Samen kerken……

Wie dit leest is gek.
En nu hoop ik maar dat ik uw aandacht getrokken heb, want ja, ik weet het zo net nog niet met deze
columns van de Raad van Kerken. De vorige keer heb ik abusievelijk een column laten plaatsen die
sterk verouderd was en er was maar een enkeling die er een opmerking over maakte. En wie weet moet
je ook wel een beetje gek zijn om deze column te lezen, want wat heb je eraan? Je wordt er niet rijk
van en het is maar de vraag of je er wijzer van wordt.
En dat geldt ook voor het geloof. Wat heb je er nu aan dat je gelooft? Het christelijk geloof gaat er
onder andere van uit dat leven sterker is dan de dood. Toe maar, hoezo normaal? In de Bijbel staan
verhalen die op zijn minst heel vreemd en haast onwerkelijk zijn. Oké, het hangt er ook van af hoe je
die verhalen uitlegt. Maar dat geloof is op zijn minst een beetje gek en het is heel goed mogelijk dat
een beetje gekte helpt om te geloven.
En dan op zondagmorgen, dan zijn er mensen die op hun vrije zondagmorgen naar een kerk gaan.
Over gek gesproken...op je vrije zondagmorgen naar een kerk gaan is zo ongeveer het toppunt. Je kunt
op die zondagmorgen zoveel dingen doen. Een boek lezen, sporten, genieten van je bed en/of degene
die bij je in bed ligt, en nog veel meer dingen. En dan gaan ze naar een kerk. Hoe gek moet je dan
zijn?
Weet u, ik hoor zelf ook bij die gekken. Ik ben zelf de eerste die deze column (na)leest. Ik geloof in
God, ik geloof in leven sterker dan de dood, bijbelverhalen kunnen me enorm raken. En op een vrije
zondag ga ik ook naar de kerk. Omdat het mij stimuleert, omdat ik geef om de mensen die ik in die
kerk ontmoet, omdat ik hoor naar wat er gezegd wordt en omdat ik mee mag zingen. Ik ben zelfs zo
gek, dat ik in de kerk regelmatig God ervaar.
Ik wens u veel gekheid toe.
ds. Gerco Veening, protestantse gemeente te Borne.
Activiteit van de Raad van Kerken: Op Pinkstermaandag, 9 juni om 10.00 uur, bent u van harte
welkom in het Openluchttheater van Hertme voor de traditionele Pinksterviering

