
Kleingoed

Filmhuis
Een paar jaar geleden trok de film As 
it is in Heaven duizenden en duizen-
den bezoekers. Sommige kerkelijke 
gemeenten namen de film op in hun 

winterprogramma. Na het bekijken 
volgde meestal een gesprek. Twee 
deskundigen op het terrein van 
films en het bekijken daarvan in een 
groep hebben hun ervaringen op pa-
pier gezet. Het gaat onder meer over 
het gesprek na afloop en het ontdek-
ken van de achterliggende ideeën. 
Tjeu van den Berg geeft tips voor het 

houden van een filmgesprek waarin 
het vooral gaat om de vraag: wat een 
film je gedáán, waar hij je geraakt 
heeft. Nuttig.

p Het filmgesprek: woorden aan 
droombeelden wijden. Tjeu van 
den Berk en Marjeet Verbeek, 
Meinema, 11,50 euro 

Micha
De serie Woord op zondag is in deze 
rubriek al meermalen, in positieve 
zin, aan de orde geweest. Bij het ver-
schijnen van een nieuw deeltje zou 
je simpelweg kunnen zeggen dat 
goede wijn geen krans behoeft. Maar 
daarmee doen we de voorganger 
en de profeet Micha tekort. Ook dit 

deeltje, dat niet alleen voor pastores 
van belang is, is mooi van taal en 
rijk aan inhoud. Een voorbeeld uit 
een gebed: ‘God. Wij bidden U om 
ploegscharen, waar nu nog zwaar-
den heersen’. 
 
p Een dwarse dromer. Bob Bec-

king, NCRV/Narratio, 7,50 euro

Interview 
n Koos van Noppen

Wemeldinge | Een herder die zijn 
kudde verlaat om de Zeeuwse eco-
nomie te gaan aanjagen heeft wat 
uit te leggen. Van der Maas: ,,Het 
was beslist geen afscheid van kerk 
en geloof. Ik was met hart en ziel 
predikant. Daar had ik indertijd be-
wust voor gekozen, ook al had ik 
aanleg voor bèta-studies. De liefde 
voor de kerk kreeg ik van huis uit 
mee; mijn vader was ouderling in 
een klein Zeeuws dorp. Hij zat er in 
de gemeenteraad en vervulde aller-
lei functies in het verenigingsleven. 
Besturen zat ook mij in het bloed. 
Naast het ‘runnen’ van de gemeente 
was ik met veel plezier actief in de 
classis, in de visitatie, en het synode-
werk. Toen ik vijftien jaar predikant 
was, eerst in Hoek, daarna in We-
meldinge, vroeg ik me af: wat nu? 
Zo doorgaan, tot mijn emeritaat? Ik 
besloot naast mijn predikantswerk 
een masteropleiding middlema-
nagement te volgen. Zat ik daar als 
dominee tussen de gevangenis- en 
ziekenhuisdirecteuren in de college-
banken. Ik genoot ervan.’’

Profielschets
,,‘Het verbaast ons niet’, zeiden 
gemeenteleden tegen me, toen ik 
bekendmaakte te vertrekken. In 
Zeeland werd door de provincie een 
ontwikkelingsbedrijf uit de grond 
gestampt, om de regionale economie 
een impuls te geven. De profielschets 
leek me op het lijf geschreven.’’

De ene dag nog op de kansel, twee 
dagen later met een broodtrommel 
onder de arm naar de nieuw baas. 
,,Vergis je niet: die overstap is be-
hoorlijk groot. De hiërarchie in het 
bedrijfsleven, samenwerken met 
collega’s, het tijdschrijven, daar 
moest ik wel aan wennen. Het werk-
terrein was heel breed: de chemie, 
de foodsector, logistiek, recreatie, 
toerisme… Mijn band met de kerk 
bleef - ik preekte vrijwel wekelijks.’’ 

,,In de opbouwfase van het nieu-
we bedrijf waren mijn collega’s en 
ik generalisten. Na verloop van tijd 
werd je door de groei van het werk-
veld gedwongen om je te specialise-
ren. Toen de pioniersfase achter de 
rug was, vond ik het minder span-
nend. Zo belandde ik weer op een 
kruispunt. Wonderlijk genoeg was 
mijn werk buiten de kerk gepaard 

gegaan met geestelijke verdieping. 
Mijn motivatie om dienstbaar te zijn 
aan kerk en evangelie was alleen 
maar gegroeid. Een oud-collega-pre-
dikant zei gekscherend tegen me dat 
hij nog wel een paar voorbeelden 
kende van mensen die de woestijn 
in waren geleid om daar hun ware 
roeping te ontdekken… Maar er zat 
ook wel een kern van waarheid in. Ik 
wilde niet langer als gastvoorganger 
aan de zijlijn blijven staan. Ik nam 
ontslag en ging weer aan de slag als 
predikant. Als interimmer.’’ 

Als projectmanager heeft hij nu 
in de keuken gekeken van het be-
drijfsleven. Wat kan de kerk ervan 
leren? ,,Focus op je corebusiness, 
weet waartoe je op aarde bent. Het 
doordenken van je eigenlijke missie 
moet gepaard gaan met grote aan-
dacht voor innovatie, inspelen op de 
veranderende omgeving. Vernieu-
wen en overleven is alleen mogelijk 
als je bereid bent tot samenwerking 
met andere partijen. Een andere be-
langrijke les is: ‘Durf te stoppen met 
activiteiten die in het verleden wel-
licht hun dienst hebben bewezen, 
maar die niet meer of onvoldoende 
bijdragen aan de missie van het 
bedrijf.’’ 

Een kerk is geen bedrijf dat zich 
moet voegen naar de wetten van de 
economie, zo weet Van der Maas 
ook. ,,Zeker. Je kunt die lessen niet 
zomaar toepassen. Maar er zijn over-
eenkomsten, parallellen. Van zo’n 
advies als ‘durf te stoppen’, zouden 
we in de kerk zeggen: ‘laat los wat 
losgelaten moet worden’. In termen 
van het evangelie: snoeien, om meer 
vrucht te dragen. Helaas is het zo dat 
veel kerken moeten snoeien omdat 
er steeds minder vrijwilligers zijn. Ik 
zou wensen dat het anders was. Te-
gelijk merk ik dat kerk-zijn in déze 
tijd ons uitdaagt om met alle crea-
tiviteit die in ons is, te zoeken naar 
nieuwe wegen.’’

Handelingen
,,De huidige ontwikkelingen bren-
gen ons dichter bij de ervaring van 
de eerste christelijke gemeenten. 
Eigenlijk zet Handelingen 2 ons op 
het verkeerde been, met die beke-
ring van drieduizend mensen. Dat 
verleidt ons om te denken in grote 
getallen. Laten we niet vergeten dat 
de meeste vroegkerkelijke gemeen-
ten zoals Efeze, het ‘Rotterdam van 
Klein Azië’, bestonden uit enkele 
tientallen leden. Tot aan het Con-
stantijnse tijdperk bestond het chris-

tendom uit kleine gemeenschappen. 
Het is mede daardoor verrassend om 
te zien hoe herkenbaar passages uit 
de nieuwtestamentische brieven 
aan die kleine gemeenten, voor ons 
zijn.’’ 

Als interim-predikant is hij be-
trokken bij BOEI 90, een missionaire 
pioniersplek in de Haagse Vinex-
wijk Wateringse Veld; een initiatief 
van de IZB en Missionair Werk & 
Kerkgroei. In zes jaar is daar onder 
leiding van Arjen en Annemarie ten 
Brinke een geloofsgemeenschap 

ontstaan, die nu toegroeit naar een 
zelfstandige gemeente. Die gemeen-
schap zit vanuit het perspectief van 
Van der Maas meer in de ‘evangeli-
sche’ hoek van de kerk. ,,Klopt. Net 
als velen van mijn generatie heb ik 
lange tijd een allergie gehad voor al-
les wat ook maar naar ‘evangelisch’ 
riekt. Ik kom uit de middenortho-
doxie - al preekte ik in de breedte 
van de kerk, ook bij vrijzinnigen en 
bonders. Maar ik heb geleerd dat de 
tijd voorbij is dat we allemaal in ons 
eigen hoekje kerk kunnen zijn. Het 

is een wezenlijke keuze om je open 
te stellen voor elkaars tradities.’’ 

,,Niet alleen evangelischen, ook 
rooms-katholieken en vergeet niet 
andere gezindten binnen de Pro-
testantse Kerk die in veel gevallen 
ook al decennia lang als schepen in 
de nacht aan elkaar voorbij varen. 
In Wateringse Veld heb ik kennis-
gemaakt met Opwekkingsliederen. 
Vooral de meer recente nummers 
vind ik evenwichtiger, niet eenzijdig 
gericht op lofprijzing en ‘Jezus in je 
hart’. Liederen als Tienduizenden rede-
nen en Wat een wonder dat ik meewerken 
mag zing ik graag mee. Dit jaar ben 
ik - daartoe uitgedaagd door onze 
dochter - voor het eerst op de Op-
wekkingsconferentie geweest. Een 
mooie ervaring. Het viel me op dat 
er veel oog is voor de werken van 
barmhartigheid, voor het gewone 
dagelijkse leven. Veel meer dan vijf-
tien jaar geleden.’’

Het project in Wateringse Veld 
liet zien dat het moeite kost om pi-
oniersplekken in te passen in de 
structuren en regels (kerkorde) van 
de Protestantse Kerk in Nederland. 
,,Het is voor mij een uitgemaakte 
zaak: de structuur en de cultuur van 
de kerk moeten worden vernieuwd. 
Ze zijn, meer dan we zelf vaak door 
hebben, nogal bepaald door negen-
tiende-eeuws verenigings- en over-
heid denken. We zitten te vast in 
vertrouwde denkpatronen en we 
vergelijken de organisatie van een 
gemeente teveel met die van een 
traditionele vereniging. Of we verge-
lijken kerkenraad, classis en synode 
teveel met ‘het huis van Thorbecke’, 
en denken in parallellen als gemeen-
teraad, provinciale en landelijke 
overheid.’’ 

,,Ik zou liever kiezen voor een 
moderne netwerkstructuur. De apos-

telen waren netwerkers pur sang. 
De eerste gemeenten vormden ook 
een netwerk. Het is zeer de vraag of 
we het ‘ambtelijk apparaat’ van de 
kerk, het landelijk dienstencentrum 
in Utrecht, in het leven kunnen hou-
den. Niets ten nadele van de mensen 
die er werken; er is straks geen geld 
meer voor. Ook de organisatie van 
classes moet op de schop. Snoei dras-
tisch in het aantal. De hele provincie 
Zeeland zou één classis kunnen vor-
men. Zo kan ook het aantal synode-
leden sterk worden teruggebracht. 
Je zou er zo toe kunnen besluiten. Er 
is niet eens een kerkordewijziging 
voor nodig.’’

Hij is na een ‘maatschappelijke 
stage’ van enkele jaren weer terug 
bij af. Met een goedgevulde bagage. 
Heeft het hem veranderd? ,,Mijn 
preken zijn veranderd. Ik ben veel 
directer, laat ook meer in mijn hart 
kijken. Ik heb ook scherper voor 
ogen waar het op aankomt: dat we 
geroepen zijn om persoonlijk en ge-
zamenlijk te leven als leerlingen van 
Jezus Christus. In zijn voetspoor ge-
ven we gestalte aan barmhartigheid. 
Behalve die hernieuwde concentra-
tie op Christus leg ik veel meer dan 
voorheen accent op het gebed. ‘De 
vertrouwelijke omgang’ met God is 
bij velen weggeëbd; in het kerkelijk 
en het persoonlijk leven. We moeten 
het belang daarvan herontdekken. 
In mijn eigen dorp ben ik er gewoon 
mee begonnen, met een middagge-
bed in de kerk. Soms komen er een 
paar mensen, soms ben ik alleen. 
Maar alle keren was het waardevol. 
Was het niet Bonhoeffer die zei: als 
er niets van de kerk is overgebleven, 
resten ons twee dingen: diaconaat 
en gebed.’’

p www.arievandermaas.nl

10 Geloven Maandag 18 november 2013

De eerste gemeenten 
zoals Efeze, 
het ‘Rotterdam 
van Klein Azië’, 
bestonden uit enkele 
tientallen leden

Arie van der Maas: ,,Ik heb scherper voor ogen waar het op aankomt: dat we geroepen zijn om persoonlijk 
en gezamenlijk te leven als leerlingen van Jezus Christus.’’ Foto: IZB

Op Oudejaarsavond in 2007 preekte ds. 
Arie van der Maas (1965) voor de laatste 
keer als predikant van ‘zijn’ gemeente, 
Wemeldinge. Hij werd projectmanager. 
Eervol ontheven uit het ambt. Nu, ruim 
vijf jaar later, is hij terug als predikant.

Verrijkt, gelouterd en vooral 
gedreven terug als predikant

Nuttige tips voor een goed filmgesprek


