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Zolang wij ademhalen

Het is vandaag maandag in de Stille Week. Voor de tweede keer in een situatie van lock-down.
Persoonlijk mis ik de ingetogen én vreugdevolle vieringen in deze week: van het Hosanna op
Palmzondag, de Maaltijd van de Heer op Witte Donderdag, het stilstaan bij het lijden van Christus
op Goede Vrijdag, de doopgedachtenis in de Paaswake naar het ‘U zij de glorie’ op Paasmorgen.
Dat gemis verandert echter niets aan de belofte dat zonde en dood zijn overwonnen, dat we
worden gedragen ‘door vleugels van de hoop’ (Lied 657, Sytze de Vries). Gezegende dagen gewenst!

1 Zolang wij ademhalen
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.

2 Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op and’re lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstilt:
het lied van uw verlangen
heeft mij aan ‘t licht getild.

3 Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen:
zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang.

4 Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.
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Routekaart voor de kerken

Na een lange voorbereidingsperiode is de routekaart voor de
kerken beschikbaar. De routekaart is een advies van het CIO
aan de deelnemende kerken. Zolang we in de huidige
situatie zitten (zeer ernstig, met verzwarende
omstandigheden), zal de routekaart nog niet zo veel
verandering brengen in de plaatselijke kerkelijke praktijk.
Synodepreses ds. Marco Batenburg schrijft: “De routekaart
geeft houvast bij de beslissingen die een kerkenraad moet

nemen en biedt te zijner tijd meer ruimte voor maatwerk. Tevens biedt deze handvatten wanneer
we in de komende maanden uit de lockdown komen en terugkeren naar het normale kerkelijke
leven.”
Velen verlangen naar dat normale (kerkelijke) leven. Helaas zullen we ook Pasen vieren in een
lockdown situatie. Een kleine steekproef leerde mij dat in classis Veluwe veel kerkenraden er
bewust voor kiezen alleen online vieringen te verzorgen, vanuit solidariteit met andere sectoren in
de samenleving of omdat men het risico te groot vindt. Er zijn ook veel gemeenten die weer wat
mensen toelaten en waar met een klein groepje gezongen wordt. Uiteraard gelden hierbij binnen
het kerkgebouw de algemene richtlijnen van het RIVM.
Naarmate de situatie minder ernstig wordt, komt er in lijn met de routekaart meer ruimte voor
maatwerk. Dat is fijn, maar vraagt ook het nodige van kerkenraden: verantwoordelijkheid nemen
voor het geheel van de gemeente, geduldig zoeken naar begrip in de kerkenraad als de visies
verschillen. Dat geduld mogen we als kerkenraad ook verlangen van gemeenteleden die kritisch
zijn op de keuzes die je als kerkenraad maakt. Wijsheid en sterkte gewenst bij het zoeken naar een
weg! Op de website van de Protestantse Kerk vindt u meer informatie.

Lopen in een streepje
Mijn vrouw en ik lopen het Pieterpad. Een lange
afstandswandeling van Pieterburen aan de Waddenzee naar
de Pietersberg in Zuid-Limburg. Wandelen is niet nieuw voor
ons, vooral klompenpaden zijn populair. Maar we hebben
ontdekt dat het lopen van een lange afstandswandeling iets
anders is dan een rondje lopen. Je loopt van A naar B, waar
je was komt niet meer terug. Je ervaart de verandering van
het landschap. Want hoe klein Nederland ook is, de variatie
in natuur en cultuur is verrassend. Het bevalt ons goed, dat
‘lopen in een streepje’.

Je zou kunnen zeggen dat wandelen symbool staat voor het leven. Op het ene moment loop je op
een kale vlakte met tegenwind en een wijkende horizon. Even later word je stil in de beschuttende
schaduw van een eeuwenoude kerk. Je hebt ontmoetingen met andere wandelaars. Je bent een
tijdje stil of je praat juist honderduit. Je beklaagt je over zere voeten of je geniet - na een lange
wandeldag - met volle teugen van een goede maaltijd.
Het onderscheid tussen het lopen in een rondje of een streepje deed me denken aan de Stille Week
en het Paasfeest. Je kunt je leven beschouwen als een rondje. Zoals de lente zich aankondigt na
een grauwe winter of de herfst verstilling brengt na een zinderende zomer. Een eindeloze herhaling
van ervaringen en ingesleten gewoontes. De natuur confronteert ons met een soort wetmatigheid:
opgaan, blinken en verzinken. Een cyclisch gebeuren, niets nieuws onder de zon. Lees Prediker er
maar op na.
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Zo’n cirkel kan vertrouwd aanvoelen. Je weet zo’n beetje wat er komt. Maar je kunt ook gevangen
raken in een cirkel. Je draait constant hetzelfde rondje en je loopt vast in je patronen en je
gedachten. De joodse en christelijke traditie wijst mensen een andere weg. Er is een uitweg uit de
cirkel van verveling, lot en schuld. De joden vieren met Pesach dat de Eeuwige zijn volk bevrijdt uit
de slavernij in Egypte. Hij geeft zijn volk toekomst. In de christelijke kerk vieren we met Pasen de
opstanding van Jezus Christus. De Levende Heer doorbreekt de cirkel van lijden en dood en gaat
ons voor, op weg naar nieuwe toekomst. Pesach en Pasen doorbreken de cirkel van ‘zo gaat het nu
eenmaal’. Ze houden ons voor: verlies jezelf niet in het ‘rondjes draaien’, maar laat je uitnodigen in
een streepje te lopen. Er is een wenkend perspectief en een spoor om te gaan.1

Denk mee over veranderen en kerk

In april en mei houdt het leernetwerk Change and Church vier
online leersessies over ‘veranderen en kerk’. In elke sessie buigen
deelnemers zich over een verandervraagstuk in de kerk. De
volgende leersessies worden aangeboden:

- Oecumene en de kracht van Samen
vrijdag 9 april, 14.30-16.30 uur.
Inleider: Eleonora Hof, predikant in Ieper (B)

- Toekomstgerichte presentie in Brabant
dinsdag 13 april, 20.00-22.00 uur
Inleiders: Marco Luijk, classispredikant, en Ferdinand Borger, predikant in Waalre

- Liturgische vernieuwing, wat doet dat met onze eenheid?
donderdag 29 april, 20.00-22.00 uur
Inleider: Egbert van der Stouw, specialist gemeenteontwikkeling

- Almere, kerk in de stad, kerk voor de stad?
maandag 17 mei, 20.00-22.00 uur
Inleiders: Jan Denkers, voorzitter alg. kerkenraad; Rianne Veenstra, predikant

Kosten per sessie: € 12,50 per persoon. Het aantal deelnemers per sessie is minimaal 12 en
maximaal 25 personen. Wil je vooraf iets meer lezen over deze casussen of wil je aanmelden, klik
dan hier door naar de toelichting op de website of mail naar info@changeandchurch.nl. De
uitkomsten worden gedeeld in een online mini-symposium, dat plaatsvindt op 22 juni.

Informatie over de classis

Website: www.pknclassisveluwe.nl. Zie ook Facebookpagina Classis Veluwe - Protestantse Kerk.

U ontvangt deze ‘Ontmoeten op de Veluwe’ omdat u betrokken bent bij de Classicale
Vergadering Veluwe. Het is geen nieuwsbrief die volledigheid nastreeft, voor actuele
informatie verwijs ik u naar de website van de classis. U bent vrij deze nieuwsbrief verder
te sturen en informatie hieruit te gebruiken in uw kerkblad of op uw website.

Als u aandacht wil voor een activiteit of een impressie wil delen (van bv. een ringactiviteit,
een activiteit als kerk in het dorp, een gemeenteactiviteit voor jongeren etc.) die ook van
waarde kan zijn voor andere gemeenten, zie ik dat graag tegemoet.

ds. Wilbert van Iperen - w.vaniperen@protestantsekerk.nl - 06 - 31 99 14 77

1 Deze column verschijnt in de Stille Week 2021 in de rubriek ‘Dominee Effekt’ van de Barneveldse Krant.
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