
Nieuwe Kerk, 28 augustus 2016 
bijdrage ds. Johan Meijer aan deze laatste dienst van onze gemeente in dit kerkgebouw 
 
 
Schriftlezingen Deuteronomium 24: 17-22 en Lucas 14:1 en 7-14. 
 
preek 
gemeente van onze Heer Jezus Christus, 
lieve mensen van God, 
 
“Want de Zoon des menschen is gekomen om te zoeken en zalig te maken, dat verloren was.”  
 
Deze woorden uit Lucas 19 vers 10 klonken op 17 december 1930, toen jij, gloednieuw gebouwde 
kerk, die de naam Nieuwe Kerk kreeg, in gebruik werd genomen. Woorden uit de Statenvertaling, 
de Bijbelvertaling van toen en tot 1951 de enige kanselbijbel.  
 
“De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.”  
 
Zo staat het in de Nieuwe Bijbelvertaling van 2004, die we sindsdien gebruiken om uit de Schrift 
voor te lezen.  
 
In jouw 86-jarige geschiedenis, dierbare Nieuwe Kerk, heb je veel meegemaakt, zoals dat gaat bij 
een 86-jarige. Toen we afgelopen woensdag in dit huis afscheid namen van een 89-jarige, 
mevrouw Jenny Eggink, die erg van deze kerk hield, zeiden we dat ook over haar lange leven.  
 
Als jouw muren oren hadden en je een mond had om ons daarover te vertellen, het werd een 
bijzondere geschiedenis, een rijke geschiedenis. Rijk, niet zozeer in het materiële, want je eerste 
bewoners die hier waren komen wonen en werken in Borne, waren eerder arm dan rijk. Maar in dit 
huis mochten zij rijkdom ervaren in de zin van al het kostbare dat hier gedeeld mocht worden 
onder dit dak, waarin wij het kruis herkennen. Het kruis van de Mensenzoon die gekomen is om te 
zoeken en te redden wat verloren was. Die grootste rijkdom die ons door God gegeven is, zijn 
Zoon, Jezus Christus, wiens gemeente wij zijn. En die wij mogen toebehoren, wij allen. Jij bent het 
huis waar de Heer van de Kerk de Gastheer is.  
 
Tijdens een indrukwekkende belijdenisdienst waarin twee jongeren toetraden tot onze gemeente 
en dat heel graag wilden beleven hier in dit huis, onder andere ook omdat we hier met regelmaat 
Taizévieringen gehouden hebben, tijdens die dienst, twee-en-half jaar geleden, vierden we ook het 
Avondmaal. Uit het Nieuwe Liedboek dat we net een paar maand daarvoor in gebruik hadden 
genomen, want ja, niet alleen Bijbelvertalingen veranderden, maar ook de Liedbundels waaruit 
gezongen werd, een aantal malen heb je dat meegemaakt... uit dat Nieuwe Liedboek dus zongen 
we een prachtig en treffend Tafelgebed. Een kleinood uit de bundel, lied 567:  
 
Hij onthaalde ons aan tafel, Lam van Pasen, hief zijn handen, sprak de zegen voor dit eten. Niet 
alleen zijn vrienden kregen deze zegen, hij omarmt ook ons, bedient ons in zijn liefde en omvat in 
dit gebaar de hele aarde. Hij dronk wijn om onze pijn, om onze vreugde, voor de Grieken en de 
Joden brood gebroken.  
 
In dit lied komen naar mijn beleving de woorden van de eerste dienst die onder jouw dak 
plaatsvond samen met de Schriftwoorden van vandaag. Want in het Evangelie van deze zondag, 
ook uit Lucas, gaat het over een maaltijd en over een gastheer en over gasten die Hij bedient in 
zijn liefde en in zijn rechtvaardigheid. Want Hij heeft oog voor hen die niet vooraan staan in de 
mensengemeenschap. Voor hen die niet de ereplaatsen opeisen, want die moeten een stukje 
opschikken om plaats te maken voor hen die normaal gesproken wat verloren lopen. Daarbij 
worden ook expliciet de armen genoemd, zij die niet in staat zijn om jou terug uit te nodigen, zij 
mogen vooraan zitten. Net als wees en weduw en ontheemde, die Hij doet wonen op zijn erf! Aan 
de tafel van de Heer geldt sociale gerechtigheid, zoals we die ook nadrukkelijk tegenkomen in 



Deuteronomium 24. Laat een deel van je oogst staan voor hen die zelf niets te oogsten hebben. 
Die met lege handen aankomen omdat zij onderaan de maatschappelijke ladder staan. Laat hen 
meedelen in je rijkdom van je oogst en schraap daarom niet je oogstveld leeg om je eigen zakken 
te vullen of schud daarom niet je olijfboom tot de laatste olijf leeg, maar bied uw naaste de 
helpende hand, spijzigt de armen in uw land, een woning wilt hen geven. 
 
Zo'n woning heb jij mogen zijn voor velen, dierbare Nieuwe Kerk, een huis van de Heer, die ons 
zijn rechtvaardigheid wil leren. Hij, die gekomen is om te zoeken en te redden wat verloren was, Hij 
die zijn armen wijd gespreid heeft om je te ómarmen, en je aan zijn hart te koesteren, Hij is het die 
hier centraal staat. Hij is het open boek van het Evangelie waarin de dienaren van het Woord door 
al die jaren heen hebben mogen staan om het Woord te verkondigen. Velen weten het, sommigen 
misschien niet: de kansel is ontworpen als een open boek. Je hebt ze zien zien komen en zien 
gaan, en zo ben je ook het huis van hout en steen dat lang de stormen heeft doorstaan, waar nog 
de wolk gebeden hangt van wie zijn voorgegaan.  
 
Van wie zijn voorgegaan, in de zin van voorganger en ikzelf heb daar één van mogen zijn in een 
bescheiden negen procent van je levensduur. En dat is mij een vreugde geweest op zondagen of 
door de week, als wij deelden in verdriet of vreugde. Bij levensmomenten van doop en belijdenis, 
van zegenvieringen voor wie elkaar trouw beloofden, van afscheid van dierbaren. In de afgelopen 
tien dagen nog van twee gemeenteleden die hier hun geestelijk thuis vonden. Hen en állen die ons 
hier voorgegaan zijn gedenken wij in een licht dat door een kind ontstoken is met eerbied en liefde 
op deze dag.  
 
Onder jouw dak, in dit huis dat alle sporen draagt van wie maar mensen zijn, de pijler die het alles 
schraagt wil Gíj die voor ons zijn...? 
 
De kerk en wat er bijgebouwd werd op dit perceel is ontworpen door een architect. Een Bornse 
architect, zo lees ik in Jaap Grootenboers boek Omhoog. Hij hield zich bezig met ontwerpen van 
woningen en gebouwen, met name aan die zijde van het spoor (men zei toen 'achter het spoor') 
waar zeer veel immigranten uit de Veenkoloniën een woning hadden gekregen. Aanvankelijk 
werden deze 'vrömden', zoals ze werden genoemd, in de zogenaamde 'Evangelisaties' verwacht, 
die werden gehouden op boerderij Kerkdennen, liggend tegen de wijk aan. De architect heeft er 
echt iets heel moois van willen maken en slaagde erin, in de geest van de grote kerkbouwarchitect 
Boeyenga.  
Als de Eeuwige het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers, zegt Psalm 127. Maar de 
bouwers zwoegden niet tevergeefs. Misschien waren het uw ouders of jouw grootouders die 
meebouwden aan dit huis dat vanaf 1927 gebouwd werd. Steen voor steen en dat zal zwoegen 
geweest zijn, maar het resultaat mocht er zijn, een kerkgebouw dat daar fier in de wijk stond en 
een bloeiende toekomst tegemoet mocht gaan.  
 
Naast de kerk werd een boom geplant, door mensen. Maar je kunt als mens nog zoveel willen 
planten en kweken en cultiveren... een boom is en blijft schepping van God. In Deuteronomium 24 
komen we de olijfboom tegen en ook de wijnstok. Geschapen door God, gecultiveerd door de 
mens, net als het graan waarover het ook gaat. De oproep om de oogst te delen, krijgt in mijn 
beleving een nog diepere betekenis omdat het gaat om schepping van God, dat graan, die olijven, 
die druiven. Wat God geschapen heeft is voor allen en dat moeten mensen steeds opnieuw weer 
leren, want zij eigenen zich wat door God geschapen is zo makkelijk toe.  
 



 
 
 
Nu dan, door mensen geplant, maar door God geschapen is dus ook die boom naast de kerk. Het 
is een wonderlijke boom, nog net geen wonder-boom van Jona, maar wonderlijk is ie zeker. Het is 
een magnolia, die op allerlei momenten in het jaar een heel eigen taal spreekt. Midwinter 
bijvoorbeeld een boom vol met knoppen. Afgelopen Kerst al dermate dikke knoppen dat het bijna 
te snel leek te gaan. Het kwam goed en wat heeft de boom een geweldige bloei laten zien in het 
voorjaar. Het is alleen dan zo jammer als de bloemen uitvallen en als de bloei voorbij is. Wel 
komen dan de bladeren, de groene bladeren, die de boom tot een schuilplaats kunnen maken. 
Toen er eind juni ook een paar zeer hete dagen waren en we hier op een wel heel erg warme 
donderdagmiddag de overstapcatechese hadden, hebben we de kinderen op een ijsje van het 
Heukske getrakteerd. En onszelf ook, by the way. We genoten ervan onder de boom en een van 
de kinderen ging er zelfs even in zitten, wat een kostelijk gezicht was dat! Het werd een boom die 
schaduw spreidt met tak en loof. En dan is er nog zo'n wonderlijk moment als er in de zomer nog 
weer knoppen komen, ze zitten er nu in. De magnolia kent een kleine nabloei in de zomer. De foto 
voorop de liturgie is heel recent gemaakt en als je goed kijkt zie je een knop. En díe knop, aan die 
bijzonder mooie schepping van God, die spreekt een heel eigen taal, die raken mag: het is een 
teken van hoop.  
 
En zie ik dat nou goed? Zie ik daar een stuk van je muur, stenen die daar gemetseld zijn door de 
zwoegende bouwers uit de eind jaren 20? Ik zie ook een deel van je raam, een venster waardoor 
het scheppingslicht in kleurenpracht naar binnenvalt. Het is een deel van jou, Nieuwe Kerk, een 
deel van jou en de boom hoort er bij.  



In die boom heeft zich een wonderlijk 
fenomeen voorgedaan, door het 
vergroeien van twee takken heeft zich daar 
een kruis gevormd. Geen architect had dat 
zo kunnen bedenken, want het is 
Schepping. Het is van God. En het spreekt 
zijn heel eigen taal. Niet alleen het 
grondplan van het gebouw is een kruis als 
een architectonische verkondiging. De 
boom verkondigt méé. De magnolia 
verkondigt de magnalia Deï, dat zijn de 
grote daden God, die wij in ons vieren 
present mogen stellen. De grote daden 
van God uit het verleden, worden present 
gesteld in het heden, met het oog op de 
toekomst. Zo doet ook Deuteronomium 
dat, want die roept die grote bevrijding uit 
het Angstland Egypte in herinnering. 
Vergeet nooit en nooit dat jullie als 
gelijkwaardigen bevrijd zijn, en dat je dus 
geen ongelijkwaardigheid toe mag laten.  
 
De grote daden van God roepen wij in 
herinnering, tezamen met alle 
herinneringen die vandaag in ons zijn, en 
de magnolia zingt mee. En vertelt ons dat 
er altijd nieuwe hoop mag groeien, ook al 
moet je die goed zoeken soms, en dat er 
altijd weer nieuwe bloei mogelijk is, ook al 
houd je dat nu misschien voor onmogelijk. 
Ook vertelt de boom ons van de Heer, de 

Mensenzoon, die aan het kruis zijn armen spreidde voor ons allen, om ons daarin te sluiten, te 
troosten, te bemoedigen, hoop te geven en ons te laten wortelen en groeien in de hoop, zodat wij 
ieder van ons, op onze beurt, wonderlijk mooie schepselen van God, mogen zijn als die boom van 
Psalm 1: 
 

Hij, zij, zal zijn als een boom geplant aan stromend water. 
Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. 
Alles wat hij, zij doet komt tot bloei. 

 
Amen 


