Samen kerken….
De kerk als bindmiddel?
“Mijn kerk verbindt”, dat is het thema van de actie Kerkbalans van dit jaar, de actie waarbij leden van
de kerk gevraagd worden om een financiële bijdrage voor het kerkenwerk. “Mijn kerk verbindt”, het is
een mooi thema, zeker in deze tijd. Het is als thema ook wat tegendraads, want in onze samenleving
lijkt verbinding wat op haar retour. We kennen de naderende brexit, en in onze nationale politiek
komen partijen steeds verder uit elkaar te staan en sluiten elkaar uit voor een samenwerking in een
kabinet. Er komen ook steeds meer partijen, het verkiezingsbiljet voor 15 maart zal niet klein
uitvallen. Mensen zijn individuen, dat waren ze altijd al, maar het lijkt erop dat solidariteit verder weg
komt, solidariteit tussen mensen dichtbij elkaar en al helemaal tussen mensen die ver uit elkaar wonen.
Wat is onze compassie met de vluchtelingen, in Nederland zo in het algemeen? Zien we nog om naar
degene die naast ons woont? Kennen we de noaberplicht nog? Ja, natuurlijk, het is er nog wel, maar
het is anders dan eerder.
Mijn kerk verbindt. Het is dus ook een uitdaging en je mag het ook omdraaien: daar waar mensen
verbonden zijn met elkaar, daar wordt iets van kerk-zijn zichtbaar. En hoe je het ook wendt of keert:
wij mensen kunnen niet zonder elkaar, niet zonder elkaar als buren, niet zonder elkaar als
medebewoners van deze planeet. We kunnen niet zonder deze planeet, want er is maar één aarde en
voor zover bekend is er maar één planeet waar leven mogelijk is zonder extreem veel hulpmiddelen.
Verbinding tussen mensen kan niet zonder verbinding met de aarde en zonder dat we duurzaamheid
hoog in het vaandel hebben.
De kerk als bindmiddel? Met opzet heb ik een vraagteken achter de titel van deze column gezet.
Omdat ik weet dat de bestaande kerk niet altijd als bindmiddel functioneert, ook de kerk is niet
volmaakt.
Maar de uitdaging blijft, en volgens mij kan het in Gods naam, zelfs wereldwijd. Maar laten we
dichtbij beginnen.
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