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

In de vorige Onderweg schreef Mia over mensen van de 
w(W)eg. Johannes noemt Jezus de Weg.
In deze periode van vakanties is het onderweg zijn naar 
je vakantiebestemming een bekend beeld. Een prettig 
vooruitzicht. Opgetogen en vol verwachting uitzien naar 
die prachtige vakantiebestemming. Zo’n vakantiereis 
lijkt wel wat op een geloofsweg. Wanneer je op reis bent, 
rust je onderweg even ergens uit of zoek je een andere 
route. Sommige kerken omschrijven zich als een plek om 
onderweg tot rust te komen en te voeden. Een gastvrije 
gemeente voor reizigers die onderweg zijn. Ds. Simon J 
Dingemanse¹ schrijft over de gemeente die onderweg is. 
Hij noemt dat een gemeente in beweging. Reizen is immers 
in beweging komen en in beweging blijven om ergens te 
komen. Christen zijn betekent ook (mee)bewegen in deze 
wereld en soms ook een tegenbeweging bieden wanneer 
keuzes of daden negatieve gevolgen hebben voor mensen, 
dieren of klimaat.
Dingemanse gaat in zijn boek met name in op het als 
gemeente in beweging blijven met de Middengeneratie. 
Een generatie die niet meer vanzelfsprekend de kerkelijke 
routes bewandelt en vaak zoekende is. Een generatie 
die zich letterlijk tussen oudere en jongere generaties in 
beweegt.

In beweging blijven is actief en een oproep aan de hele 
gemeente. Het verwijst naar de gemeente van Christus, als 
geloofsbeweging. En ten tweede roept beweging op om 
niet stil te blijven zitten, maar op weg te gaan. De Weg, Jezus, 
is open voor iedereen! Hijzelf is voortdurend onderweg 
met mensen en zoekt gastplaatsen om te verblijven. De 
geloofsbeweging is iets van de gehele gemeente, voor 
jong en oud(er). Je trekt met elkaar op. Soms voor even; 
een kort stuk, soms voor een langer stuk. Die gemeenschap 
kan als uitvalsbasis dienen voor je geloofsweg, van waaruit 
je steeds weer (geestelijk) gevoed en geïnspireerd op 
weg kunt gaan. Om de reis te kunnen volhouden heb je 
voldoende rustpunten nodig. De gemeenschap biedt 
daartoe allerlei mogelijkheden tot bezinning, bezieling en 
ontmoeting. Daar kun je je weer opladen en geïnspireerd 
je weg vervolgen. In die gezamenlijke trektocht ontstaat 
er een beweging naar elkaar toe. Je loopt met mensen 
mee op en raakt in gesprek. Wat beweegt jou? Waar kom 
je vandaan en waar wil je naar toe? Er kan zomaar iets van 
herkenning ontstaan in het verhaal van de ander, gedeelde 
interesses of levenservaringen. Of er ontstaat zorg voor 
elkaar, in het verzorgen van blaren of bieden van troost als 
de weg moeilijk is. Samen in beweging zijn betekent het 
met elkaar delen van verhalen. Ook je eigen geloof kan zo 

Op reis gaan; 
in beweging blijven!

innerlijk bewegen. Als we op reis gaan nemen we vaak een 
(digitale) routebeschrijving of reisgids mee. Wanneer we 
ons willen voorbereiden op die reis, dan kunnen we dat 
doen met woorden of personen uit de Bijbel die ons de weg 
wijzen. Paulus is zo’n figuur die niet stil kon blijven zitten 
en van hort naar her reisde om anderen in beweging te 
krijgen. Het boek Genesis kan als een reisgids voor geloof 
en leven dienen. Genesis bevat verhalen over God en over 
mensen. Het heeft een beginpunt; God en een startpunt; 
de schepping. Gaandeweg Genesis ontwikkelen er meer 
richtingaanwijzers. Genesis is geen afgeronde route; de 
bestemming ligt nog open. De verhalen uit Genesis gaan 
over mensen die net als wij met vallen en opstaan hun weg 
zoeken in het leven, bijvoorbeeld over Adam en Eva, Jozef, 
Noach en Abraham. De verhalen uit Genesis doen ons ook 
beseffen dat we in een geloofstraditie staan van mensen 
die voor ons ook onderweg zijn geweest. Tegelijkertijd 
bieden de verhalen een voorbeeld dat we niet in oude 
tradities opgesloten moeten blijven zitten. We moeten 
in beweging blijven! Zo is het ook met de protestantse 
gemeente van Borne. Een gemeente Onderweg, samen 
met elkaar, jong en oud(er). En die Ander loopt mee. Een 
gemeente die zoekende is naar nieuwe routes op weg 
naar de toekomst. Het zoeken naar nieuwe wegen roept 

vragen op. Hoe kunnen wij als PG Borne een reisgezelschap 
vormen? En hoe kunnen wij als gemeente vol vertrouwen op 
weg gaan? Wat en wie komen we onderweg tegen? Op weg 
gaan betekent ook open staan voor wie of wat er op je 
pad komt. In beweging zijn betekent dat we niet moeten 
gaan stilzitten en mijmeren over de weg die achter ons 
ligt. We moeten in de benen en vooruitkijken, gebruik 
maken van het Kompas en het Licht voor onze voeten. Wij 
hebben elkaar, jong en oud(er) nodig als reisgezelschap. 
Op onze gezamenlijke reis kunnen oprechte ontmoetingen 
plaatsvinden en worden we uitgenodigd, om met elkaar in 
gesprek te gaan over wat die ander beweegt. Dat is naar 
elkaar luisteren en waar nodig troost of bemoediging 
bieden om de reis voor te zetten. Dat is omzien naar elkaar. 
Tussen jong en ouder, tussen Reisgenoot en reisgenote. ‘In 
God leven wij, bewegen wij en zijn wij’. (Hand 17:28)
Het is in die beweging dat iedereen wordt uitgenodigd om 
mee te reizen. 

Kom je mee? We mogen gaan!

Een goede reis gewenst!

Marije Kooistra

 ¹ Simon J. Dingemanse. (2010) In beweging blijven. 
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