
Van U is de toekomst, kome wat komt –  deel I  
 

De nieuwe visienota van de Protestantse Kerk in Nederland draagt de titel ‘Van U is de toekomst, 

ontvankelijk en waakzaam leven van genade’, focus voor de Protestantse Kerk in Nederland op weg 

naar 2025.  

 

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.” 

 

Waar het volgens deze visienota op aankomt in een tijd van voortgaande ontkerkelijking, grote 

maatschappelijke veranderingen en daaruit voortvloeiende onzekerheid?  

 

Op lege handen, ontvankelijkheid, waakzaamheid en concentratie op God.  

 

“We oefenen onszelf in een spiritualiteit van alertheid. De kerk is niet een bedrijf dat we moeten 

redden, de kerk leeft van verbondenheid met Jezus Christus; we volgen Hem. Daarom zeggen we 

niet: Jezus is daar waar de kerk is, maar: waar Jezus is, daar is de kerk. We strekken ons uit om 

daar te zijn waar Jezus is.” (visienota p.4). 

 

Mens-zijn valt uiteindelijk niet te ‘managen’, verreweg het meeste is niet in onze handen. Kerk-zijn is 

ook niet te managen. Misschien is leven wel één lange oefening om los te leren laten, te zien dat je zo 

weinig in handen hebt, zo vaak zelfs met lege handen staat. Dat controle en maakbaarheid zo zijn  

grenzen kennen.   

 

Maar met lege handen staan? Dat gaat ons over het algemeen niet heel goed af. We hebben liever wat 

in handen en om handen. Lege handen staan vaak voor een confronterend gevoel van verlies, van 

machteloosheid, niet weten waar te beginnen, van zinloosheid soms.  

 

Om los te komen van een hoog risico op kramp door de krimp van de kerk, komt het ook aan op lege 

handen durven hebben. Om niet meteen in de actiemodus of angstmodus te gaan staan, maar 

gewoon te zíjn met lege handen en te zien wat vóór handen is, wat zich voordoet. 

 

Lege handen, je kunt er leegte bij voelen of juist de lege handen zien als kommen opgeheven om te 

ontvangen, om weerloos te leven, te weten dat je leeft van genade, en nog geen dag ver kunt kijken.  

 

Om genade te kunnen ontvangen, zijn lege handen nodig. Wat kan het daardoor moeilijk zijn om 

genade echt te ontvangen, van God en van mensen. Genade, gratis, om niet, onvoorwaardelijk. We 

zijn vaak geneigd tot ‘voor-wat-hoort-wat’.  Dat als je iets zomaar om niet ontvangt, dat je dan snel 

aan het rekenen slaat wat jij wel niet terug moet geven om de balans tussen jou en die ander in 

evenwicht te houden.  

“Genade Gods, zo rijk en vrij, die poort staat open ook voor mij”, als gave voor lege handen, zonder 

onmiddellijk iets terug te hoeven geven.. Misschien heb je er wel een leven lang voor nodig, om dat te 

leren.  

 

Pastoraat is ook wel eens genoemd ‘het sacrament van de aandacht’.  Gaandeweg de jaren leerde ik 

ook steeds meer om ‘met lege handen’ naar iemand toe te gaan. Dat is zo eenvoudig nog niet, maar 

het werkt wel. Met lege handen de drempel over gaan om een ontmoeting mogelijk te maken waarin 

ruimte ontstaat voor de ander, de Ander. Wat een genade.  

 

Kramp om de krimp van de kerk en om alle maatschappelijke veranderingen, kramp door de 

coronacrisis, het kan je ook oogkleppen geven. Voordat je het weet, zie je soms niet meer wat er om 

je heen is, wat er ook aan genade soms zomaar om je heen is. 

 

Genade, dat klinkt als zo’n hoog verheven woord….  Maar het is ook gewoon van elke dag en overal.   



 

De mooiste dingen in het leven vallen ons toe. Je levenslust. Iemand die voor je kiest, die jou 

liefheeft. Ervaringen die het leven van alledag kleur geven: van een fascinerende zonsopgang tot 

de hartelijke woorden van iemand in je omgeving. Het zijn de kleine en grote verrassingen die het 

leven glans geven. Je kunt ze zelf niet organiseren, je ontvangt ze. De kerk is bij uitstek een plek 

van zulke verrassingen. Ervaringen die je dankbaar stemmen. Liefde en genade van God worden 

ons aangezegd. Wat er ook is gebeurd of aan welk kwaad je ook debet bent, je mag uit genade 

opnieuw beginnen. In de kerk leven we van wat we ontvangen. Genade is de grondtoon. (visienota  

p.6)  

 

Welkom, ook in dit nieuwe seizoen, midden in deze onzekere tijd, om mee te vieren, mienskip te zijn, 

elkaar te dragen, de geloofsgemeenschap in onze dorpen te dragen, een herberg te zijn die gastvrij is 

voor elk mensenkind.  

 

En deze keer wil ik hier graag zeggen: welkom ook in de kerkenraad, die dragers nodig heeft, om 

vanuit genade, met enthousiasme en bezieling deze geloofsgemeenschap te leiden, zodat ze kan 

bloeien op zondag en net zo goed door de week. De Godslamp brandend kan houden midden in onze 

dorpen.  

 

Ieder van ons heeft immers talenten gekregen, tot zegen van allen. Je bent vaak eerder geneigd om 

te vertellen wat je allemaal niet in huis hebt. Maar waarom je talenten onder de korenmaat zetten?  

Misschien heb je je talenten nog nauwelijks ontdekt of op waarde geschat!  

 

Van U is de toekomst – het is de beginregel van een lied van Huub Oosterhuis, dat heet ‘Onze 

Vader verborgen’  

 

Onze Vader verborgen,  

uw Naam worde zichtbaar in ons,  

uw koninkrijk kome op aarde  

uw wil geschiede,  

een wereld met bomen tot in de hemel,  

waar water schoonheid en brood  

gerechtigheid is en genade –  

waar vrede niet hoeft bevochten,  

waar troost en vergeving is  

en mensen spreken als mensen  

waar kinderen helder en jong zijn,  

dieren niet worden gepijnigd  

nooit één mens meer gemarteld,  

niet één mens meer geknecht.  

Doof de hel in ons hoofd  

leg uw woord op ons hart  

breek het ijzer met handen  

breek de macht van het kwaad.  

Van U is de toekomst, kome wat komt. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

jo/dyn dûmny, Wiebrig de Boer-Romkema  
 

  
 
 

 

 

 

 


