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Vorige week was ik aanwezig bij een bijeenkomst in de protestantse St. 

Janskerk in Maastricht.  

Het thema was ‘Geloven in verandering – religieus leven’.  

Dat kun je tweeledig opvatten: het geloof is aan verandering onderhevig, 

institutioneel geloof dan; of: geloof je nog in verandering, in een wereld 

waar, zoals Jesaja ons zo mooi schetst, een nieuwe twijg vrucht zal 

dragen, de kleinen recht wordt gedaan, niemand meer kwaad doet.  

De wolf naast het lam zit.  

 

Om met dat laatste te beginnen: geloof je het zelf? Dat is toch een 

sprookje, we leven in 2019, er zijn overal oorlogen, dictators komen 

ongestraft weg met de afschuwelijkste misdaden, we dragen kleding waar 

mensen letterlijk krom voor liggen, uitgebuit worden, we dumpen ons 

afval in het water waar mensen uit drinken, hun was doen. We accepteren 

wachtgeld, naast ons riante salaris, gewoon omdat we er recht op hebben. 

Het rijtje kan eenvoudig aangevuld worden maar ik wil u vandaag niet 

ontmoedigen.  

 

Vandaag gaat het over de noodzaak om een visioen voor ogen te hebben, 

een vergezicht, iets om naar toe te leven, iets om aan te werken.  

Jesaja zegt het ergens: ‘Als het visioen ontbreekt, verwildert het volk’.  

Als we niet weten waarvoor we leven, als we geen zin kunnen vinden, als 

ons leven alleen lijkt te draaien om meer en meer, verwilderen we. De 

solidariteit verdwijnt, het draait om mij alleen. Gelukkig vond ik wel een 

krachtig visioen op deze dag in Maastricht. De christelijke boodschap is 

duidelijk: God houdt van je, je bent bemind. God komt op voor hen die in 

de verdrukking komen. Jezus leefde het ons voor. Ik zal er zijn voor jou. 

 

Wat me erg aansprak was het verhaal van een vrouw uit Brugge die een 

oude kerk, via de gemeente, een nieuw perspectief gaf. Alle banken 

verdwenen, de ruimte werd leeg en licht, er stonden hier en daar stoelen 

en in het midden hing een lange schommel, met een ijzeren stang tot aan 

het plafond. Een schommel betekende voor haar het beeld van hoe geloof 

kan werken: er zit beweging in. De kerk moet meebewegen, wil ze van 

betekenis zijn voor mensen van deze tijd.  



Zittend op de schommel zie je de wereld elke keer vanuit een ander 

perspectief. Dit voorkomt dogmatisch denken want je standpunt verandert 

elke keer, al naar gelang de plek die je inneemt. Hoe verrassend! Zo 

ontmoette ze mensen, raakte in gesprek, er ontstonden spontane 

projecten, het borrelde en bruiste van nieuw leven! 

 

Ook de traditionele kloosters waren vertegenwoordigd. Ook zij bewegen 

mee met de veranderingen in de samenleving. Maar zij voegden nog iets 

belangrijks toe: ruimte voor stilte.  

Stilte is essentieel om te voorkomen dat we als een kip zonder kop 

rondrennen, in actie komen, protesteren tegen van alles en nog wat.  

Ja, verstaat u me niet verkeerd. Protesteren tegen onrecht is zeker 

belangrijk. Maar zonder momenten van stilte en bezinning, verliezen we 

onszelf, ons perspectief.  

Mensen snakken naar zingeving, de stilte van een klooster werkt helend. 

Hier mag je zijn die je bent, hier kom je tot jezelf. De gastvrijheid van 

kloosters trekt mensen aan. Een religieuze sloot de dag af met de 

woorden: ‘Onze belangrijkste taak is ervoor te zorgen dat de vraag naar 

God gesteld blijft worden’. De vraag naar dat wat het leven boven onszelf 

uittilt, wat meer is dan de platheid van het leven val alledag. Dat wat ons 

boven onszelf uittilt zou je ook anders kunnen verwoorden, namelijk de 

bodem van ons bestaan. Er was een jonge man, wonend in een 

stadsklooster in Amsterdam. Hij ontmoette jongeren en vroeg ze om op 

de knieën te gaan voor een mededeelnemer. Die jongeren waren perplex, 

ze voelden wat het betekenen om hun autonomie los te laten, om je over 

te geven aan.... Ja, aan waar geen woorden voor zijn. 

 

  

Ik denk dat dreigende woorden niet altijd werken. Dat als je mensen 

aanspreekt op wat ze fout doen, je ze niet aanzet is tot verandering. 

Mensen houden er niet van om veroordeeld te worden. Het is beter ze een 

alternatief voor te houden. Daarom ook is die 1e lezing van Jesaja zo 

mooi, waar staat: ‘Hij zal geen oordeel vellen naar uiterlijke schijn’. En 

ook lijkt geweld hier niet gepropageerd als de weg: ‘De uitbuiter zal hij 

striemen met de gesel van zijn mond’. Verandering gebeurt van binnenuit, 

door ervaring. Wellicht kent u uit uw eigen leven ook voorbeelden 

waarvan u achteraf zegt: ‘Toen heb ik ervaren dat het ook anders kan....’. 

 

 

 

 



 

Wordt daarmee het visioen van Jesaja werkelijkheid? Niet meteen, we 

gaan onze weg over hoge bergen en diepe dalen, soms wanhopen we, 

heeft het pessimisme ons in de greep, zien we het niet meer zitten. Maar 

er zijn genoeg momenten waarop het visioen ons kan leiden en ons tot 

verandering aanzetten. Als we maar blijven verlangen.  

We hebben een lange adem nodig, een visioen en profeten die ons de weg 

wijzen. 

 

Ik kwam zeer geïnspireerd weer thuis. 


