
H O O F D A R T I K E L

Hoe ga je om met je kerkgebouw?  ‘Het is toch zonde als 
je zo’n mooi gebouw alleen maar gebruikt voor dat ene 
uur kerkdienst in de week?’. Nu komen we op jaarbasis 
wel aan meer dan 52 uren liturgie in onze kerk, maar het 
punt is duidelijk. Cantorij, kerkkoor en kinderkoor oefenen 
in de kerkzaal, er zijn soms concerten, de kerk is open op 
de Open Monumentendag en tijdens Borne op zijn Best. 
Recent organiseerden we een Lutheravond en was er een 
lezing over Bachs’ Passionen. Gasten die de kerk voor het 
eerst van binnen zagen, zeiden ‘Wat een mooie ruimte 
is dit!’ ‘Nooit geweten dat het van binnen zo mooi is’, zei 
een nabestaande na afloop van een uitvaartdienst, ‘en dat 
terwijl ik hier al m’n hele leven woon.’ Onze Oude Kerk krijgt 
goede recensies. Je zou er dus misschien nog veel meer 
‘uit kunnen halen’.  Kun je de Kerkzaal gebruiken voor een 
diner? Of een receptie? Of een modeshow? De meningen 
hierover zijn verschillend. ‘Het is wel een Godshuis en dat 
moet zo blijven!’, hoorde ik een tegenstander van meer 
profaan (wereldlijk) gebruik van de kerk zeggen. Als we in 
de komende tijd na gaan denken over wat we in de kerk 
aan activiteiten zouden kunnen ontplooien en welk soort 
activiteit we wel en niet passend vinden, is het goed om ons 
eerst eens te beraden over de waarde die een kerkgebouw 
heeft in de Protestantse traditie. En dan heb ik het niet 
over de economische waarde, maar over de betekenis 
die een kerkgebouw heeft. In zijn ‘Kinderlied bij de eerste 
steenlegging van een kerk’, het lied ‘Zing een nieuw lied 
voor God de Here’  dicht Jan Wit: ‘hier wordt een huis voor 
Hem bereid’. Een huis voor God, die ‘met ons samen wil 
wonen’. In het slotcouplet spreekt hij over ‘dit uw heiligdom’, 
waarin de Vader zelf tot ons wil spreken (het Woord), waarin 
Christus al zijn gaven uitdeelt (het Sacrament van het 
Avondmaal) en waarin de Heil’ge Geest taal en teken geeft 
om te verstaan ‘wat het beduidt’. Het kerkgebouw wordt 
hier gezien als een plaats om God te ontmoeten. Op precies 

dezelfde melodie die Jan Wit gebruikte (Valerius’ ‘Komt nu 
met zang van zoete tonen’) dichtte ook Huub Oosterhuis 
een lied over ‘de plaats waar wij samenkomen’: ‘Zomaar een 
dak boven wat hoofden’. Met de ‘muren van huid, ramen 
als ogen’ roept Oosterhuis het Oudtestamentische beeld 
van de ‘tent der samenkomst’ op. Hij dicht: ‘Huis dat een 
levend lichaam wordt/ als wij er binnen gaan om recht voor 
God te staan’. Ook hij spreekt over het Woord (Gods vrij en 
lichtend woord) en het Sacrament (Tafel van Een, brood 
om te weten/ dat wij elkaar gegeven zijn). De ruimte voor 
samenkomst verandert dus op het moment dàt er mensen 
samenkomen, die God willen ontmoeten in de liturgie 
van Woord en Sacrament. En dat past heel goed in de lijn 
van Maarten Luther. In zijn Reformatie veranderde hij de 
opvatting over de Kerk als de bemiddelende instantie 
voor het heil. De gedachte van Kerk als instituut dat 
tussen God en mens ‘bemiddelt’ liet hij los en hij zag meer 
een rechtstreekse communicatie tussen God en mens, 
door middel van het Woord, de Genade, en het Geloof. 
Luther omschreef de functie van het kerkgebouw als de 
plaats waar ‘de Christenen samen mogen komen, bidden, 
verkondiging horen en sacrament ontvangen’. Het zijn 
Woord en Sacrament die het heil bemiddelen en de 
gelovigen heiligen. Maar het gebouw zèlf doet dat niet in 
Luthers visie. Buiten de eredienst komt het gebouw geen 
waardigheid of kracht toe. Een duidelijke breuk met het 
Rooms Katholieke denken, dat een kerkgebouw ziet als 
heilige en gewijde ruimte en waarin áltijd de Godslamp 
brandt, een verwijzing naar de Oudtestamentische tempel 
in Jeruzalem.  Johannes Calvijn ziet het kerkgebouw als een 
plaats van gemeenschappelijk gebed. Wat daarbij afleidt 
van de eer van God dient te worden verwijderd. Beelden 
mogen niet geduld worden. Uiteindelijk heeft een heftige 
en militante Beeldenstorm gewoed in de kerken. Misschien 
mogen we in Borne maar blij zijn dat op het hoogtepunt 

van die Beeldenstorm de Oude Kerk Luthers was en er hier 
niet zo militant ‘huisgehouden’ werd. Ten opzichte van de 
Rooms Katholieke opvatting dat het kerkgebouw te allen 
tijde een heilige en gewijde ruimte is, is de Protestantse 
opvatting van het gebouw dus iets anders. De heiligheid en 
de heiliging vindt plaats wanneer de gemeente samenkomt 
en de eredienst wordt gevierd. Het gebouw is daarbij een 
instrument. En als het goed is een passend instrument, zó 
ingericht dat je die liturgie goed kunt vieren. En dat kan in 
een tent, of in een Middeleeuwse dorpskerk, of in een kerk 
uit de jaren ‘20 of ‘30 zoals hier ter plaatse de Gereformeerde 
Kerk en de Nieuwe Kerk. Het kan ook in de open lucht (zoals 
binnenkort bij onze ‘Hagepreek’, zie ‘bij de kerkdiensten’). 
Het kan zelfs een woonkamer zijn, of een garagebox in de 
Bijlmer, of in een tent in het vluchtelingenkamp in Calais, 
waar tóch dat Levende Lichaam kan ontstaan als mensen 
God willen ontmoeten in hun samenkomst, in hun dienst.  
Betekent dit dat het kerkgebouw alleen een heilige ruimte 
is als we er een kerkdienst in houden en dat je er verder 
mee kunt doen wat je wilt? De Protestantse Synode gaf 
in 2009  ‘Een protestantse visie op het kerkgebouw met 
een praktisch-theologisch oogmerk’, onder het kopje 
‘Kerkgebouw’ op www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-
kerk/besturen/synode/synoderapporten .

Men kiest hier voor de benadering van een kerkgebouw 
als ‘huis van gebed’ en zegt: “‘huis van gebed’ betekent 
een uitdaging om een kerkgebouw een oase te laten zijn 
in de heersende, chaotische situatie van economisch 
belang, nut en noodzaak. Het kerkgebouw is dan een plek, 
die bij uitstek ruimte biedt aan ‘meer dan het gewone’”. 
Een bijzondere plaats dus, die bijzonder mag blijven. Een 
plek waar je voelt dat hier ‘een wolk van gebeden’ hangt, 
van wie zijn voorgegaan. Dat in deze ruimte mensen hun 
diepste levensmomenten beleefd hebben. Dat ze hier 
iets van God gevoeld en ervaren hebben. Niet alleen in 
de liturgie, in de eredienst, maar ook in de stilte van het 
lege gebouw. Willem Barnard noemde ‘het oude huis van 
hout en steen’ eens ‘de schelp van het gebed’. Een prachtig 
beeld.  Met respect voor wie voor ons leefden, met eerbied 
voor het religieuze en culturele erfgoed dat ons in handen 
is gegeven om er zorgvuldig mee om te gaan, mogen wij 
als gemeente onze invulling geven aan het gebruik van 
ons gebouw. En dat hoeft echt niet alleen liturgie te zijn. 
Maar wel een invulling die recht doet aan het unieke van de 
oase-van-anders-zijn die een kerkgebouw mag zijn.

ds. Johan Meijer 
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