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Waarom zou ik naar de kerk gaan? 
Waarom zou ik naar de kerk gaan? Onder deze titel schreef in 1967 professor A.A. van Ruler een 
boek, een bestseller. Bladzijde na bladzijde doet hij een pleidooi om de kerkgang vol te houden, of om 
eraan te beginnen. En dit boek is actueler dan ooit. 
‘Waarom zou ik naar de kerk gaan?‘, het is een vraag die in deze tijd regelmatig te beluisteren is. ‘Ik 
kan thuis toch ook wel geloven! Daar heb ik de kerk niet voor nodig. Thuis staan mensen me ook niet 
in de weg, en bovendien … elke zondagmorgen is er een dominee op TV.’ Ik ben al veel van 
dergelijke geluiden tegengekomen. Soms klinkt het als een goedkoop excuus, soms is het een 
serieuze overtuiging die postgevat heeft. Voorzichtigheid is geboden, soms gaat er achter deze vraag 
een pijnlijke ervaring schuil. 
Zit er ook waarheid in deze vraag? Professor van Ruler weerlegt deze met 21 antwoorden: 

1 Om een kans op bekering te 
lopen 

In je binnenste aangeraakt te worden door Gods Woord 

2 Om een gewoonte vol te 
houden 

Stijl, plicht en roeping 

3 Om een traditie voort te 
zetten 

Als schakel in een keten, vanuit het voorgeslacht, vanuit Israël. 

4 Om het bestaan ten volle te 
beleven 

Existentie: bestaan, er zijn. Voor het aangezicht van God treden. 

5 Om de arbeid van de 
lofprijzing te volbrengen 

Zegenen, dienen, eren, verheerlijken, dankzeggen, zingen 

6 Om het bijschrift bij het 
plaatje te lezen 

De wereld is een warrig plaatje. God openbaart hoe het was, en 
hoe het zou moeten zijn 

7 Om de wereld voor te dragen Voorbede - alle dingen met God bespreken. Recht van initiatief, 
recht van amendement en zelfs motie van wantrouwen (Job) 

8 Om m'n bestaan tot op de 
bodem te doorgronden 

De zondige natuur - ontdekkend karakter van de prediking. Ernst & 
genezing 

9 Om het heil te ontvangen Vergeving van zonden - gehoorzaamheid van het geloof 

10 Om tot het licht te komen Verlichting van ons verstand, en het licht van Gods Woord 

11 Om in de gemeenschap te 
worden ingelijfd 

Gemeenschap met Christus, gemeenschap met de drieënige God, 
gemeenschap met elkaar 

12 Om in het openbaar het 
geloof te belijden 

Persoonlijk & publiek. Objektief : ik belijd het geloof van de kerk, 
maar ook subjectief: ik belijd mijn geloof. De kerkgang zelf is 
belijdenis 

13 Om mijn bijdrage aan de 
gemeente te leveren 

In mijn aanwezigheid en bijdragen aan activiteiten 

14 Om (eventueel) een ambt te 
dragen 

Door de ambten wordt het gezag van Christus uitgeoefend. 

15 Om de zin van de zondag te 
verwerkelijken 

Vrijheid, ontspanning, vreugde, voorspel op de eeuwige sabbat 

16 Om het kerkelijk jaar mee te 
maken 

De feesten, de heilsfeiten vieren 



17 Om rust te vinden Terugtrekken uit de hektiek, sociale functie (eenzaamheid). We 
vinden rust voor de onrust over deze wereld, over het eigen 
bestaan 

18 Om gesticht te worden Brood voor het hart, innerlijke vroomheid. Als kind mee beginnen 

19 Om weer op toonhoogte te 
komen 

Godsdienst-oefening, Gods bedoeling met ons leven - lezing van de 
wet 

20 Om wegwijs gemaakt te 
worden 

Wegwijs in ons eigen hart, in het veld van de goede werken 

21 Om de verlossing van de 
wereld te vieren 

Het eigenlijke geheim van de wereld - verwachting van een nieuwe 
hemel en een nieuwe aarde 

Prof. dr. Martien E. Brinkman (VU) heeft een ordening in zeven punten gemaakt: 
 Bezinning. Voor concentratie, meditatie en vormgeving. De kerk is de plaats voor een 

bezinningsmoment. Geen show of voorstelling. 
 Hoogtepunten. Het delen van de hoogte- en dieptepunten van het leven. Geboorte, doop, 

belijdenis, huwelijk, overlijden. De kerk heeft hierin een rijke traditie. 
 Zingen en bidden. Herhaling, gemeenschappelijkheid en stemgeving. Ga naar een 

voetbalstadion en leer wat dat inhoudt. Herkenbaarheid, en wissel niet te veel af. 
Liturgievernieuwing is daarom net als een nieuwe bijbelvertaling tegelijk een noodzaak en een 
ramp. 

 Netwerk. Gemeenschapsregels. Leer en leven die bij elkaar horen. 
 Naastenliefde. De eerste christelijke gemeente stond in gunst bij heel het volk (Hand 2:47), 

en wij? In de wereld gelden andere normen: prestatie en reputatie. 
 Godsontmoeting. Het geloof. Christus in mij, die moet groeien (Paulus). 
 Troost. De kerk als vindplaats van troost en inspiratie. 

  

Van <https://www.hervormdbodegraven.nl/erediensten/waaromnaardekerk/>  
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Waarom zou ik naar de kerk gaan?  
  
Dat is al een oude vraag 
Hans Schaeffer  
  
‘Waarom zou ik naar de kerk gaan?’ Die vraag hield de hervormde hoogleraar vijftig jaar geleden als kerkganger 
al bezig. Wat we doen, heeft een bron nodig, vond hij. Aldus theoloog Hans Schaeffer bij de presentatie aan de 
Theologische Universiteit Kampen van Verzameld werk van de hervormde hoogleraar Van Ruler. ‘Waarom zou 
ik naar de kerk gaan?’ In corona-tijden heeft deze vraag voor gelovigen een wonderlijke bijklank. Het is ook de 
titel van een boek, een verzameling uitgebreide antwoorden op deze vraag, vijftig jaar geleden geschreven 
door de hervormde hoogleraar Arnold van Ruler (1908-1970). Bij de presentatie van de heruitgave hiervan in 
diens Verzameld werk (deel Va) laat ik zien waarom dit boek uit 1970 nu nog relevant is. 
  
hoogte en diepte 
  
Van Ruler schreef het boek vanuit zijn ervaring als kerkganger. Jarenlang ging hij als predikant en hoogleraar in 
kerkdiensten voor. In de jaren zestig moest hij hiermee op doktersadvies (vrijwel) stoppen. Als kerkganger 
reflecteerde hij diepgaand op het gebeuren van de kerkdienst. Hij laat ons delen in de grote hoogte en diepte 
die de liturgie biedt. Niet alleen in de preek, hoewel dat gereformeerder zou klinken. Van Ruler schrijft: ‘Ik heb 
de liturgie ontdekt!’ De gewone, gestage kerkgang doordenkt hij vanuit de vraag ‘waarom ik naar de kerk zou 
gaan’.  
  
Geloven heeft voeding nodig, en onze relaties herstel.  
  
In 2020 is naar de kerk gaan nog ongewoner dan vijftig jaar geleden. De cijfers zijn duidelijk: ging in 1971 nog 
37 procent van de bevolking minstens eenmaal per maand, in 2016 was dat gedaald tot 16 procent. Bovendien 
lijkt denken vanuit gewoonte (‘het hoort erbij’) afstandelijk. Kerkdiensten en kerkgang worden soms beleefd als 
institutioneel en formeel. Ook de coronacrisis raakt de kerkgang in het hart. Voor sommigen is dit misschien 
aanleiding die hele liturgie terzijde te schuiven. Mede omdat een kerkdienst zo zelden onze hooggestemde 
verwachtingen waarmaakt. Zullen de kerken ooit weer wat voller zitten, of wordt naar de kerk gaan echt iets 
voor de ‘happy few’? Veel aandacht gaat (terecht) nu ook uit naar niet-kerkdienstpraktijken. Hoe kunnen we 
kleinschalige ontmoetingen en contact in stand houden? Hoe kunnen we diaconaal present zijn waar dat nodig 
is?  
  
geloven doe je samen 
  
Geloven gaat over verbinding. Geloven doe je samen. In de onlangs publiek gepresenteerde beweging 
Kerk2030 waar ik bij betrokken ben, leggen we juist daar de nadruk op. We zoeken opnieuw naar praktijken 
waarin geloof gevoed, belichaamd en uitgedeeld wordt. Binnen de kerkdienst, maar zeker ook daarbuiten. Ook 
de coronacrisis raakt de kerkgang in het hart. Van Ruler verwoordt in zijn boek indringend dat deze praktijken 
en die verbinding echter altijd een bron nodig hebben. Geloven heeft voeding nodig, en onze relaties herstel. 
De kerkdienst maakt ons leven weer spannend. Liturgie laat ons het nieuwe leven oefenen. Dat accent wordt 
tegenwoordig vaker gelegd. Liturgie als oefening, een lichamelijk beleefd ritueel: van fysiek naar de kerk toe 
gaan, gaan zitten en staan, naar voren lopen bij het avondmaal, brood eten en wijn drinken, zingen en 
collecteren. Zo worden de geloofsinhouden ons eigen.  
  
ultieme urgentie 
  
Toch treffen maar weinig theologen de existentiële toon die Van Ruler gebruikt. In de kerkdienst staat de 
ultieme urgentie van kerkzijn op het spel, en daarmee van de wereld zelf. Het mysterie van God die hier heil 
brengt. Wij ontdekken de wereld en het schepsel-zijn tot op de bodem van ons bestaan, van schuld en leven en 
dood en vreugde. Secularisatie laat ons, ook christenen, gemakkelijk zo leven alsof de werkelijkheid zonder God 
is. Gezamenlijke praktijken en gewoonten zijn helpend om de spanning die God aanbrengt mee te maken. Van 
Ruler typeert die spanning als die van zondaars die Gods heil ontvangen. Zijn eerste antwoord is niet voor niets: 



we gaan naar de kerk om de kans op bekering te lopen. Van Ruler sluit dit heil niet op in het geestelijke. Liturgie 
brengt de wereld binnen voor God, en brengt ons te binnen dat de werkelijkheid Gods schepping is. Liturgie 
leidt op tot dienst in en aan de wereld. We leren onze rol opnieuw te spelen. Zo wordt de liturgie een 
sociodrama waarin de wereld als rijk van God wordt uitgespeeld.  
  
kerkgangerperspectief  
  
Wat kunnen we vandaag met Van Ruler en de liturgie? Zijn kracht ligt in de authentieke bezieling. Er staat wat 
op het spel in de liturgie – en wee degene die hiermee speelt of aan voorbijgaat. Die urgentie is er denk ik 
vandaag nog. Tegelijk is het kerkgangerperspectief vandaag belangrijker geworden. Kerkdiensten vallen vaak 
tegen. Maar er zijn ook momenten waarop je de vreugde en kracht van de liturgie proeft. Liturgie kan zo 
bronpraktijk van kerkzijn worden. Zoals Van Ruler zei: ‘Zodra de liturgie als centrum gaat ontbreken, zakt alle 
gemeenschap als een vormeloze massa in elkaar’. < 
  



3. Artikel RD 4/9/2020 

Weerwoord: Waarom zou ik (weer) naar de kerk gaan?  Ds. A. A. F. van de Weg    4 september 
2020 

De kerk is een oefenplaats in zelfverloochening.” beeld RD, Henk Visscher 
  
Zijn we inderdaad zo individualistisch ingesteld dat de waarde van de kerk(gang) verbleekt is? 

In de jaren 60 van de vorige eeuw gaf de hervormde theoloog Arnold A. van Ruler 21 antwoorden op de 
vraag ”Waarom zou ik naar de kerk gaan?” Deze vraag is in dit coronatijdperk ineens heel actueel. In de 
achterliggende maanden werd iedereen immers gedwongen om thuis af te stemmen op de eredienst. Nu 
deze tijdelijke maatregel wat versoepeld is en samenkomen deels weer mogelijk is, lijkt het erop dat niet 
elk gemeentelid vanzelf het kerkpad weer betreedt. Blijkbaar is er, bij alle goeds wat er te zeggen valt over 
de mogelijkheden om online de kerkdienst mee te beleven, ook een tekort aan besef van wat we missen 
als we niet (meer) gaan. Zijn we dan toch zo individualistisch dat de waarde van de kerk verbleekt is? 
Daarom enkele overwegingen als antwoorden op de vraag ”Waarom zou ik (weer) naar de kerk gaan?” 
  
1. God ontmoet Zijn gemeente op een daarvoor bestemde plek. Dat is een Bijbels principe. Het was in het 
Oude Testament Gods verlangen Zijn volk te ontmoeten. Dit Godsverlangen voedde het verlangen van de 
gelovige Israëliet (Psalm 42:3). In het Nieuwe Testament komt de gemeente van Christus ook samen, rond 
het Woord, bij brood en beker. Een gemeente die samenkomt, is een zichtbaar fenomeen. In het ”opgaan” 
naar Gods huis zit daarom ook een ”vorm van protest” (Van Ruler), net als in de bouw van de ark door 
Noach, die de toenmalige wereld prikkelde in het geweten (Hebreeën 11:7). Wie het online meebeleven 
van de kerkdienst als een comfortabel alternatief gaat zien voor de fysieke samenkomst, buigt een 
grondpatroon van de Schrift om naar een privé-gebeuren. Een onlinekerk maakt de christelijke 
gemeenschap op de rustdag onzichtbaar. Het stemt trouwens tot nadenken dat we van Jezus’ discipelen te 
Antiochië weten dat zij week aan week samenkwamen. Daar en toen is de benaming ”christenen” geboren 
(Handelingen 11:26)! Dit etiket werd door de buitenwacht gegeven. Blijkbaar is samenkomen een 
missionaire kant van het christenleven. 
  
2. In ons digitale tijdperk moeten we blijven bedenken dat het samenkomen van de gemeente niet 
allereerst een individueel maar een gezamenlijk gebeuren is. De gemeente bestaat niet uit individuele 
lidmaten maar is het lichaam van Christus, bestaande uit diverse onderdelen. In de kerk ontmoeten wij 
God én de ander, die wij niet uitkozen, delen wij lief en leed, de lusten en de lasten van de kerk. Wie zich 
voegt in het geheel decentreert zichzelf. In de niet weg te zappen onvolmaakte realiteit van de 
gemeenschap vindt vorming van Godswege plaats. Dan blijkt de kerk een oefenplaats in zelfverloochening 
te zijn. Wie structureel online meeluistert, beweegt gemakkelijk weg bij de gemeenschap en ontwijkt de 
ongemakkelijke en schurende werkelijkheid, die wij nodig hebben (Filippenzen 2:3-4; Romeinen 15:7). 
Wie dit gevaar onderkent, zal doen wat mogelijk is om er te zijn. 
  
3. Het online meebeleven van de samenkomst triggert onze behoefte om snel en consumptief te luisteren. 
Een onderliggende oorzaak is dat het functionele kerkbegrip parten speelt. De kerk is dan een religieuze 
dienstenorganisatie, die aan onze religieuze behoeften tegemoetkomt. Zij is er om ons te stichten en te 
voeden. Zo verdampt de beleving in hyperpersoonlijke spiritualiteit. Mocht de gegeven orde van liturgie 
ons knellen, dan kunnen we inschakelen op momenten die ons uitkomen en ondertussen zelfs zappen 
naar die gemeente of predikant die ons meer aanspreekt. Als het ons slechts om de preek gaat, is de 
eredienst eenvoudiger dan ooit te vormen naar ons ideaal. De weg van de liturgie verwordt zo tot een 
keuzemenu, terwijl de bedding van de liturgie ons wil vormen in dat wat we niet zelf bedachten maar wat 
ons werd overgeleverd. 
K. H. Miskotte schreef in 1934 over het opgaan naar Gods huis: „Kerkgaan is een kunst, die wij heel van 
voren af aan moeten leren, van en voor en aan elkaar.” We vragen ons af hoe de kerk van morgen eruitziet. 
Beter is het om ons vandaag nog te oefenen in de kunst van de kerkgang. 
  
De auteur is predikant van de hersteld hervormde Victorkerk in Apeldoorn. In Weerwoord worden 
antwoorden gegeven op vragen over het christelijk geloof. >>rd.nl/weerwoord 
  

Van <https://www.rd.nl/artikel/872806-weerwoord-waarom-zou-ik-weer-naar-de-kerk-gaan>  



4. Youth alfa blog 

Waarom ga ik naar de kerk? 
  
‘Ik ga niet!’ er zijn best wel wat zondagen geweest dat ik dit heel hard door het huis riep. Mijn 
moeder lokte me dan alsnog uit mijn bed met croissantjes, en uiteindelijk stapte ik gewoon op de 
fiets. Op naar de kerk. Maar niet met een brede lach. Niet met een vredig halleluja-gevoel. Niet 
bepaald blij dat ik er weer heen mocht. 
  
Nu, een paar jaar later roep ik mijn beginzin een stuk minder vaak. Opstaan op zondagochtend is alsnog 
wel eens lastig, maar ik ga niet meer met tegenzin naar de kerk. Daar is dus wel wat veranderd… 
Waarom gaan christenen naar de kerk? 
Je vraagt je misschien af wat er bij mij veranderde, maar een grotere vraag is misschien wel: waarom gaan 
christenen überhaupt naar de kerk?! Waarom gaan ze op zondag op tijd hun bed uit, waarom gaan ze 
doordeweeks naar activiteiten, waarom? In deze blog hoop ik op al deze vragen een beetje antwoord te 
geven. 
‘De kerk kun je vergelijken met een sportvereniging’ 
De kerk is meer dan een gebouw. Het draait helemaal niet om dat gebouw. In de kerk draait het om God. 
Christenen van over de hele wereld komen wekelijks bij elkaar, om samen te zijn. Samen sta je sterk, een 
hele bekende leus, en dat brengen we in de kerk in praktijk. Zo’n kerkdienst is er om iets te leren, over 
God. Een voorganger of dominee houdt een preek, een inhoudelijk verhaal over God. We zingen samen 
voor God, en bidden voor elkaar, voor de wereld. 
Sporten 
De kerk kun je wel vergelijken met een sportvereniging: je komt samen voor de gezelligheid, maar ook om 
iets te leren. Zoals het goed voor een mens is om te sporten, is het ook goed voor een gelovige om met zijn 
geloof bezig te zijn. 
De kerk was eerst voor mij alleen een gebouw. Ik beschouwde het als een instituut vol mensen met 
meningen en regeltjes. Maar die blik is nu anders. Ik heb de mensen in de kerk leren kennen. En die zijn 
net zo imperfect als ik ben. De mensen in de kerk voelen als familie. En de God die wij samen aanbidden, is 
het meest belangrijke onderdeel van mijn leven. Wat is er nou mooier dan samen met mensen van wie je 
houdt, God te prijzen? 
  

Van <https://alphayouth.nl/blog/waarom-ga-ik-naar-de-kerk/?gclid=EAIaIQobChMIyOrS6p-
j9wIVzBoGAB1T2QipEAAYASAAEgIQefD_BwE>  

 

  



5. Hoe werkt God in de gemeente? Artikel rondom het woord uit De Waarheidsvriend (Okt 
2021) 

 
De coronacrisis heeft haar sporen diep getrokken, ook in kerkelijk Nederland. 
Vanwege alle beperkingen werden in snel tempo online diensten opgetuigd, 
waardoor velen het fysiek bijeenkomen in Gods huis kwijtraakten. Hoe gaan we verder 
nu de beperkingen minder zijn geworden? 
Volharden we in de ‘huiskamerdienst’ of komen we weer fysiek als gemeente bijeen 
rondom het Woord? Of wordt het afhaken? Allerlei onderzoeken hebben uitgewezen 
dat een deel van de kerkgangers na corona niet meer zal terugkomen. Een recent 
onderzoek toont zelfs aan dat één op de drie leden van de Protestantse Kerk minder 
vaak of niet meer naar de kerk zal gaan. Vooral de groep die uit gewoonte ging, komt 
naar verwachting niet snel terug. Velen geven aan de diensten liever via tv of online te 
volgen. Dat zal voor hervormd-gereformeerde gemeenten zeker minder gelden. Het 
genoemde onderzoek toont zelfs aan dat reformatorische christenen nauwelijks lijken 
af te haken. 
  
Aanpassingen 
Gezien vanuit deze cijfers, die uit eerdere onderzoeken ook al oplichtten, is het niet 
vreemd dat de vrijgemaakt-gereformeerde predikanten Remmelt Meijer en Peter 
Wierenga in hun boek Herkerken. De toekomst van geloofsgemeenschappen pleiten 
voor verregaande aanpassingen. Ze voeren daarin vooral een pleidooi voor kleine 
groepen. Niet de massale kerkdienst, maar de zorg voor elkaar zou het hart van de 
kerk moeten zijn. Onderlinge verbondenheid en samen kerk-zijn zou te problematisch 
zijn geworden. Zij pleiten voor meer persoonlijke spiritualiteit via kleine groepen en 
voor het meer naar buiten gericht zijn. 
Slaan we de visienota Van U is de toekomst van de Protestantse Kerk erop na, dan 
klinkt vooral de oproep om onze boodschap bij de mensen te brengen. De 
gemeenschap van Woord en tafel – in de kerk – zou slechts één plek zijn waar de 
genade gevoed wordt. Er staan immers ook allerlei tafels in de buurt. Er zijn meer 
manieren. Ook de ‘liturgie van alledag’ geeft ons volgens de visienota perspectief en 
zet de kerk midden in het leven, in alle diversiteit. 
  
Kerkdiensten onvervangbaar 
Moeten we na al deze geluiden toch niet duidelijk stellen dat de kerk ‘lichaam van 
Christus’ is? En dat de leden zijn aangewezen op gemeenschap? Dat alles valt nooit 
samen met online diensten. Dat wil uiteraard niet zeggen dat deze niet tot rijke zegen 
kunnen zijn voor hen die niet kunnen komen. Dan blijkt het wonder dat de 
gemeenschap der heiligen zich uitstrekt tot de huiskamers. De Heere is niet aan tijd of 
plaats gebonden. Maar online diensten blijven hulpmiddelen. Echte voetballiefhebbers 
zitten ook liever in het stadion dan achter het scherm. De hele sfeer, de beleving, de 
liederen, dat mis je allemaal. 
  
Dr. A.J. Kunz heeft, in navolging van columnist Stephan Sanders, in het RD een 
pleidooi gevoerd voor het ontwikkelen van structuur, routine en gewoontevorming 
bij kerkgang. Jezus gaf daarin een duidelijk voorbeeld. Dat patroon werd 
door corona helaas abrupt doorbroken. Zou het echter niet veel belangrijker zijn dat 
patroon, die gewoontevorming, weer toe te eigenen dan te opteren voor allerlei 
alternatieven? 
Fysieke kerkdiensten zijn immers onvervangbaar. Vooral omdat God Zelf daar op een 
bijzondere manier tegenwoordig, ‘in ons midden’, is. In Exodus 25 gebiedt de Heere 
Zijn volk een heiligdom voor Hem te maken, zodat Hij ‘in hun midden kan wonen’. Dat 
heiligdom is bij uitstek ook de werkplaats van de Heilige Geest. Daar, in Gods huis, 
wordt de geestelijke rust geschonken. Daar worden we uitgetild boven de waan van 
de dag en mogen we geestelijk ‘resetten’. Met de bedoeling dat het goede van Zijn 



woning ons verzadigt, reis op reis... En dat het via onze woorden en levenswandel de 
samenleving doortrekt. 
  
Woordverkondiging 
Ook het samen zitten onder de verkondiging van het Woord is ten diepste 
onvervangbaar. De bekende Britse theoloog dr. D.M. Lloyd-Jones schreef in zijn 
prachtige boek Predikers en prediking dat de prediking de belangrijkste taak van de 
kerk en van de dienaar van de kerk is. Onder de prediking wordt de mens opgezocht 
en opgespoord waar hij is. Daar wordt de ontmoeting geschapen tussen armzalige 
hoorders en de Zaligmaker. Onder de verkondiging is Christus volop werkzaam in de 
gemeente en laat Hij Zijn bloed op haar neerdruppen. Daar openbaart de Heere Zich 
als de ‘Ik ben’. Daar geeft Hij niet alleen Zijn eigen Naam te kennen, maar noemt Hij 
ook mijn naam. En biedt Hij Zijn heil aan. Onverdiend! 
Bijzonder ook dat de Heere de ‘dwaasheid van de prediking’ als middel gebruikt om 
het rijk der hemelen te openen en toe te sluiten. Wat een voorsmaak van wat komt, 
mag er al ontvangen worden als de hemel in de prediking voor ons ontsloten wordt. 
En de ongelovigen worden, als het goed is, aan hun verlorenheid ontdekt als in de 
prediking de hemel voor hen toegesloten wordt als ze zich niet bekeren. Prof. dr. A.A. 
van Ruler wijst erop dat de prediking er onder andere is om ‘de mens aan zichzelf te 
ontdekken, hem uit te kleden en leeg te schudden, hem in zijn naaktheid en 
verlorenheid voor Gods aangezicht te stellen’. Uiteraard blijft hij daar niet steken. In de 
volgende paragraaf van zijn boek Waarom zou ik naar de kerk gaan? gaat hij in op 
het ontvangen van het heil, van de redding uit onze verlorenheid. Daarvoor is volgens 
hem de prediking heel essentieel. ‘In haar wordt het hele heil tegenwoordig gesteld.’ 
(p.70) 
  
Preken met gezag 
Wij leven in een tijd waarin het gesproken woord aan devaluatie onderhevig is. De 
grote verhalen hebben afgedaan. Dat heeft ook consequenties voor de 
Woordverkondiging. Ook die heeft behoorlijk aan gezag ingeboet. Als dienaar van het 
Woord kun je na de dienst plompverloren te horen krijgen: ‘Dat is uw mening, maar ík 
denk....’ Als we echter de Bijbel erop naslaan, zien we dat het profetische gezag 
berustte op het door God geroepen zijn. Het gezag van geroepen dienaren ligt niet in 
henzelf, maar in het Woord dat ze namens hun Zender mogen spreken. Gods woorden 
mogen met gezag worden doorgegeven, vanuit het ‘Zo spreekt de Heere....’ Dat Woord 
is levend en krachtig. 
Nog steeds werkt Gods Geest door de verkondiging van dat Woord. En daarom is het 
zo belangrijk om daaronder te verkeren. Bovendien hebben we het onderwijs vanuit 
de Schriften broodnodig. Geloven heeft toch ook met kennis te maken; met kennis 
van God en goddelijke zaken. 
  
Bewaren 
Een belangrijke zaak is ook de doorwerking in de week van dat wat we tijdens de 
eredienst ontvangen. In onze gestreste tijd, waarin we overladen worden met info, 
hebben de woorden van Maria ons veel te zeggen. Zij bewaarde al de woorden die tot 
haar gesproken werden, en overlegde die in haar hart. Bewaren, overdenken, 
herkauwen, de woorden wegen en overwegen. Ze bewaren als een kostbare schat. Als 
levend bezit, dat voortdurend bearbeid moet worden. 
Maria liet de woorden rijpen tot ze de diepe strekking ervan kon bevatten. Daar 
hebben we soms ook naslagwerken voor nodig. Goede boeken zijn goud waard. Het 
kan ook helpen om tijdens de preek de hoofdpunten van de preek op te schrijven. Zelf 
geef ik, via de gemeentemail van de gemeente die ik als ‘mentor’ nog mag dienen, 
vóór de zondag een vijftal vragen door die direct met de hoofdlijn van de preek te 
maken hebben. 
  
Mediteren 



Bij de overdenking hebben we rust en stilte nodig: een meditatief leven, een leven van 
stille overpeinzing, bezig zijn met de dingen die boven dit tijdelijke uitstijgen. De 
puriteinse theoloog John Owen wees op drie stadia in de meditatie: de meditatieve 
overdenking met het verstand; de geestesoefening van het hart met al zijn gevoelens 
en gesteldheden en ten slotte het genieten, met haar zoetheid en voldoening. Hij 
noemt dat genieten een onuitsprekelijke vreugde, vol heerlijkheid. 
Naar aanleiding van de preek kunnen we ons afvragen wat we geleerd hebben over 
God de Vader, over Christus en Zijn verlossing, over de Geest en Zijn werk in ons leven. 
Owen wijst vervolgens ook op het bepreken van je hart, opdat het steeds meer 
toegewijd raakt aan de Heere. En het is natuurlijk helemaal rijk als we ook mogen 
‘nagenieten’ van de preek, in de zin van het genieten in de Heere en Zijn liefde en 
genade. En dan kan de lof niet uitblijven voor Hem Die al onze lof en aanbidding 
eeuwig waard is. 

  

Van 
<https://dewaarheidsvriend.digibron.nl/viewer/collectie/DeWaarheidsvriend/offset/3/zoekwoord/corona+
en+kerkgang/id/DeWaarheidsvriend_20211014_005_ART_S001_CID001>  

  



6. EO Visie artikel 

 

Dáárom gaan we zondags naar de kerk 
Schrijver Reinier Sonneveld: 'De fysieke kerk heeft een unieke waarde' 
  
Wat is er eigenlijk bijzonder aan een kerk? Waarom gingen we ook alweer op zondag naar 
een dienst? Schrijver Reinier Sonneveld worstelt met deze vragen. 
  
De meeste lezers van Visie zijn ongeveer een jaar lang niet in een kerkgebouw geweest. Bij een 
deel heeft dat een gevoel opgeleverd van: sjonge, lekker eigenlijk, waarom gingen we ook alweer 
elke zondag…? Een ander deel begon de fysieke kerk te missen en stond te trappelen om weer bij 
elkaar te komen. 
Er is geen jaar geweest sinds de Tweede Wereldoorlog dat we als gelovigen, wereldwijd 
bovendien, zo intensief hebben nagedacht over wat een kerk betekent, en dan vooral: wat 
samenkomen in een kerkgebouw betekent. 

Kunnen we zonder de kerk? 
Voor mijzelf was het een echo van hoe ik als twintiger de zondagen doorbracht. Ik ben 
opgegroeid in een gereformeerd gezin, ging theologie studeren, maar al snel begon ik de 
kerkdiensten te mijden. Rond mijn dertigste begon ik er echter weer naar te verlangen met 
anderen in gesprek te gaan over mijn hervonden geloof, en voegde ik me bij een huiskerkje. Deze 
zoektocht heeft me veel geleerd. Er is weinig ‘normaal’ meer voor me, weinig ‘zo doen we dat nu 
eenmaal’. En dat geldt sinds de lockdowns voor de meeste christenen wereldwijd. Het is als de 
Veertigdagentijd waarin je vast van bijvoorbeeld alcohol. Soms bevalt dat zo goed, dat je je ook 
de rest van het jaar van drank onthoudt. Of je merkt dat je het zo hebt gemist, dat je met grote 
liefde je eerste biertje weer proeft. Kortom, we hebben wereldwijd van de kerk ‘gevast’ en stellen 
onszelf nu massaal de vraag: kunnen we zonder? 

Drie vormen van kerk-zijn 
Er zijn globaal drie vormen van kerk-zijn. De bekendste is de katholieke: je wordt opgenomen in 
een oeroud ritueel, vol kleur en geur, met als hoogtepunt de eucharistie. Er is meestal wel een 
preekje, maar het gaat vooral om ervaring en traditie. 
Als tweede is er de protestantse/evangelische vorm: een stuk jonger, waarbij de preek het 
hoogtepunt is. Er wordt gezongen, soms behoorlijk enthousiast, maar het gaat uiteindelijk om de 
toespraak, daar werkt alles naartoe. 
En dan is er nog de derde vorm, verreweg de oudste: de huiskerk, die het meest lijkt op een kring 
of small group. Er wordt meestal gezongen en gebeden, maar het gaat om ontmoeting en vooral 
om het gesprek over God. 

Concurrentie van preken 
Tijdens de lockdowns hebben de katholieke diensten en de huiskerken het meest geleden: 
beleving, traditie en gesprek zijn online nauwelijks te imiteren. Je kunt geen hostie ontvangen 
via Zoom, en uitwisselingen worden te efficiënt. De protestanten konden daarentegen hun 
preken prima uitzenden. Vooral enkele evangelische gemeenschappen hadden razendsnel hun 
techniek op orde; Mozaïek uit Veenendaal was de duidelijke winnaar. Het zingen bleef intussen 
ongemakkelijk: je kunt wel kijken naar een clipje van een paar aanbidders, maar thuis op je bank 
méézingen…? 
Inmiddels is precies dat voordeel van de protestanten en evangelischen hun nadeel geworden. 
De preek was hun unique selling point, maar honderden miljoenen christenen wereldwijd hebben 



gemerkt dat ze die ook prima online kunnen volgen. En vooral: dat er overal voorgangers waren 
te vinden die veel beter waren dan hun eigen predikant. Dat is vanzelfsprekend: niemand kan op 
tegen een wereldwijde poule van toptalenten. Maar het effect is natuurlijk dat de eigen predikant 
inmiddels moet opboksen tegen de allerbeste predikers online. De katholieken en de huiskerkjes 
hebben dat probleem veel minder, want – zoals gezegd – hun eucharistie en hun geloofsgesprek 
zijn online nauwelijks te imiteren. 

Snelste ontkerkelijking 
Momenteel – ik schrijf dit in de zomervakantie – zijn er nog geen cijfers beschikbaar over hoeveel 
mensen daadwerkelijk terugkeren naar de fysieke kerkdiensten. Ik weet niet hoe de situatie is als 
u dit leest, maar de signalen die ik opvang, zijn dat ongeveer tien procent niet meer komt 
opdagen. Dat zou verreweg de snelste ontkerkelijking zijn uit de vaderlandse geschiedenis. Deels 
is dat alleen maar vervroegd: mensen die anders later ook wel zouden zijn vertrokken. We 
kunnen dus verwachten dat de komende jaren de ontkerkelijking juist weer wat vertraagt. 

Grootste ramp 
Maar dat is niet het enige wat speelt. Ik vermoed dat we over een jaar of tien op deze periode 
terugkijken als de grootste ramp die de kerk sinds de Tweede Wereldoorlog heeft getroffen. En 
die vergt vooral van ons als protestanten en evangelischen aanpassingsvermogen. Wij moeten 
leren iets te bieden wat online niet te imiteren valt. Informatie en inspiratie, dat vind je overal 
online beter dan bij je eigen predikant of voorganger. Maar beleving, traditie en gesprek kan 
eigenlijk alleen fysiek, in de echte wereld, met echte mensen, in een echte ruimte. 
Het ging oorspronkelijk in de kerk al nooit om de preek, maar ik vermoed dat die ook nu weer 
minder belangrijk wordt. Ik zeg dat met pijn in mijn hart, want ik preek zelf met veel plezier. Maar 
ik weet ook dat op YouTube duizend betere preken staan dan ik ooit kan leveren. Daarom zal de 
kerk weer teruggaan naar z’n roots, waar we altijd al goed in waren: beleving, traditie en gesprek. 
Sommige predikanten zullen te zeer gehecht zijn aan hun wekelijkse ‘podium’ om echte 
veranderingen te trekken. Maar ze zullen vanzelf merken dat de banken voor hen steeds leger 
worden. Voor een deel komt de keus dus neer op: wat vinden we het belangrijkste, dat onze 
gewoontes intact blijven, of dat onze ‘zielen’ blijven komen? 

Ontmoeting met geloofsgenoten 
Ik hoop dat laatste. Want de kerk, de fysieke kerk, heeft een unieke waarde. Die drie grote 
stromingen – de katholieke, de protestantse/evangelische en de huiskerkjes – delen iets wat ook 
de komende eeuwen blijft staan. Dat is natuurlijk die beleving, de traditie en dat gesprek, maar 
daarachter schuilt een essentie die niet online te imiteren valt: de ontmoeting met een 
gemeenschap van geloofsgenoten. 
In veel kerken is juist dat minimaal geworden. Je kletst even op het kerkplein, maar dat gaat 
meestal nergens over, en verder ben je toehoorder in de dienst, consument van een soort 
optreden. Maar als mensen zijn we boven alles gericht op onze sociale omgeving. 

Leven in een stam 
Verreweg de langste tijd hebben we in stammen geleefd, groepen van ongeveer honderdvijftig 
individuen (zelden groter) waar je iedereen kende. Je geloofde wat je stam geloofde en je deed de 
rituelen die al duizenden jaren waren overgeleverd. Daar komen we vandaan, daar zijn we voor 
geschapen, zo zijn we ‘bedraad’. 
In een fysieke kerk ervaren we dat, als het goed is: dit zijn mijn mensen, hier hoor ik bij, dit is mijn 
‘stam’. Ik wil geloven wat deze mensen geloven. Ik wil de rituelen doen die zij al duizenden jaren 
doen. Ik heb mijn vrienden, ik heb mijn familie, ik heb mijn collega’s, ik heb mijn teamgenoten bij 
de sport, ik ben onderdeel van allerlei kringen, maar deze kerk, daar gaat het om, dit is mijn 
echte ‘familie’. Dat kan meer of minder sterk zijn, en natuurlijk blijf je individu en ervaar je ook 
afstand. Maar dit is het unieke wat een kerk te bieden heeft: een groep waarbij je, misschien 



maar een uur per week, beseft dat het jouw groep is, jouw ‘stam’, waarvan je in elk geval wílt dat 
die jouw waarden, ideeën en gewoontes het meest vormen. 
Informatie en inspiratie kan ik overal wel vinden, zeker online. Ik zie om me heen steeds minder 
interesse om dat nog te ‘halen’ in een kerkdienst. De live preek raakt als communicatievorm ‘op’. 
Maar dit is de unieke waarde van een fysieke kerk: een werkelijke ontmoeting met een groep 
mensen die net als jij oprecht zoeken naar God. 

Geschreven door: 

 
Reinier Sonneveld 

Theoloog en schrijver 
  

Van <https://visie.eo.nl/artikel/2021/09/daarom-gaan-we-zondags-naar-de-kerk>  

  



7. Bijbelwoord.nl 

 

Ben Je Wel Een Goed Christen Als Je Niet Naar De Kerk Gaat? september 23, 2018 
  
De Bijbel zegt ons dat we als Christenen moeten samenkomen: ‘Laten wij de onderlinge bijeenkomst 
niet verzuimen, zoals bij sommigen de gewoonte is‘ (Hebreeën 10:25). Het is duidelijk dat we dan 
ongehoorzaam zijn aan wat de Bijbel ons hierover te zeggen heeft. Als we de mogelijkheid hebben 
om kerkdiensten te bezoeken, is het belangrijk om dat ook te doen. 

Deel van Christus 
De bovengenoemde vraag heeft te maken met het wezen zowel van een christen als dat van de Kerk. 
Die zijn in dit opzicht nauw met elkaar verbonden. Als iemand christen wordt, gaat hij deel 
uitmaken van het lichaam van Christus (de kerk). Paulus zegt in 1 Korinthe 12:13: 

‘Ook wij allen immers zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij dat wij Joden zijn, hetzij 
Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen; en wij allen zijn van één Geest doordrenkt.‘ 

Met andere woorden: als iemand christen wordt, wordt zo iemand gedoopt tot één lichaam (van 
Christus) en lid van dat lichaam, samen met andere christenen. Paulus beschrijft verder in de verzen 
14-26 de kerk als een lichaam. Zoals in een lichaam de delen onderling afhankelijk zijn (oog, hand 
arm, voet enz.), is dat eveneens het geval met het lichaam van Christus. Paulus benadrukt dat in vers 
27: 

‘Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden.’ 

We hebben elkaar nodig 

Daarom, als iemand christen is, maar geen lid van een kerk en hij de diensten niet regelmatig 
bezoekt, dan zegt hij of zij eigenlijk tegen de andere leden van het lichaam (de andere christenen): 
‘Ik heb je niet nodig’ (vergelijk 1 Korinthe 12:21). Vast staat echter dat we elkaar wel nodig hebben, 
en dat geldt voor alle lichaamsdelen: het hoofd, armen, benen, enz. 

Dit gezamenlijk karakter van de kerk wordt in het Nieuwe Testament ook tot uitdrukking gebracht 
met andere beelden. Bijvoorbeeld met dat van een tempel, in 1 Petrus 2:5: 

‘Dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, 
om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus.’ 

(Het woord ‘u’ aan het begin van deze tekst staat in het meervoud: ‘u allen die als levende stenen 
wordt gebouwd…’). 

Opdracht om elkaar lief te hebben en te dienen 

Daarom staat het Nieuwe Testament vol geboden die aangeven op welke manier we elkaar moeten 
liefhebben en dienen. Omdat we tot één lichaam behoren en elkaar als christenen nodig hebben. Lid 
zijn van een plaatstelijke gemeente is een bijzonder geschikte manier om vorm te geven aan deze 
broederlijke liefde. 

Nu volgt een opsomming van enkele van die geboden uit het Nieuwe Testament. 



 1 Petrus 1:22: ‘Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de 
Geest, tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar dan vurig lief uit een rein hart.’ 

 Hebreeën 10:24: ‘En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken.’ 
 Filippenzen 2:3-4: ‘Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander 

voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, 
maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is.’ 

 Galaten 6:1-2: ‘Broeders, ook als iemand onverhoeds tot overtreding komt, moet u die geestelijk 
bent, zo iemand weer terechtbrengen. Houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking 
komt. Draagt elkanders lasten, en vervul zo de wet van Christus.’ 

 Efeze 4:25: ‘Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste, wij zijn immers 
leden van elkaar.’ 

 

Een kerk kan je helpen om geestelijk te groeien 

Regelmatig naar de kerk gaan is ook een stimulans om te groeien in geloof. Natuurlijk is onze relatie 
met God persoonlijk, en moeten we in de eerste plaats tijd met Hem doorbrengen. Maar het kan heel 
stimulerend zijn om je aan te sluiten bij een groep van Gods kinderen en samen te dienen, God te 
prijzen, te leren, te bidden en geestelijk te groeien. Dus als je de kans hebt om lid te worden van een 
plaatselijke gemeente, doe dat dan alsjeblieft! Is de drempel om naar een kerk te gaan nog erg hoog 
voor jou? Lees dan eens ons artikel over wat er in een kerkdienst zoal gebeurt. 

  

Van <https://www.bijbelwoord.nl/ben-je-wel-een-goed-christen-als-je-niet-naar-de-kerk-
gaat/?gclid=EAIaIQobChMIyOrS6p-j9wIVzBoGAB1T2QipEAAYAyAAEgKGT_D_BwE>  

  
  



  



 


