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Transscriptie van de lezing door  drs. Thijs  Caspers gehouden op 24 november 2015 voor de R.K. 
Geloofsgemeenschap MVR te Bennekom. De transcriptie is gemaakt aan de hand van de audio-
opname. De tussenkopjes zijn ontleend aan de power point presentatie.(T.H.) 

Vertrouwen in tijden van krimp in de R.K. Kerk 

Introductie 
Mijn naam is Thijs Caspers. Ik ben verbonden aan de universiteit van Tilburg en ben daar bezig met 
een onderzoek, waar ik samen met Erik Borgman verrassende en spannende perspectieven probeer 
te vinden en naar boven te halen in de katholieke traditie die ons  in het hier en nu op een goede 
manier vooruit kunnen trekken. En in het kader daarvan zijn we vaak bezig met de dingen die paus 
Franciscus zegt en die hij schrijft. Want in zeker zin is het boffen met de paus die we nu hebben. Hij 
heeft een hele hoop mooie, interessante dingen te vertellen. Ik heb voor u een power point  
samengesteld, maar ik vind het ook belangrijk om mij af te stemmen op de zaal, op de gemeenschap 
en op bepaalde thema´s waarvan u zegt die vooral aan bod te laten komen. Dan weef ik dat in mijn 
verhaal.  Is er iemand die kort iets wil aan dragen, een accent of een element van vertrouwen?  

Hans Wilmink:  Iets naar de toekomst toe. Ik leid een groep hier in de geloofsgemeenschap, 
die nadenkt over de toekomst. Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat onze geloofsgemeenschap 
vitaal blijft. In de zitting die we hebben gehad kwam als rode draad naar voren 
‘aanwezigheid’ en ‘goede verhalen’. Wellicht kun je ons handvatten geven voor hoe een 
geloofsgemeenschap vitaal kan blijven en jonge mensen er bij trekken. 

Dank je wel. Ik hoor ‘vertrouwen’, ik hoor ‘goede verhalen’ , ‘aanwezigheid’. Ik zal proberen al deze 
elementen te vervlechten in mijn verhaal. 

Opbouw van mijn verhaal 
Ik heb mijn verhaal als volgt opgebouwd:  
--Eerst wil ik kort met u de balans opmaken. Waar staan we, wat is de situatie, wat zijn de vragen, 
wat zijn de uitdagingen waarvoor we staan. 
--Vervolgens wil ik het hebben over de grote impuls die paus Franciscus geeft aan ons en de 
inspiratie die wij aan hem kunnen ontlenen. Ik zal daarbij vooral ingaan op ‘Evangelii gaudium’, de 
belangrijke apostolische exhortatie over de vreugde van het evangelie. En wat minder zal ik ingaan 
op ‘Laudato Si’, de encycliek die onlangs is uitgekomen. Zijdelings zal ik die er wel bij betrekken, maar 
de apostolische exhortatie leent zich wat beter voor het onderwerp: Vertrouwen in tijden van krimp. 
Maar waar het interessant is trekken we die encycliek er zeer zeker bij. 
--En als derde punt zal ik stil staan bij  wat de woorden van Franciscus betekenen.  Wat we er aan 
kunnen ontlenen aan vertrouwen aan moed, aan perspectief naar de toekomst toe. 

Allereerst het opmaken van de balans.  

 

Waar staan we nu.  

Deze afbeeldingen zijn, denk ik, veelzeggend.  Grotendeels lege banken en lege kerken. Het is op een 
bepaalde manier triest, maar het is wel de realiteit op dit moment. De meeste kerken worden steeds 
minder druk bezocht. Raken steeds leger. Dat zorgt voor een krimp die bijna niet te stuiten is. Het is 
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belangrijk om die constatering te doen en daar niet om heen te draaien. Het is de pijnlijke realiteit, 
zou ik willen zeggen.  Het is niet iets van de laatste jaren. Je ziet het al van af de jaren 60, 70. Dat 
kunt u wel beamen, denk ik. Het is wel zo dat dit in een versnelling is gekomen in de afgelopen tijd. 
De kerk in Nederland vergrijst. Met het trieste gevolg dat steeds meer kerken, waar werd gevierd, 
waar mensen hun kinderen hebben gedoopt, waar mensen getrouwd zijn, waar mensen ook afscheid 
hebben genomen van hun dierbaren, - om maar te zeggen waar het op staat – tegen de vlakte gaan. 
De sloopkogel gaat er in. En dit is een heel pijnlijk gebeuren, maar het is wel wat er gebeurt.  
Parochiefusies vieren hoogtij. ‘Mega-parochies’  wordt soms  over gesproken. We moeten naar een 
aantal eucharistische centra om naar de kerk te gaan op zondag.  En wat er over blijft, de inbedding, 
de kleinschalige inbedding in de dorpen en ook de sociale cohesie die daarmee samenhangt komt in 
toenemende mate onder druk te staan. Het is een pijnlijke realiteit. Aan de ene kant doet het 
terugverlangen naar het ‘Rijke Roomsche Leven’,  de overzichtelijke situatie waarin de kerk, en met 
name de rooms-katholieke kerk,  zeer present was in de Nederlandse samenleving. We hadden voor 
alles een organisatie, op het gebied van vrije tijd, vakbonden, noem maar op, universiteiten, hoge 
scholen. Je kan het zo gek niet bedenken of we hadden er een organisatie voor. Ik denk dat het 
belangrijk is om te zien dat wij deze periode hebben gehad, maar dat dit een periode is die in zekere 
zin ook niet meer terug komt, zoals we die toen hebben gezien. Er  is te veel veranderd. En de 
vertrouwde zuilencultuur, die we in die periode kenden  is vanaf de jaren 60-70 van de vorige eeuw 
geheel verdwenen onder invloed van de verzorgingsstaat. En de wending terug zullen we zeker niet 
meer maken, want we staan hier en ik denk dat dat een belangrijke eerste constatering is die ik wil 
doen.  

Tijden van niet te keren krimp en de oorzaken 
Als we kijken naar de afgelopen decennia dan zien we aan de ene kant een pijnlijke geschiedenis, een 
krimp, die zich blijft doorzetten,  een krimp die ook zomaar niet te keren is. Misschien is het een 
doekje voor het bloeden om te beseffen dat we een onderdeel zijn van een wereldkerk. Waar het bij 
ons late herfst is, letterlijk en figuurlijk, zijn er andere plekken, andere continenten waar de kerk op 
dit moment lente beleeft en zomer. Dat moge enigszins de pijn verlichten, maar om de geschiedenis 
zoals wij die hebben, zoals wij die met ons meedragen, kunnen wij niet heen. 

Er zijn meerdere oorzaken. Ik noemde al even de grote sociologische verschuivingen in ons land en 
de opkomst van de individuele burger, die niets meer moet hebben van bevoogding, die zich zelf 
ontplooit. We kennen allemaal ook in de afgelopen twintig jaar  de grote impact van het 
neoliberalisme in ons land en in de westerse wereld. Al die elementen zorgden er voor dat de tijden 
sterk veranderd zijn. Het verleden komt niet meer terug. Een belangrijke vraag is wel hoe, waar 
vinden we perspectief?  En daar wil ik het voornamelijk over hebben.  

Hoe en waar vinden we perspectief? 
We hebben een pijnlijke geschiedenis, we hebben  zorgen. Maar ik denk dat we  Franciscus, Giorgio 
Bergoglio, wel kunnen beschrijven, karakteriseren,  als een geschenk van de Geest. Wanneer je vóór 
13 maart 2013 had gevraagd of Nederlanders met nieuwsgierigheid en met belangstelling naar Rome 
keken, dan denk ik dat de meeste reacties vrij lauw zouden zijn geweest. Dat draaide vervolgens om 
als een blad aan de boom op 13 maart 2013 toen paus Franciscus werd gekozen tot opvolger van 
Benedictus XVI en hij op het bordes verscheen en zei ‘Buona sera’. Twee woorden en daar zat zo’n 
nabijheid in, en op enerlei manier zo’n betrokkenheid dat je merkte dat er gelijk iets gebeurde. Er 
verschoof iets.  Mooi ook dat hij koos voor de naam Franciscus, Franciscus van Assisi en dat je dat 
gelijk terugziet in hoe hij op het bordes verscheen, simpel zonder allerlei franje, met een stalen 
borstkruis, heel sec.  
De eerste encycliek die verscheen van Franciscus was ‘Lumen fideï’, die verscheen op 29 juni 2013. 
Een encycliek, een rondschrijf brief die eigenlijk al door paus Benedictus XVI grotendeels was 
geschreven. Paus Benedictus XVI trad terug en uiteindelijk is dat een encycliek die min of meer  het 
resultaat is van de inspanningen van twee pausen, maar waarbij Benedictus XVI toch wel het meeste  
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schrijven  had gedaan. Dat zie je ook terug. Het is een vrij academische, stroeve, wat minder 
toegankelijke theologische tekst. 

Verandering van toon. 
Maar de toon veranderde sterk met het allereerste document dat paus Franciscus schreef, ‘Evangelii  
gaudium’. Op 24 november 2013 zag deze tekst het licht. En het laat zich lezen als een hele prettige 
mooie toegankelijke tekst. De term ’apostolische exhortatie’,  een lang en moeilijk woord. Maar eens 
in de zoveel tijd worden er bisschoppenvergaderingen gehouden en de neerslag daarvan verwerkt de 
paus in wat dan heet een post-synodale apostolische exhortatie.  Een hele mond vol, maar dit is dus 
de uitkomst van een van die vergaderingen die ze hebben gehouden over de nieuwe evangelisatie en 
hoe die op een sprekende, appellerende manier gestalte kan krijgen. 
 
Wat valt nou op?   
Mijn woorden tot nu toe waren, inzoomend op de Nederlandse context toch wel zorgelijk.  Een 
pijnlijke situatie en je kijkt naar de tekst van Franciscus die vaak veel woorden kiest voor wat hij wil 
vertellen. En dat is op zich heel handig. Want wanneer teksten in een hele hoop talen moeten 
worden vertaald dan heb je meer kans dat de boodschap goed overkomst wanneer je vaak dingen op 
vijf verschillende manieren zegt. Dan komt in ieder geval de inhoudelijke betekenis wel goed over. Hij 
had dit ook wel in de helft van het aantal pagina’s kunnen schrijven, maar ik denk dat hij op een 
goede manier nu zijn boodschap voor het voetlicht heeft  kunnen brengen. 
 
Wanneer we kijken naar de meest  voorkomende woorden in Evangeliï  gaudium (EG) dan zien we 
dat de liefde op de eerste plaats komt. De vreugde op de tweede. Dat de armen ook een zeer 
belangrijke plaats innemen in het schrijven van Franciscus. De vrede, de rechtvaardigheid, het 
daadwerkelijk ontmoeten van de ander, de waardigheid en het algemeen welzijn. Je ziet dus, aan de 
woorden die hij kiest kun je al een beetje de toon ontwaren van wat hij wil vertellen. 

Twee ingangen 
Ik denk dat er twee ingangen te vinden zijn in Evangelii gaudium, die Franciscus gelijk aan het begin 
benadrukt, die misschien aan de ene kant wat moeilijk en misschien al een beetje sleets klinken voor 
ons, maar waar erg veel inzit. Ik lees kort het citaat voor: Franciscus begint zijn apostolische 
exhortatie met de woorden: “ De vreugde van het evangelie vervult het hart en het hele leven van 
hen die Jezus ontmoeten. Zij die zich laten redden door Hem, worden bevrijd van de zonde, de 
treurigheid, de innerlijke leegte, het isolement. Met Jezus Christus wordt de vreugde altijd geboren en 
herboren. In deze exhortatie wil ik mij richten tot de christengelovigen om hen uit te nodigen tot een 
nieuwe fase in de evangelisatie die door deze vreugde wordt gekenmerkt, en wegen wijzen voor de 
tocht van de Kerk in de komende jaren.” (EG1) 

Ik denk dat er twee belangrijke elementen in de opening van Franciscus te vinden zijn. De vreugde 
van het evangelie. Het klinkt heel voor de hand liggend. Evangelie, blijde boodschap,  de vreugde 
daarvan. Maar het is ook iets wat ons ook wel uitdaagt en lang niet altijd even gemakkelijk is. En het 
belangrijke element van de nieuwe fase in de evangelisatie waar Franciscus over spreekt. 
Over beide wil ik wat vertellen en wil ik jullie meenemen. 

De eerste ingang:  Het evangelie is een boodschap van grote vreugde.  
Er zijn een aantal elementen die Franciscus daarbij benadrukt.  
Eerste element: Hij zegt:  Onze boodschap is een inclusieve boodschap. ”Niemand is uitgesloten van 
de vreugde die door de Heer is gebracht.”(EG3) Belangrijke notie om vast te houden. We zullen zo 
meteen ook zien dat deze woorden zich op allerlei manieren in de kerk  door vertalen 

Tweede element. “Het goede wil zich altijd mededelen, Het wordt sterker als we het delen”(EG9). Net 
als de liefde. Wanneer we de liefde delen wordt het niet minder maar wordt het meer. 
 
En het derde element is, denk ik, heel belangrijk en ook heel kenmerkend voor Franciscus. Aan het 



4 
 
begin van zijn brief spreekt hij over het feit dat wanneer wij het hebben over de blijde boodschap, wij 
er wat besmuikt over spreken of het wat meer op de achtergrond houden of er over spreken met een 
gezicht alsof we van een begrafenis komen. Dan vallen we niet samen met onze boodschap, zegt hij. 
Ja, wanneer we het hebben over de blijde boodschap met een gezicht alsof we van een begrafenis 
komen, dan kan het ook niet veel zijn. Je ziet dus al gelijk dat hij heel erg inzoomt op onze eigen 
houding en belichaming. Daarom zegt hij ook, “laten we geen bedroefde, ontmoedigde, ongeduldige 
en angstige verkondigers van het evangelie zijn, maar dienaren van het  evangelie die vurigheid 
uitstralen”(EG10). Dit is een beetje de Latijns-Amerikaanse passie en peper die hij ook in de kerk 
brengt en die misschien wel erg goed zijn om op dit moment van een paus van buiten Europa 
aangereikt te krijgen omdat hij ons daarbij op een goede manier op het andere been kan zetten. Hij 
zegt, “het evangelie nodigt voor alles er toe uit een antwoord te geven aan God”… “Als een dergelijke 
uitnodiging niet krachtig en aantrekkelijk straalt, loopt het bouwwerk van de kerk gevaar een 
kaartenhuis te worden en dit is ons grootste gevaar”.(EG39) Dat is mooi hé!  

De verwoording die hij kiest en ook de toon waarop laten weinig onduidelijkheden in wat hij zegt. En 
hij kiest in zekere zin ook mooie geladen en pittige woorden. Ook die universele dimensie zie je 
hierin, “Jezus’ gebod van de liefde”, - wat de spil moet zijn van ons handelen, ons denken, en onze 
relatie met de ander- “sluit alle dimensies van ons bestaan in, alle mensen en alle terreinen van de 
samenleving en alle volken. Niets menselijks is hieraan vreemd”(EG181). 

Religie is niet voor achter de voordeur. 
Waar Franciscus wars van is,- wat we in onze samenleving op dit moment vaak prediken - dat religie 
toch vooral iets is wat hoort achter de voordeur. Franciscus zegt letterlijk in zijn apostolische 
exhortatie, dat is echt onzin. Dat wat je ten diepste beweegt, dat wat je aanspoort, dat laat je niet 
achter wanneer je je voordeur achter je dicht doet en, zeg maar, het publieke leven op gaat. Je 
neemt jezelf, je dromen, je verlangens, je passie altijd mee in het contact met de ander. Je neemt ze 
mee in je werk, op alle plekken waar je komt en functioneert. Franciscus benadrukt dat het  bij 
uitstek gaat om een blijde boodschap. Natuurlijk is er droefenis in het verhaal van Christenen, 
wanneer je alleen al kijkt naar het kruis. Aan de ene kant is dat een verhaal dat moeilijk  te vertellen 
is in zijn diepte en complexiteit, maar bij uitstek, zegt hij, is het christendom de religie van de hoop. 
Ook door de dood, door de duisternis heen vinden we de weg naar een nieuw leven. Een heel 
belangrijk element om vast te houden. 

Het grote belang van belichaming. 
Een tweede belangrijke karakteristiek om mee te nemen is het grote belang dat hij hecht aan 
belichaming. Wanneer we er zelf eigenlijk niet meer in geloven, dan vallen we in geen geval samen 
met die blijde boodschap. Juist wanneer alles verloren lijkt is er toch een doorgang naar nieuw leven. 
En die moeten we ook belichamen. Daar moeten we het met elkaar over hebben. Daar moeten we 
verhalen bij zoeken om die ook aan elkaar te vertellen en ook elkaar soms aan te herinneren. Een 
zeer belangrijk element voor Franciscus. 

En we zijn geroepen een aantrekkelijke kerk te zijn.  
Een woord dat wij niet zo vaak tegenkomen maar dat Franciscus wel sterk aanzet in zijn apostolische 
exhortatie, is het woord aantrekkelijk. Wanneer we anderen willen enthousiasmeren, wanneer we 
anderen in de positieve zin van het woord willen infecteren met ons goede nieuws, dan moeten we 
bij uitstek aantrekkelijk zijn.  

De belangrijke tweede ingang van Franciscus is de evangelisatie.  
Hij zegt, Ik heb hiervoor gekozen enkele lijnen voor te stellen die in heel de kerk een nieuwe 
evangeliserende fase vol vuur  en dynamiek  kunnen bemoedigen en richting geven. Vuur, dynamiek, 
daar zie je de beweging die hij steeds probeert in te brengen. Nieuwe evangelisatie: hier ook de 
missionerende veranderingen van de kerk. In eerste instantie denk je ppff, beetje taaie kost. Maar je 
ziet dat hij het op een heel spannende manier invult.  
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De missionerende verandering van de kerk. 
“Trouw aan het voorbeeld van de meester is het van vitaal belang dat de kerk vandaag er op uit gaat 
om het evangelie aan allen te verkondigen, op alle plaatsen, bij alle gelegenheden zonder talmen, 
zonder verzet en zonder vrees. De vreugde van het evangelie is voor heel het volk. Zij mag niemand 
uitsluiten”.(EG23)  

 Je ziet dat Franciscus echt het spoor kiest van het Tweede Vaticaans Concilie.In het  laatste 
conciliedocument, de pastorale constitutie ‘Gaudium et spes’, over de kerk en de wereld zie je dat 
paus Paulus VI in een document uit 1965 sterk benadrukt dat de kerk niet boven de wereld staat of 
tegenover de wereld – een positie die we vaak zagen vóór het 2e Vaticaans concilie, die belangrijke 
kerkvergadering van de jaren 60 van de vorige eeuw, maar dat de kerk midden in de wereld staat. De 
kerk en de christenen  die de kerk voor een belangrijk deel vorm geven hebben bij uitstek een taak in 
de wereld. Ze staan niet tegenover de ontwikkelingen van deze tijd, maar we hebben onze plek bij de 
mensen, onder de mensen en van daar uit zijn we geroepen om de meester,  Jezus van Nazareth te 
volgen en iets van zijn woorden, iets van zijn geloof in het kleine, in het hoopvolle, dat soms bijna 
niet zichtbaar is, te benadrukken en ook zichtbaar te maken in onze eigen levens.  

Wat Franciscus benadrukt. 
--Zeer belangrijk punt. Franciscus benadrukt het grote belang van een  kerk die er op uit gaat, (EG24) 
niet binnen zit  in isolement met de deuren dicht, nee, bij uitstek moeten we er uit. We moeten 
verkondigers zijn die de geur van de schapen dragen.  
--Maar dat geldt natuurlijk ook wanneer hij het heeft over de verkondigers, die de geur van de 
schapen dragen, (EG24) bijvoorbeeld de priesters van de kerk. De priester is niet iemand die boven 
de mensen staat. De priester, de herder, de bisschop die is iemand die zijn plek heeft te midden van 
de mensen. Hij moet weten wat er leeft, weten wat er speelt in de gemeenschap, want anders kun je  
natuurlijk ook niet aansluiten bij de tekenen van de tijd, bij de belangrijke ontwikkelingen van de tijd 
en bij de vragen, bij het leed, de angst van mensen, maar ook bij de vreugde van mensen. Dus bij de 
mensen staan. En, ook niet onbelangrijk,  we moeten ons ook laten evangeliseren door elkaar. 
(EG121)  
--Het gaat niet alleen om te zenden, maar bij uitstek om te ontvangen. Het belang van informele 
prediking.(EG127)  Het goede nieuws  vertellen we niet alleen op zondag aan elkaar, tijdens de mis, 
na de mis, maar ook in het kleine contact dat we hebben met mensen laten we iets zien van de blijde 
boodschap. En, benadrukt hij,  bij uitstek moeten we geduld hebben. (EG24) Alle goeds groeit 
langzaam en binnen een paar uur, een paar dagen zeg maar, komt het goede natuurlijk niet tot 
stand, dat moet rijpen.  
--Wanneer Franciscus het heeft over vernieuwing, zegt hij, “Ik droom  van een missionaire keuze die 
in staat is alles te veranderen, opdat de gewoonten, de stijlen, de tijdschema’s, de taal in iedere 
kerkelijke structuur kanalen worden die, meer dan voor de bescherming van zich zelf,  geschikt zijn 
voor de evangelisatie van de huidige wereld”.(EG27)   
--Je merkt dat Franciscus de kerk niet op een voetstuk plaats en niet als iets onaantastbaars neerzet. 
Nee, de kerk heeft een taak, die heeft zijn functie in de wereld, die functie is om de blijde boodschap 
te laten stralen, om iets van het koninkrijk gestalte te doen geven. Maar ze is er niet voor zich zelf. 
Iedere vernieuwing, zegt hij, heeft als doel niet ten prooi te vallen aan introversie.(JPII,EG27) Daar 
heb je het weer, we moeten niet ons zelf naar binnen keren, maar juist naar buiten. 
--“En daarbij is het de bisschop die soms voorop gaat om de weg te wijzen, op andere momenten 
staat hij te midden van de zijnen en soms volgt hij de kudde, want de kudde zelf heeft een eigen 
speurzin om nieuwe wegen te vinden”.(EG31) Je ziet ook hier dat hij voor een spannende benadering 
kiest. Soms gaat de bisschop, de herder, voorop, maar hij moet, zagen we net ook al, altijd de geur 
van de schapen bij zich dragen, omdat hij ook moet weten wat er speelt in de kerkgemeenschap. Hij 
moet weten wat er speelt, waar mensen tegen aan lopen, maar ook bij uitstek welke ideeën mensen 
hebben, omdat de kudde zelf ook een eigen speurzin heeft. Soms, zegt hij, is het de herder die 
achteraan loopt, is het de herder die volgt.  
--“De homilie, de preek”, zegt Franciscus , (en ik heb met opzet een aantal citaten van Franciscus 
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genomen, omdat, - wanneer je de moeite neemt om de apostolische exhortatie te lezen – ik heb hem 
hier meegenomen in de Nederlandse vertaling, - daar echt ongelofelijk spannende zinnen  in staan) 
“de preek is de toetssteen  om de nabijheid en het vermogen tot ontmoeting van de herder met zijn 
volk te beoordelen.”(EG135)   
--Wanneer een herder, wanneer een priester altijd over de mensen heen praat en de leefwereld van 
de mensen niet weet te raken dan heeft hij niet genoeg vermogen en eigenlijk niet genoeg 
kwaliteiten om zijn taak goed te kunnen vervullen. En wederom niet eerst zenden maar vooral 
luisteren en vervolgens tot spreken komen. Franciscus zegt, spreken begint met luisteren.  
--En het leggen van de juiste accenten – Franciscus heeft het over een hiërarchie van waarden 
waarbij barmhartigheid  altijd bovenaan staat. Het is gemakkelijk om te oordelen over de ander, 
maar laten we eerst beginnen met luisteren en met elkaar op verhaal komen en vooral ook begrip 
tonen voor de positie en de plek van de ander. Hij zegt,” Als een pastoor gedurende het liturgisch jaar 
tien keer spreekt over de matigheid en  slechts twee of drie keer over de liefde of de gerechtigheid 
dan ontstaat er een wanverhouding. Hetzelfde gebeurt wanneer men meer spreekt over de wet dan 
over de genade, meer over de kerk dan over Jezus Christus, en meer over de paus dan over het woord 
van God.”(EG38)  
--Franciscus stelt zichzelf niet op als een onaantastbare paus. Hij zegt, als andere mensen mij dingen 
te vertellen hebben, dan ben ik de eerste die er naar moet luisteren. Dus niet alleen zenden, maar 
vooral eerst luisteren. “In sommigen ziet men een overdreven zorg voor de liturgie, de leer en het 
prestige van de kerk, maar zonder dat zij zich zorgen maken over de werkelijke inpassing van het 
evangelie in het volk van God en de concrete behoeften van de geschiedenis. Zo verandert het leven 
van de kerk in een museumstuk of een bezit van weinigen.”(EG95) Prachtig hé! 

Wat vraagt de missionaire optie van de kerk? 
Wat vraagt dat, als hij het heeft over die missionaire optie?. Dat vraagt ten eerste van ons dat wij een 
kerk zijn met open deuren. (EG46) En te zijn als het open huis van de Vader. (EG47) En dat betekent, 
volgens Franciscus, dat  de eucharistie “geen prijs is voor de volmaakten”, maar “een royaal 
geneesmiddel en een voedsel voor de zwakken”(EG47). En “dat kerkelijke gezagsdragers geen 
controleurs van de genade zijn.”(EG47) Letterlijke woorden van Franciscus. Sterker nog  de kerk is 
een kerk van de straat. Hij zegt,” ik geef de voorkeur aan een kerk die gekneusd is, gewond en vuil is, 
omdat zij langs de straten is uitgetrokken, boven een kerk die ziek is, omdat zij gesloten is en uit 
gemakzucht zich vastklampt aan eigen zekerheden.”(EG49) 

Wat kunnen we meenemen uit die missionaire optie, die Franciscus benadrukt.  
Ten eerste, het belangrijke punt wat we ook zagen in de pastorale constitutie Gaudium et spes, dat 
de kerk niet boven of tegenover de wereld staat, maar haar plek heeft midden in de wereld, bij de 
mensen en dat we daar samen met de mensen op verhaal moeten komen. 
-- Dat de kerk, en wij dus ook als gemeenschap er op uit moeten, dat het over een dynamisch 
kerkbegrip gaat. Franciscus wil de geest laten waaien. Die blijde boodschap die moeten wij 
belichamen, die moeten wij met elkaar verder dragen. Dat doen we niet door alleen in de kerk te 
zitten, maar ook vooral met elkaar kerk te zijn buiten in de samenleving.  
--En dat vraagt om een verandering van mindset.  

Wat betekent dat voor ons? 
Opnieuw op verhaal komen.  Ik denk dat een heel belangrijk punt is: we zijn afgelopen decennia ook 
een hele hoop plekken en plaatsen verloren om met elkaar verhalen te vertellen en die ook als het 
ware te oefenen. Taal heb je ook niet zomaar en taal verleer je ook misschien op een gegeven 
moment een beetje. En hoe vind je nou weer de beelden, de ideeën, die zeker te vinden zijn in onze 
traditie. Maar hoe halen de die weer naar boven. En hoe vertellen we die op zo’n manier aan elkaar 
dat we ook elkaar weer hoop geven en perspectief bieden. 
  
Ik heb dit boek meegenomen. Dit is een boek dat twee weken geleden is verschenen: ‘Waar blijft de 
kerk’, gedachten over opbouwen in tijden van afbraak. En het was binnen een week uitverkocht. Wat 
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vrij bijzonder is voor een dergelijk boek. Maar dit boek van Erik Borgman is een poging om weer die 
beelden, die ideeën van “Gôh! Wat betekent het eigenlijk, kerk zijn; hoe doen we dat; wat voor 
houding vraagt dat; wat gaat er niet goed, maar hoe kunnen we met elkaar opnieuw de dingen, zeg 
maar, op gang trekken. Dat zijn thema’s die Erik Borgman behandelt in dit boek. En wat, denk ik, zeer 
lezenswaardig is en wat op dit moment ook echt voldoet aan een grote behoefte in onze kerk. 
Hij zegt, de afgelopen anderhalve eeuw heeft de kerk veel plannen gemaakt en veel plannen 
uitgevoerd. Het is tijd de zaak om te keren en weer  te ontdekken welke plannen er met ons zijn. Hier 
ook weer die omkering die we bij Franciscus zien: Vooral beginnen met luisteren. Op deze plaats 
waar we zijn, onder deze omstandigheden waarin we verkeren. Wat wil het zeggen om hier nu te 
geloven, om hier en nu  christen en katholiek te zijn, om hier en nu kerk te zijn en op te bouwen.  

 Ik wil afsluiten.  
Het eerste gedeelte van deze avond met een aantal belangrijke punten om voor ons zelf over na te 
denken en  om mee te nemen.  
--Een belangrijk eerste punt dat je ook in het schrijven van Franciscus tegen komt, is een verandering 
van houding. Met name ook in “Laudato Si”, de onlangs verschenen encycliek van paus Franciscus, 
zie je dat hij ook ageert, in zekeren zin, tegen het idee dat wij de dingen allemaal moeten maken en 
ook kunnen maken. In tegenstelling  tot het beeld dat vaak van ons wordt geschetst dat onze 
samenleving een maakbare samenleving is, zegt hij, we moeten beginnen aan de andere kant. 
--We moeten eerst beginnen met ontvangen. Alvorens we kunnen geven aan anderen. En dat is ook 
iets wat je ziet in onze eigen levensloop. Voordat we in staat zijn aan anderen te geven, krijgen we 
een hele hoop aangereikt. We krijgen de liefde, we krijgen veiligheid, we krijgen voeding, we krijgen 
cultuur, we krijgen taal, waarin we ons zelf tot uitdrukking brengen. Dus het hele idee, wat je nu ook 
wel ziet in het neoliberale verhaal, dat we de dingen, als we maar hard genoeg willen, zelf kunnen 
maken. Franciscus zegt, zo werkt het niet. We zijn op een positieve manier afhankelijk van elkaar. En 
geluk, daadwerkelijk geluk, bestaat zo slechts in meervoud, en niet  in het succesverhaal dat we ons 
zelf vaak voorhouden: dat wij ons succes verwerven ten koste van de ander. Belangrijk eerste punt. 

--Het tweede punt is om met elkaar weer de taal te vinden om onze inzet onder woorden te brengen 
en om met elkaar te onderzoeken wat het betekent de blijde boodschap te verkondigen. Wat is dat 
en hoe verbinden we die oude verhalen over die man uit Nazareth  op zo’n manier met onze eigen 
biografieën, dat de dingen als het ware in elkaar klikken en hoe kan - het Johannes evangelie spreekt 
van een levende bron -  hoe kan het evangelie een levende bron zijn en te verbinden zijn met de 
dingen die we zelf meemaken en ervaren met elkaar.  Die taal vinden we niet door ons zelf op te 
sluiten. Die taal vinden we bij uitstek door er op uit te gaan om met anderen - ook jullie als 
gemeenschap bijvoorbeeld – weer woorden te vinden, en stamelend weer op verhaal te komen.  
--Daarvoor is het wel belangrijk om ruimte te creëren waarin we dat met elkaar kunnen  oefenen. En 
ik denk dat het ook goed is om dit soort avonden te hebben, zeker ook zo meteen na de pauze 
waarin we ook met elkaar van gedachten zullen wisselen, wanneer  er ook ruimte is voor vragen. 
Dat we ook daar op een goede manier elkaar tegemoet kunnen komen. 

--Wat Franciscus ook sterk benadrukt is het element van klein beginnen. Wanneer Franciscus  
spreekt over Jezus Christus dan maakt hij dat op een hele mooie manier kenbaar door te spreken 
over  God die wordt geboren in een voederbak. Dus je ziet heel sterk dat hij het hoogst verheven 
klein maakt. Je ziet bij hem ook een radicale interessante draai naar waar wij in zekere zin dan Jezus 
kunnen vinden, en  ja, dat is niet in de kerk dicht bij het altaar, maar dat is in degenen die het minst 
gezien worden, in de marge, in de periferie. Hij zegt letterlijk, de lijdende Christus heeft zich innig 
verenigd met degenen die er niet toe doen, de armen, de verstotenen en het is bij uitstek ook onze 
taak om als kerk naar de samenleving toe te trekken en aanwezig te zijn bij die armen niet gezienen,  
maar ook om die mensen de gemeenschap in te trekken, en om ze, zegt hij, in ons centrum te 
plaatsen. Dus klein beginnen, klein kijken, dus vooral  letten op waar je het minst verwacht. 
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--Ander belangrijk punt. We zien dat liturgie en diaconie innig met elkaar verbonden zijn. In het boek 
“Waar blijft de kerk” wordt  het mooie beeld geschetst van liturgie en eucharistie als de kleine en de 
grote bloedsomloop in ons lichaam. Dus het bloed dat door ons hart gaat, gaat eerst naar de longen, 
zodat er zuurstof in kan – dat wordt omschreven als de kleine bloedsomloop, in zekere zin de liturgie 
die we met elkaar vieren op het altaar, maar vervolgens gaat het ook het hele lichaam door en is het 
ook van belang dat we onze onvermogens neerleggen op de zondag en vervolgens weer gesterkt op 
weg gaan dat we dan ook in die wereld iets laten zien van wat er op het altaar gebeurt, liturgie en 
diaconie innig verbonden met elkaar. 

--Bijzonder belangrijk element durven te vertrouwen in de blijde boodschap. Het verhaal dat we 
hebben is een moeilijk verhaal. Is bij tijd en wijle ook een  gruwelijk en onmogelijk verhaal, maar bij 
uitstek is ook het christendom de religie van de hoop en bij die hoop hoort ook een vertrouwen dat 
daarbij aansluit en wat er ook voor zorgt dat wij aantrekkelijk durven te zijn en ook op een 
aantrekkelijke manier onze boodschap delen met de anderen. 

Dit is mijn verhaal tot nu toe. 

Na de pauze gevolgd door vragen en discussie waarvan binnenkort eveneens een transscriptie zal 
worden gemaakt. 


