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Gemeentebreed 
 
Gesprek over de kerkgang 
 
P. Niemeijer 
 
In het nummer van januari stond in de rubriek Schriftlicht een bijdrage van mijn hand over de 
tweemalige kerkgang. In deze, op de praktijk van het gemeentelijk leven toegesneden rubriek, 
reik ik u graag een aantal vragen aan voor het gesprek in de gemeente en/of op de vereniging 
over dit onderwerp. In de hoop dat ze bruikbaar zijn! 
a. Zijn we er echt op ingesteld dat we de Here ontmoeten in onze kerkdiensten? 
b. Zijn we er echt van overtuigd dat de Here ons roept en dat we ons dus bij kerkverzuim aan 

zijn verlangen onttrekken? 
c. Kennen we de vreugde van de ontmoeting met de Here en van het Hem steeds beter 

kennen? Of zien we het als een leeg ritueel en vinden we andere dingen veel ‘leuker’ en 
ontspannender? 

d. Als we vinden dat één kerkdienst per zondag wel genoeg is, omdat het ons zoveel kost, 
stellen we ons dan ook wel eens de vraag: ‘Genoeg voor wát eigenlijk?’ 

e. Hoeveel inzicht hebben we in onze zondigheid? Vinden we de verkondiging van de genade 
gewoon? Zien we wel de relevantie ervan? Hebben we door, hoezeer we de impulsen van 
Bovenaf en van de broeders en zusters nodig hebben om verwildering van onze eigen 
zielenakker tegen te gaan en vrucht voor de Here voort te brengen? 

f. Maken onze tevredenheid met ons eigen leven en het genieten van onze eigen 
omstandigheden ons voor ándere zaken en voor onze schuld moeilijk toegankelijk? 

g. Kan het zo zijn dat we wellicht weigeren om ons druk te maken om de Here, om ons 
eeuwig heil, om een zonde waarmee we niet willen breken? 

h. Klopt het dat we ons, wellicht onbewust, laten beheersen door de behoefte aan een 
plezante en spannende dienst, waarin onze gevoelens centraal staan en alles wordt 
afgemeten aan de eigen beleving en innerlijke warmte? 

i. In hoeverre wordt de verwondering en vreugde in onze diensten gevoed en geuit over het 
mogen verschijnen voor Gods troon, het mogen luisteren naar Hem, over zijn genade en 
over het mogen groeien in Christus? 

j. Worden er genoeg middelen aangereikt voor de verwerking van de preken en voor de 
doorwerking van de diensten in de rest van de week? 


