Liefde voor de kerk
Ik was 27 toen ik predikant werd. Wat bezielde
mij, terwijl ik ook zoveel andere opties had? Het
klinkt misschien gek, maar dat is toch een diepe
liefde voor de kerk.
Want ik houd van de kerk, omdat ik geloof in de
diepere gedachte daarachter; namelijk de poging een nieuw soort
samenleving te vormen gebaseerd op liefde en gelijkheid. Waar we in de
‘gewone’ samenleving van elkaar verschillen in arm en rijk, achtergrond,
status, ras en sekse… daar is de kerk de plaats waar dat allemaal even
wegvalt en we niet met elkaar omgaan als concurrent, arbeidskracht of
consument, maar je de ander ontdekt als je broeder of zuster, of om het
lekker christelijk te zeggen als ‘mens van God’.
En dat lijkt mij, nu iedereen steeds meer in zijn eigen bubbel zit, best
belangrijk. Dat je omgaat met mensen die je anders niet zou tegenkomen,
en daardoor je eigen oordelen en perspectieven doorbreken. Dat levert
soms de mooiste momenten op, maar natuurlijk ook de nodige irritaties.
Geloof me, na tien jaar predikantschap hoeft niemand mij te vertellen dat
de kerk ook vaak genoeg de kleingeestigste plek is op aarde, en snap ik
best dat menigeen daarop is afgehaakt.
En toch, voor mij hangt de liefde voor de kerk niet af van de vraag of het lukt
om het waar te maken, maar vooral in het blijven proberen. Want verlangen
naar een betere wereld is makkelijk, maar om het geduld, de liefde, de
vergevingsgezindheid te ontwikkelen die daarvoor nodig is, dat kost
inspanning en oefening. En de kerk is dé plek om te oefenen, waarbij we
vaak genoeg de plank misslaan, maar je ook zoveel moois in mensen
ontdekt, dat je er steeds weer een beetje in gaat geloven.
Ds. Esther de Paauw
Op onze website vind je veel informatie over onze activiteiten en diensten,
waar iedereen van harte welkom is. Ben je geïnteresseerd of wil je
kennismaken neem dan contact op via email of bel rechtstreeks met het
kerkelijk bureau.
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