
Hoe zijn we in de 21e eeuw kerk van Jezus Christus? 

Bijdrage van Ad de Boer tijdens de bijeenkomst  van GKv-synode en Landelijke Vergadering NGK op 11 

november 2017 in Kampen. 

Waarom sta ik hier eigenlijk? En waarom ben ik mijn halve leven betrokken geweest bij het 

overbruggen van de kloof tussen onze kerken? Stop er toch mee! Het wordt toch niks en je wordt er 

ongelukkig van, heeft mijn vrouw Ineke vaak gezegd. Waarom ben ik daar doof voor gebleven?  

Die vragen spookten afgelopen week door mijn hoofd. Waarom doe ik dit? Waarom wil ik dit 

eigenlijk? Als het op het grondvlak niet leeft. Als het ook in mijn eigen gemeente niet leeft. Daar 

zullen maar heel weinig 60-minners zondagmorgen aan mij vragen hoe het in Kampen was. Dus 

waarom ben ik hier?  

Op die waarom-vraag kan ik allerlei antwoorden geven. Omdat hier een verbroken huwelijk geheeld 

wordt. Dat is helemaal waar en het is geweldig. Maar ik geef liever een antwoord dat niet met het 

verleden, maar met de toekomst te maken heeft.  

Ik ben hier en ik sta hier voor mijn kinderen en kleinkinderen, voor de tieners en twintigers in mijn 

gemeente, voor de zekerweters en de zoekers, voor heiligen en twijfelaars, zoals Kees Kraaijenoord 

zingt. Want hereniging van onze kerken gaat over deze vraag: hoe zijn we in de 21e eeuw kerk van 

Jezus Christus? Allereerst plaatselijk, natuurlijk. En die plaatselijke kerken functioneren vandaag heel 

anders dan vroeger, veel netwerk-achtiger, met vloeiender grenzen. Prima. Maar ze kunnen niet 

zonder regionaal en landelijk kerkverband en zonder afspraken waarin de kerken elkaar hulp bieden 

en recht verschaffen. Daarin hebben wij als GKv en NGK elkaar heel hard nodig. In al die vragen waar 

kerken vandaag mee worstelen.  

We hebben elkaar nodig. Bij de NGK denk ik aan klein en kwetsbaar, aan vrijblijvendheid, aan ieder 

zijn eigen ding doen, aan tien keer hetzelfde wiel uitvinden, aan het koesteren van onze eigenheid. 

Daarin hebben wij de GKv nodig: met zijn belijndheid, trouw, diepgang, offerbereidheid, oog voor 

elkaar hebben als kerken, samen de dingen doordenken, zich samen inzetten voor afhakende 20-ers 

en voor missionaire projecten. De kracht van de een helpt de ander in zijn zwakheid.  

Maar bij de GKv denk ik ook aan activisme, beheersingsdwang, regelzucht, iedereen en overal 

hetzelfde. En bij de NGK denk ik aan flexibel, wendbaar, veelkleurig, ontspannen, cultuurgevoelig, 

eigentijds, meer Geest dan letter. En daar kan de GKv weer wat aan hebben.  

We hebben elkaar dus nodig als oog en oor, als hand en voet. Tot opbouw van het Lichaam van 

Christus. Om samen door de megagrote vragen heen te gaan die op alle kerken afkomen.  

Niet maar als een restauratie van wat vroeger was. Maar op weg naar een nieuwe kerk. Niet maar als 

een speeltje van kerkelijke bestuurders. Maar omdat we de gemeenten van de Heer willen dienen. 

Niet als iets wat wij regelen en regisseren. Voor geen meter. De Here heeft ons hier gebracht. En 

zonder hem kunnen wij niet verder. Maar het is wel aan ons om de zeilen te spannen waarin Gods 

Geest kan blazen. 

 



 

 


