
 OPINIE 

Kerkdienst en verandering, ze worden vaak in 
een adem genoemd. Vraag wat er anders kan in 
de eredienst en de verlangens zijn niet van de 
lucht. Of het nu gaat om de preek, de liederen, 
de muziekvormen, het kan altijd anders. Het 
moet ook vaak anders. Ik denk dat kerkdienst 
en verandering inderdaad bij elkaar horen. Echte 
eredienst verandert je leven. Met die inzet heb 
ik een boekje geschreven voor bezinning en 
gesprek onder kerkgangers: De hemel op aarde. 

 OPINIE

u heb je natuurlijk allerlei soorten verandering. 
Er zijn ervaringen die je leven echt veranderen. 
Corona is zo’n voorbeeld. Er is ook een bekend 
rijtje ingrijpende gebeurtenissen: huwelijk, verlies 

van een geliefde, scheiding, ontslag enzovoort. Maar het geldt 
ook voor happenings of indrukwekkende gebeurtenissen: 
een spannende klimtocht, een spetterend megafeest, een 
meesterlijke voorstelling. De ervaring maakt dat je daarna 
anders in het leven staat. Trouwens, ook een bijzondere 
ontmoeting kan dat effect hebben. 
Verandering mag je zeker verwachten als je God ontmoet. Hij 
verandert mensen. Wie Christus echt ontmoet, heeft de Vader 
gezien. Dan gaat genade je leven stempelen. Je komt in een 
proces van vernieuwing. Ik weet zeker dat de kerkdienst daarbij 
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een rol speelt. En dan de vraag: vallen die twee samen? 
Moet een kerkdienst een life changing happening zijn om 
echt God te ontmoeten? 

Verlangens  
Voor het antwoord op die vraag is het goed om eerst 
even na te denken over onze verlangens. Rond de 
liturgie leven nogal wat verlangens in de gemeente. Om 
daaruit een beetje wijs te worden, helpt het om te kijken 
waar die verlangens vandaan komen. Ik maak daarbij 
onderscheid tussen directe verlangens en vormende 
verlangens. 
Directe verlangens zijn vaak op staande voet te vervullen. 
Als je honger of dorst hebt, kun je dat verlangen meteen 
stillen. Als je naar rust verlangt, zoek je een eenzame 
plek op of je gaat naar bed. Met vormende verlangens 
werkt het heel anders. Deze verlangens gaan over wie je 
wilt zijn. Dit gaat dus veel dieper. Wil je een rechtvaardig 
mens zijn, dan heb je daar behoorlijk wat oefening voor 
nodig. Maar het is een bijzonder vormend verlangen, 

omdat het je laat groeien in je mens zijn.
Het is mooi als deze twee soorten verlangens in elkaars 
verlengde liggen. Maar soms botsen ze met elkaar. Als 
je bijvoorbeeld een gezond mens wilt zijn (vormend 
verlangen), is het niet altijd verstandig om meteen wat te 
eten als dat directe verlangen bij je opkomt.  
Als je nadenkt over verandering in de liturgie, komen er 

vaak allerlei directe verlangens naar boven. Is de muziek 
naar je zin? Spreekt de voorganger je aan? Voel je je op 
je gemak in de liturgische sfeer? Ik vind dat belangrijke 
vragen en verlangens. Maar ze worden richtingloos als 
je niet vraagt naar de drijfveer die eronder ligt. Daarom 
pleit ik ervoor om eerst de vraag naar de vormende 
verlangens te stellen. Wie wil je zijn? In mijn boekje 
probeer ik dat bespreekbaar te maken: wat gebeurt er 
onder de zichtbare en voelbare laag van de uiterlijke 
liturgie? En hoe is de geloofsomgang van de gemeente 
met haar God van invloed op de vorm die de liturgie 
krijgt?

Raken 
Wij zijn in onze tijd gevoelig geworden voor performance. 
Of het nu gaat om een songfestival of een filmgala, een 
EK-wedstrijd of een theatervoorstelling, de performance 
moet raken. Er moet iets gebeuren. En dan vooral: er 
moet iets met mij gebeuren. We willen effectief geraakt 
worden. Als je dat toepast op de kerkdienst, komt dat 
eigenlijk best wel goed uit. God spreekt ons immers 
metterdaad aan. Tijdens de kerkdienst heb je een 
ontmoeting met de Koning van hemel en aarde. Geen 
popidool of sportheld die daaraan kan tippen. En wat 
God zegt, heeft ook echt effect. Zijn Woord doet wat Hij 
wil (Jesaja 55:11).
Dat betekent nogal wat: vrede voor mensen die bij God 
vandaan gegroeid waren. Leven voor mensen die aan de 
dood overgeleverd zijn. Dat effect komt duidelijk vanuit 
God, maar mensen bedienen het aan ons. Je voelt haast 
wel aan dat je dat ook te gladjes kunt zeggen. Want 
gebeurt dat nu ook echt in elke kerkdienst, dat je vervuld 
wordt met vrede? Sterker nog, blinkt elke kerkdienst 
ook echt uit door een goede performance? Nee dus! 
Dan is de vraag: hoe komt dat dan? Zijn de mensen die 
de liturgie dragen te weinig effectief bezig? Sta ik als 
kerkganger genoeg open voor wat God doet? Die twee 
dingen hangen natuurlijk wel samen.

Nieuwe samenleving 

  Echte eredienst 
verandert je leven 
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Laten we daarom nagaan om welke verandering het 
precies gaat in de eredienst. Kort samengevat zou 
ik zeggen: in de kerk komt een nieuwe samenleving 
tot stand. Dat begint bij Christus die zijn leven ervoor 
gaf. Mensen die gedoopt zijn, vormen daarom een 
gemeenschap die één is in Christus. Dan ga je iets 
zien dat in deze wereld ongehoord is: hun levensorde 
wordt getekend door geloof dat in liefde werkt. 
Praktisch betekent dit: ze leren luisteren door de ander 
te aanvaarden, ze spreken tot opbouw van de ander 
en van de gemeenschap en als ze bezig zijn is dat om 
elkaar te dienen.  
Vergelijk dat met wat er in deze wereld gaande is. Er is 
geen grotere verandering denkbaar. Let eens op wat 
er in een parlement gebeurt, wat regel is in politiek 
en samenleving, hoe mensen elkaar kwijtraken, soms 
zelfs de tent uitvechten. Zo bezien is een kerkdienst 
een wonder van verandering. Niet dat het allemaal in 
een keer klaar is. Bepaald niet. Daarvoor is nodig dat 
we telkens opnieuw onze bron zoeken in God. Samen 
oefenen om gemeenschap te zijn, ons leven vernieuwen 
in God, Hem alle eer geven. Dat is dus ook precies wat 
we in elke kerkdienst doen.

Lichaam 
Sta dus stil bij wat er gebeurt als je deelneemt aan 
de liturgie. Alleen het deelnemen al. Het meeste gaat 
namelijk langs je heen als je toeschouwer bent of blijft. 
Toch overkomt ons dat vaak. Dat je wat consumerend 
in de kerk zit of misschien zelfs afstand neemt. Van 

oefenen komt dan weinig terecht. Oefenen vraagt om 
meedoen. Daarbij heb je trouwens je hele lijf  nodig. In 
een gereformeerde kerk kun je dat best gauw vergeten. 
Dan wordt het een gebeuren van alleen maar woorden. 
Maar blijft het daarbij, dan zijn het loze woorden. Dat 
kan heel anders: als de gemeente echt lichaam van 
Christus is, gaat lichaamstaal volop meedoen in de 
liturgie. 
Met dat lichaam is de hele gemeente in beeld. Ga dus 
niet alleen voor jezelf in de kerkdienst zitten om er het 
shotje te halen voor komende week. In de coronatijd 
heeft onze persoonlijke voorkeur volop kansen 
gehad. Je kon zelf kiezen of, wie, waar en wanneer je 
keek. Hopelijk leren we weer om dat anders te doen. 
Gemeenschap is immers een basistrek van de liturgie. 
Geloven kun je niet op je eentje.
Leermomenten genoeg dus om de kerkdienst anders te 

vieren en te beleven. Behalve deze bespreek ik in mijn 
boekje nog meer aandachtspunten. Want zo verandert 
ons leven, dat is mijn vaste overtuiging. Niet zo zeer 
als een eenmalig life changing event. Maar als een 
levenslange oefening om hier op aarde het lichaam van 
Christus te zijn: de hemel op aarde.

KEES DE RUIJTER IS EMERITUS HOOGLERAAR 
PRAKTISCHE THEOLOGIE AAN DE TUK

 OPINIE

Wie nu een abonnement neemt op 
OnderWeg krijgt niet alleen korting, 
maar ook het boek De hemel op aarde, 
Liturgie voor kerkgangers cadeau. In dit 
verdiepende boek voor de gemeenten 
besteedt Kees de Ruijter aandacht aan 
allerlei aspecten van de liturgie. Om het 
gesprek op gang te brengen en op een 
zinvolle manier te voeren, staan in het 
boek ook verwerkingsvragen voor kleine 
groepen of voor persoonlijk gebruik.  
 
Meer informatie over deze actie staat op 
pagina 36. Of ga naar  
www.onderwegonline.nl/papier-plus of 
www.onderwegonline.nl/digitaal.

   In de kerk komt een 
nieuwe samenleving tot 
stand 

Samenvatting
•  Liturgie is een opwindend gebeuren: je gaat naar 

de God van hemel en aarde!
•  Daarom moet de eredienst geen once in a lifetime 

event zijn. 
•  Het is eerder een levenslange godsdienst-

oefening.
•  Zo werkt de lange adem van de Geest.  
•  Doortrekt eredienst op die manier je leven, dan 

komt de hemel op aarde.

Aanbieding: boek cadeau bij OnderWeg
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