
Van U is de toekomst –  deel 2  

 

Deel I kunt u ook nog lezen in het kerkblad van oktober jl.  

  

‘Van U is de toekomst‘,  

het is een mooie belijdenis, zo aan het begin van de adventsperiode onderweg naar het Kerstfeest. 

Advent komt ook van het Latijnse ‘Adventus’, wat ‘De Komende betekent’, Christus, het ware Licht.  

 

‘Van U is de toekomst’  

Dat is ook de titel van de nieuwe visienota van de Protestantse Kerk in Nederland, met als ondertitel  

‘ontvankelijk en waakzaam leven van genade’.  

Het verwoordt de focus voor de Protestantse Kerk in Nederland op weg naar 2025.  

Het is een mooi, leesbaar, klein maar fijn boekje geworden (ook te downloaden).  

 

Deze visienota begint met de bevrijdende grondtoon dat de kerk leeft van genade.  

“Leven van genade wordt gevoed in de gemeenschap van Woord en tafel, in verbondenheid met 

anderen over kerkmuren en grenzen heen. De liturgie, ook de ‘liturgie van alledag’, geeft ons 

bestaan perspectief en zet de kerk midden in het leven, in alle diversiteit.” 

 

‘Van U is de toekomst’ 

Laten wij hier nu ook net met onze visie aan de slag gaan. Onze gemeente heeft namelijk weer een 

nieuw beleidsplan nodig voor de komende jaren. Een uitdaging, waarbij ook wij ons samen gaan 

bezinnen op wat ons zelf eigenlijk drijft in ons leven en ons geloven en waar we heen willen als 

gemeente van Christus in onze dorpen. Wat is ons visioen en hoe kunnen we dat vormgeven? U hoort 

en leest daar in het nieuwe jaar veel meer over.   

  

We mogen ons daarop bezinnen, zoals we zijn, midden in het leven zelf, midden in deze 

coronapandemie, vanuit geloof, hoop en liefde, toekomst verwachtend van God.  

 

De kerk leeft van verbondenheid met Jezus Christus, vroeger, vandaag en in de tijd die komt. 

Waar Jezus is, daar is de kerk (niet andersom). Door zijn Geest is Hij ook nu aanwezig in de wereld, 

wij volgen aandachtig dat spoor. Tegelijk leven we in de verwachting van de grote toekomst van God, 

een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, zijn Rijk van vrede en gerechtigheid.  

 

We leven zijn toekomst. Vrij-moedig spannen we ons hoopvol in voor kerk en wereld, met de bede ‘Uw 

wil geschiede, zoals in de hemel, zo ook op de aarde.’ Ik moet weer denken aan een collega die uit 

Ghana terugkeerde en vertelde dat mensen met wie hij daar leefde en werkte baden: ‘Uw liefde 

geschiede’. Dat is ook precies waar deze bede uit het Onze Vader op neerkomt.  

 

De komende jaren investeert de Protestantse Kerk in Nederland in het versterken van de plaatselijke 

gemeente als gemeenschap van Woord en Tafel.  

 

Het Avondmaal – dat we op de eerste zondag van Advent eindelijk weer kunnen vieren in de kerk, ook 

al is het met dertig mensen en met anderen die online betrokken zijn, en ook al moet het coronaproof 

vormgegeven worden. We kunnen weer delen in de genade van de Maaltijd van de Heer, die  

ons verbindt met God en met elkaar. Door deze maaltijd worden scheidslijnen tussen mensen 

opgeheven. We zijn één in Christus.  

 

Als lichaam van Christus worden ook wij gebroken om de wereld in te gaan, onze samenleving. 

Om uit genade en tot genade te leven en samen te leven.  

 

‘Van U is de toekomst’ 

 

Uw kribbe blinkt in de nacht 

met een ongekende pracht. 

Het geloof leeft in dat licht 

waarvoor al het duister zwicht. (lied 433: 4)  

 



 

 

Met vriendelijke groet,  

 

jo/dyn dûmny, Wiebrig de Boer-Romkema  
 

  
 
 

 
 
 

 

 

 

 


