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INTERVIEW

door te gevenLaat je voeden Soms kun je er somber van worden: in veel kerken, gelukkig niet in alle, is een krimp te zien. 
Betekent dit dat je bij de pakken neer moet gaan zitten?” Nee”, zegt ds. Arie van der Maas, “wij 
zijn aangeraakt door het verhaal van Jezus en willen dat uitdragen. Dat gebeurt in de kerk, maar 

kan daarnaast ook op nieuwe manieren.”om het



Je kunt ook iets brengen
Op veel plekken in het land ontstaan pioniersplekken 
waar de drempel lager is. Dat zijn nieuwe initiatieven met 
het doel de liefde van Christus in jou te laten zien en op 
een bij deze tijd passende manier te delen met anderen. 
Dat is vaak heel simpel: gewoon in je eigen netwerk bij 
school, in je werk, in je clubjes. “Dat valt op en zo raak je 
in gesprek. 

Ik zie gelukkig een nieuwe ontvankelijkheid bij twintigers 
en dertigers, ook bij niet-kerkelijken. Als Christus zo 
zichtbaar wordt in je leven, krijg je vragen naar je 
motivatie. Die helderheid hebben wij te weinig durven 
uitdragen in de laatste jaren. Er hoeven geen bijzondere 
programma’s voor geschreven te worden, je kunt als 
individu gewoon beginnen in je eigen gemeente. En ja, 
daar hoort ook teleurstelling bij, dan komt het aan op 
volhouden! Ik hoor wel eens dat mensen vinden dat je 
uit elke kerkdienst iets voor jezelf moet meenemen. Alles 

moet leuk en een ‘event’ zijn. Dat is natuurlijk onmogelijk 
en het hoeft ook niet altijd leuk te zijn. Wie heeft gezegd 
dat christen-zijn leuk is? En wie zegt dat elke kerkdienst 
je bijzonder moet raken? Je kunt je ook afvragen of je er 
iets kunt brengen, zoals in de lofprijzing en met je gaven.”

Dorpskerkenbeweging
“In Zeeland zijn veel kleine dorpen met een dorpskerk. 
Vaak zie je al van ver de kerktoren als een baken in het 
landschap. In de dorpskerkenbeweging die nu ontstaat, 
gebeuren mooie dingen, het is goed om dat op te 
merken. Zo zijn er dorpsmaaltijden, samenwerking met 
de school of met bestaande clubjes. Het is belangrijk 
om ook christenen van andere geloofsgemeenschappen 
daarbij uit te nodigen. In de praktijk mondt dat soms uit 
in een gastlidmaatschap: mensen blijven wel verbonden 
aan hun eigen kerk, maar doen als gast of vriend mee 
met de dorpsactiviteiten. De komende jaren zou dit 
‘weefwerk’ intensiever kunnen worden. Als christenen 
horen we bij elkaar, we kunnen samen nadenken over 
de kern van het kerkzijn over kerkmuren heen en dat 
in praktijk brengen. En als we merken dat de mensen 
minder in de kerk komen, moeten we erop uitgaan 
en andere vormen van samen-zijn rondom het Woord 
ontwikkelen.”
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Rondkijkend in de kerk zie je vaak veel grijze haren, weinig 
jeugd en steeds minder bezoekers. Dat is het beeld in ons 
land en in Noordwest-Europa; heel anders is het in de rest 
van de wereld waar de kerk juist groeit. “De krimp in de 
kerk heeft te maken met de dominante cultuur in de jaren 
60 en 70”, zegt dominee Van der Maas. Hij is de onlangs 
gekozen predikant van de classis Delta van de PKN waarin 
172 gemeenten in Zeeland en de Zuid-Hollandse eilanden 
samen zijn gegaan. “Halverwege de vorige eeuw zette 
de Verlichting door en werd de autonomie van de mens 
en het individualisme steeds leidender. De waarde van 
het geloof kwam daarmee onder druk te staan. Daardoor 
hebben een paar generaties het moeilijk gevonden 
om de waarde van het geloof door te geven aan hun 
kinderen. Als zij het al probeerden, werden ze in hun hok 
teruggeduwd door de anti-kerkelijke cultuur. Geloven 
was wel een beetje voorbij. Daar is de kerk ook wel in 
tekortgeschoten door te veel bezig te zijn met het instituut 
en de voortgang van de eigen rituelen en diensten. Wij 
leren nu steeds meer om over grenzen van de eigen kerk 
heen te kijken als dat dienstbaar is aan het evangelie. 
Daarom vind ik een initiatief als Zij en Zeeuws ook mooi.”

Het gaat om Christus
Samen gaan met andere geloofsgemeenschappen 

betekent niet dat je het over alle onderwerpen eens 
bent. Een ontwijfelbare waarheid is echter dat God God 
is en dat Christus de Levende is, zoals Hij zich openbaart 
in de evangelieverhalen. Het is ook het verhaal van zijn 
kruisdood en opstanding. Hij leeft nu in de levens van 
mensen als Iemand die de weg wijst. Het gaat om de 
onvoorwaardelijke liefde die Hij betoont aan de mens.

 In het evangelie zie je vaak dat Hij een enkel mens uit 
de schaduw naar voren haalt en in het Licht plaatst. Dat 
kun je als gelovige nu beleven en door genade loopt het 
door in de eeuwigheid. Als wij dat met elkaar gestalte 
geven, trekt dat mensen aan. Dan gaat het niet om het 
instituut kerk, dat is maar een instrument. Ik houd van de 
kerk, maar het gaat om Christus. Voor Hem willen we de 
mensen enthousiast maken.”

  ‘Ik houd van 
     de kerk, maar het 
gaat om 

‘Als

horen we bij elkaar’
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Christus

christenen

Wijnstok
Dominee Van der Maas zegt over de gelijkenis van de wijnstok en de ranken: “Wie van buitenaf naar het geheel 

van de boom kijkt, heeft het niet altijd gemakkelijk om de kern, de wijnstok zelf te zien. Zoveel ranken; frisse, 

sappige, vruchtdragende en ook verdroogde, verdorde. Waar is Christus? Waar is de kern? Is de landman, de 

wijnbouwer, de wijngaardenier, niet zelf aan het snoeien, opdat de wijnstok meer vrucht zal gaan dragen?

Meer vruchten… Meer vruchten van de Geest. Als er gesnoeid wordt, komt er ruimte, zuurstof. Als er gesnoeid 

wordt, kun je dicht bij de kern, Christus,  komen. Dan is daar in het midden van die gesnoeide boom meer licht en 

zuurstof. Dan zal het Christus, de wijnstok, zijn die onmiddellijk zegt: keer om, laaf je een moment aan de kern, 

laat je voeden, maar keer je dan vooral om en zie vanaf de kern naar buiten.”

Om (weer) enthousiast te worden voor het geloof om het door te kunnen geven, luister naar het lied ‘Klaar met 

geloven’ van Christian Verwoerd.  >  https://www.youtube.com/watch?v=uxC_EDLLgSE


