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INLEIDING

‘Grensgangers’ noemt theoloog Remmelt Meijer ze: mensen die 
moeite hebben met de kerk, maar tegelijkertijd soms inten-
siever bezig zijn met het geloof dan mensen binnen de kerk-
muren.1 Sommige van deze ‘grensgangers’ blijven ingeschreven 
in het ledenbestand van een kerkgenootschap, maar nemen niet 
langer actief deel aan het kerkelijke leven. Anderen hebben 
geen enkele binding meer met een kerkgenootschap en zijn dus 
buitenkerkelijk, net als 68 procent van de Nederlanders. Van de 
buitenkerkelijke Nederlanders is 17 procent ‘ongebonden gelo-
vig’.2 Een niet te verwaarlozen deel van de buitenkerkelijken 
heeft dus enig christelijk geloof behouden. Van de ongebonden 
gelovigen beleeft een deel het geloofsleven samen met anderen 
op een alternatieve manier, los van een kerkverband. 

Ik ben het voorbeeld van een ongebonden gelovige. Ik ben vol-
geling van Jezus, ik ben geen lid van een kerkgenootschap,3 
maar ervaar wel met andere gelovigen warme geloofsgemeen-
schap. Omdat de kerk voor mij niet altijd een veilige plek is 
gebleken,4 is voor mij de drempel hoog om me opnieuw aan te 
sluiten bij een kerkgenootschap of gemeente. Tegelijkertijd is 
mijn passie voor Jezus en het goede nieuws groot. Ik ben dank-
baar dat ik gelovige vrienden heb met wie ik het leven kan delen 
en vieren. Met hen beleef ik kerk-zijn. Mijn definitie van ‘kerk’ 
is breder dan de definitie die in veel onderzoeksrapporten wordt 
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gehanteerd. Voor mij is de kerk iedere plek waar gelovigen 
samenkomen. De kerk is dus de plek waar op zondagmorgen 
gelovigen bij elkaar zijn in een viering, maar ook de plek waar 
ik onder het genot van een glas bier bij een broeder in het hart 
mag kijken en hij bij mij.5 Zo hoor ik toch bij de kerk. 

Er zijn allerlei redenen waarom (jong)volwassenen geen aanslui-
ting meer vinden bij een kerkgenootschap en het daarom verlaten. 
Uit onderzoek onder kerkverlaters blijkt dat van de jongvolwas-
senen tussen de 20 en 35 jaar 54 procent de kerk heeft verlaten 
omdat er geen goede antwoorden op levensvragen worden gege-
ven. Van deze groep ervaart 43 procent in de kerk te weinig ruimte 
voor dialoog, terwijl 42 procent teleur gesteld is over hoe de kerk 
is omgegaan met persoonlijke omstandigheden.6 Opvallend in de 
verhalen van kerkverlaters is dat sommigen onder hen een positief 
gemis hebben. Ze zijn op zoek naar iets wat je juist in de kerk zou 
moeten vinden.7 Dat is een belangrijk signaal.

Dat is ook wat ik ervaar: een positief gemis. Ik heb bijzonder 
mooie dingen meegemaakt in de kerk, ervaringen die ik koes-
ter. Deze ervaringen zal ik meenemen, mijn verdere leven door, 
en waarderen als kostbare geschenken die me hebben gevormd 
tot wie ik nu ben. Dat lukt mij steeds beter. Nooit ben ik afke-
rig geweest van geloofsgemeenschappen. Integendeel. Ik heb er 
altijd naar verlangd fysiek onderdeel uit te maken van een 
gemeenschap van gelovigen. In het dagelijkse leven heb ik veel 
contact met gelovigen. Ik ervaar het als een zegen dat ik deze 
contacten heb, al sta ik nergens in een ledenbestand. 

Mijn liefde voor geloofsgemeenschappen ligt in het volgende. 
Ik geloof dat zij bij uitstek geschikt zijn om veilige havens van 
nederigheid, kwetsbaarheid en genadevolle barmhartigheid te 
zijn. Gelovigen hebben alle potentie in huis om dat te realise-
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ren. De reden daarvan is eenvoudig en groots: gelovigen leven 
van genade en zijn geroepen deze genade royaal uit te delen. 
Dat het binnen grotere groepen gelovigen soms flink kan schu-
ren is een gegeven, maar in de basis zijn gelovigen met elkaar 
verbonden door de liefde van en tot Christus. Daarom hou ik 
van de kerk, hoe klein of hoe groot zij ook is. 

Tijdens mijn bezinning op de vraag wat mij raakt in de manier 
waarop ik kerk-zijn beleef, kwam ik tot een onthutsende ont-
dekking. Ik merk dat ik niet zozeer behoefte heb om in de kerk 
iets te halen (doorwrochte bijbelstudies), maar om er te zijn. Te 
merken dat het goed is zoals ik ben in alles wat mij als mens 
uniek maakt, geeft me de ruimte om me te kunnen verbinden 
aan een ander. Deze verbinding zie ik als randvoorwaarde voor 
een plek waar ik – samen met anderen – de goedheid van God 
mag ervaren en als mens kan opbloeien.

Naast de behoefte om in de kerk te zijn, heb ik ontdekt dat 
ik er graag iets wil brengen. Ik wil God danken om wie Hij is en 
voor het leven dat Hij in mij en mijn vrienden heeft geblazen. Ik 
heb niet zoveel behoefte aan nóg een succesverhaal, nóg een bij-
belstudie. Getuigenissen en bijbelstudies staan mij niet tegen, 
begrijp mij niet verkeerd (ze zijn juist opbouwend!),8 maar zij 
zijn niet de hoofdreden dat ik verlang naar geloofsgemeenschap 
met anderen. Vanuit het oprecht en voluit beleven van geloofs-
gemeenschap met andere gelovigen wil ik graag meer ontdekken 
van de liefde van God,9 ook door gesprekken rondom het Woord 
van God, gebeden en de maaltijd van de Heer. 

Mijn verlangen om in de kerk te zijn en er iets te mogen bren-
gen, heeft me ertoe gebracht dit boek te schrijven. Ik heb het 
idee dat er te veel wordt gepraat in de kerk, te veel geclaimd, te 
veel ‘gebluft’. Met dit bluffen bedoel ik de soms onbedwingbaar 
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lijkende drang om zich beter voor te doen dan men in werke-
lijkheid is. Mijn droom is een kerk waarin niet wordt gebluft, 
maar waarin nederigheid, kwetsbaarheid en barmhartigheid de 
boventoon voeren. Ik geloof dat het roer om mag. 

We mogen ons meer gaan toeleggen op – wat ik noem – ‘het 
offer van onze lege handen’. Kerken zouden vooral ‘offerplaat-
sen’ moeten zijn, plekken waar zowel dankbaarheid als hart-
grondige frustratie uit ons – misschien wel gebutste en gehavende 
– diepste innerlijk opborrelen. Daar zijn niet altijd woorden 
voor. Daar passen niet altijd gepolijste antwoorden op moeilijke 
en verwarrende vragen. Daar mogen we erkennen dat we soms 
tegen de grenzen van ons weten aanlopen. Maar daar stijgt ook 
een gebed op. Er valt een traan misschien, bitter maar door God 
gezien. Of er klinkt een gulle lach, niet minder door God 
bemind. Kan zo’n kerk jongvolwassenen vasthouden, die erva-
ren er geen goede antwoorden op levensvragen te krijgen? Mis-
schien niet. Maar deze jongvolwassenen zien wel dat er de 
gezamenlijke wil is om zich uit te strekken naar licht, wijsheid 
en vrijheid. De erkenning dat we in het huis van God niet  
op alles een antwoord hebben, kan een bevredigend antwoord 
zijn op prangende vragen. In hoofdstuk 4 licht ik dit uitgebreid 
toe. 

Als nederige, kwetsbare leerlingen van de barmhartige Jezus 
(hoofdstuk 1, 2 en 3) mogen we – allemaal met onze eigen 
rugzak – samen omtrekkende bewegingen maken rondom het 
mysterie waarin wij geloven (hoofdstuk 4). Ik geloof dat een 
nederige, kwetsbare en barmhartige geloofsgemeenschap een 
kerk is met toekomstperspectief (hoofdstuk 5). Het is in ieder 
geval een kerk waar ik bij wil horen. En het is een kerk die zal 
bieden wat veel kerkverlaters in hun kerk ooit misten. In dit 
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boek ga ik op zoek naar het geheim van een christendom dat 
gelooft in mysteries en niet in blufpoker.

Is het zo miserabel met de kerk gesteld? Zeer zeker niet! Dit 
boek is dan ook geen aanklacht. Het is bedoeld als een warme 
aansporing om zich te blijven bezinnen op de kernvraag waar-
toe de kerk eigenlijk is geroepen. Die bezinning is spannend en 
kan perspectieven doen botsen. Toch is het belangrijk. De kerk-
verlating vraagt om een antwoord. Als mensen geen heil meer 
zien in gemeenschap met andere gelovigen, moeten we ons ach-
ter de oren gaan krabben. Ik nodig kerkgangers, kerkverlaters, 
grensgangers en alle overige geïnteresseerden uit om dit bezin-
ningsavontuur aan te gaan. De vragen die ik aan het eind van 
elk hoofdstuk stel, kunnen helpen om die bezinning richting te 
geven, in groepsverband of individueel. 

Dit boek is mijn pleidooi voor een kerk die een blijvend ver-
schil zal maken in de levens van mensen. Het gaat over een kerk 
zonder krachtpatsers, zonder grote woorden, een kerk die durft 
te knielen. Het gaat over een kerk als plek van geluk, rust en 
vrede. Een plek waar wordt gezocht en gevonden, geworsteld 
en omarmd, gehuild en gelachen. In een gebouw op zondag-
morgen of aan de keukentafel.

Dát is de plek waar ik wil zijn. Over die plek gaat dit boek. 
Ik hoop dat het jou mag inspireren en uitdagen.10

John Lapré
Almelo, voorjaar 2019
e-mail: j.h.lapre@gmail.com
website: www.johnlapre.nl
Twitter en Facebook: @JohnLapreAuteur
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HOOFDSTUK 1 

 
NEDERIGHEID

Een van de bekendste reisverhalen ter wereld is Jules Vernes 
klassieke roman Reis om de wereld in tachtig dagen (1873). Het 
is een fictief verhaal om van te smullen en het is bij zowel dro-
mers als reizigers erg geliefd. Het verhaal gaat over een excen-
trieke Engelse aristocraat van ouderwetse snit die een nogal 
voorspelbaar leven leidt. Phileas Fogg is zijn naam. Elke avond 
zit Fogg met zijn chique vrienden bij een kaartclub. Kaarten 
behoort tot een van zijn vaste dagrituelen. 

Op een avond verleiden Foggs speelvrienden hem tot een 
weddenschap. Als het Fogg lukt om binnen tachtig dagen de 
wereld rond te reizen, waarbij hij alleen gebruik mag maken 
van treinen en stoomboten, krijgt hij twintigduizend pond. 
Fogg neemt de uitdaging aan en gaat samen met zijn Parijse 
huisknecht Jean Passepartout op weg. Wat volgt is een mee-
slepend avontuur.

Zo worden Fogg en Passepartout achtervolgd door een 
detective die op jacht is naar een bankrover, rijden ze in India 
op olifanten en doet Passepartout alsof hij een zombie is. 
Zodoende redt hij een Indiase vrouw die op het punt staat te 
worden geofferd. Als de reishelden samen met de geredde Indi-
ase vrouw door de detective worden opgepakt in Kolkota weten 
ze te ontsnappen. Veel later houden Fogg en Passepartout zich 
in Amerika bizons en Sioux-indianen van het lijf. Ze muiten, 
verliezen al hun geld, kopen bemanningen en kapiteins om en 
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doorstaan zo een hele reeks tegenslagen en intriges. Met een 
indrukwekkende mate van zelfbeheersing en kalmte strijden 
Fogg en zijn bediende tegen de wijzers van de klok. Uiteindelijk 
slagen ze erin binnen tachtig dagen weer terug te zijn op het 
beginpunt en kan Fogg zijn winst incasseren. 

Verne windt nergens doekjes om en toont ons iets van de scha-
duwkanten die reizigers, verstoken van eigen huis en haard en 
hun moederland, tijdens hun reizen ondervinden. Natuurlijk 
slaat vandaag de dag maar een enkele reiziger aan het muiten. 
En natuurlijk is het omkopen van een kapitein iets heel uitzon-
derlijks. Gelukkig maar. Toch weten veel ‘rugzakkers’ hoe ver-
leidelijk het is om – om maar een voorbeeld te noemen – een 
douanebeambte om te kopen met een klein geldbedrag. Een 
bankbiljet, verstopt in het paspoort, doet soms wonderen en 
kan de reisduur met uren inkorten. Het streven om met een 
zuiver geweten de wereld rond te reizen kent zo de nodige uit-
dagingen.

Wij zijn allemaal reizigers. Ook als we, al dan niet noodgedwon-
gen, aan huis gekluisterd zijn, maken we een avontuurlijke reis 
door het leven. Onze levensroute kent vele duizenden knoop-
punten en afslagen. We maken keuzes, de hele dag door. Goede 
en minder goede. Soms kunnen we in z’n achteruit terug naar de 
hoofdweg, heel soms is dat een gepasseerd station. Al onze erva-
ringen worden opgeslagen in onze rugzak. We weten allemaal dat 
verleidingen ons soms tot keuzes brengen waar we achteraf spijt 
van hebben. Tegelijkertijd steekt uit iedere rugzak een prachtige 
bos bloemen. Die bloemen staan symbool voor het mooie, kost-
bare en dierbare dat ons omringt. Vaak hebben wij daar zelf de 
hand in gehad, soms hebben we deze bos zonder eigen toedoen 
gekregen. De bloemen maken ons blij en dankbaar.
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Wat zeker is, is dat iedere rugzak vieze vlekken heeft. De mens 
heeft geen patent op aardse volmaaktheid. We bevoordeel- 
den eens iemand, we trokken liever op met een gegoede burger 
dan met de dronkenlap in de straat of waren minachtend tegen-
over mensen met een andere mening. We wilden onze reis 
bespoedigen en gingen soms over lijken. Niemand is vrij van 
zonde.11 

Weet je wat de kerk is? Een verzameling rugzakkers. Wij noe-
men die verzameling een gemeenschap. De rugzakkers noemen 
wij gelovigen. Het is een bont reisgezelschap. Als we een blik 
slaan in de rugzakken komen we tot de ontdekking dat de 
inhoud steeds uniek is. We verbazen ons. We zien bloemen en 
bekraste voorwerpen. Wat heeft elke rugzakker een veelzijdig 
levensverhaal! 

Als de gedachten van al die reizigers op de muren van onze 
kerken geprojecteerd werden, zouden we ons afvragen of er nog 
wel iets geestelijks in de kerk te beleven valt. Stel dat we naar de 
maatstaven van een rechtsstaat gestraft zouden worden voor al het 
slechte dat we denken, dan zouden de gevangenissen vol zijn en de 
kerken leeg. Maar de kerken zijn niet leeg! Gelovigen blijven 
samenkomen omdat zij zich samen uitstrekken naar iets boven 
hun macht: God. De enige reden dat de kerk bestaansrecht heeft, 
is dat God via zijn volmaakte Zoon Jezus naar al die rugzakkers 
kijkt. Daarom komen gelovigen samen en beleven zij Gods goed-
heid, al zullen zij in de toekomst nog talloze (denk)fouten maken. 
Door Jezus zijn de vieze vlekken, ook de toekomstige, verwij-
derd.12 Op het label aan iedere rugzak staat: Ondanks de vieze 
vlekken door genade gered. Door Jezus weten wij hoe God denkt 
over een betere wereld, wat ons inspireert om het goede te doen.13 

De reizigers gaan zitten. Samen zeggen zij met één mond: 
‘Jezus, wij willen het goede leven leren.’ Dan antwoordt Jezus: 


