veel zegen op het werk. 
 
  
 



 

 


