
Nieuwe kerk
Baptisten Sneek houden open huis
Sneek | Het nieuwe kerkgebouw van de Baptisten Gemeente Sneek wordt 
morgen officieel geopend. De kerkgemeenschap verhuisde vorige maand 
van de Willem Lodewijkstraat naar het - inmiddels verbouwde - voormalige 
postsorteercentrum van PostNL aan de Selfhelpweg. Ds. Wouter Bandstra 
leidt de openingsdienst die om 14.30 uur begint. Vanaf 13.30 uur is er open 
huis.

Eenheid
Samen bidden tijdens gebedsweek
Leeuwarden | Op talloze plekken in Nederland komen vanaf morgen 
christenen bij elkaar voor bezinning en gebed. De samenkomsten worden 
georganiseerd tijdens de Week van Gebed, een gezamenlijk initiatief van 
de Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie, die morgen begint. Ook in 
Fryslân zijn in veel steden en dorpen interkerkelijke gebedssamenkomsten, 
onder meer in Leeuwarden, Sneek, Heerenveen en Drachten. Het thema is 
dit jaar: Is Christus dan verdeeld?, naar aanleiding van 1 Korintiërs 1:13.

Roermond
Bisdom sluit geen kerken in dorpen
Roermond | Het bisdom Limburg zal geen kerken sluiten in dorpen. Dat 
schrijft bisschop Frans Wiertz in een brief aan de parochies. Sluiting van 
kerken in dorpen zou volgens de bisschop desastreuze gevolgen hebben. 
Wel zullen in steden soms kerken gesloten worden als gevolg van afne-
mend kerkbezoek. In steden is op korte afstand een alternatief beschikbaar, 
in dorpen niet, aldus de bisschop. Ook als het uit financieel-economisch 
oogpunt beter zou zijn een kerk in een dorp te sluiten, is dat pastoraal niet 
te verantwoorden, schrijft hij. Limburg telt 314 parochiekerken.

Recensie
n Tjerk de Reus

Wat is God? Die vraag houdt Ton de 
Kok bezig. Hij was politicus voor het 
CDA, maar ook leraar filosofie. In 
zijn boek Wat is God? portretteert 
hij zo’n vijfenveertig denkers en 
schrijvers.

Het is interessant dat seculiere 
uitgevers graag meedoen op de re-
ligieuze boekenmarkt. Recent ver-
scheen een boek over ‘de geschiede-
nis van het geloof’ bij De Bezige Bij, 
en uitgeverij Thoth komt met het 
boek Wat is God? van Ton de Kok. Al-
tijd boeiend om naar mensen te luis-
teren die zich min of meer buiten 
de kerkelijke sfeer bevinden en hun 
zegje doen over God, geloof, Bijbel 
of spirituele vragen. Ton de Kok is 
zo iemand. Hij zegt diep getroffen te 
zijn door de vraag waarom er iets is, 
en niet niets. Het heelal is immens, 
de natuurlijke werkelijkheid is over-
weldigend, het mens-zijn is een re-
gelrecht wonder. Waarom bestaat 
dat allemaal?

Griekse wijsgeren
In zijn boek gaat De Kok te rade bij 
zo’n vijfendertig filosofen en een 
tiental schrijvers. Hij is een boeiende 
docent, vertelt met vuur en betrok-
kenheid. Hij voert de vroege Griekse 
wijsgeren ten tonele  en dan gaat hij 
stapsgewijs door de geschiedenis 
heen, met halteplaatsen bij onder 
anderen de Romeinse keizer Marcus 
Aurelius, de theoloog Augustinus, 
de mysticus Meister Eckhart en zo 
verder tot aan de Canadese filosoof 
Charles Taylor. In het ‘literaire deel’ 
luistert De Kok naar uiteenlopende 
schrijvers als Anatole France, Albert 
Camus en Harry Mulisch.

De Kok laat merken dat het hem 
allemaal niet koud laat. Hij verlangt 
stiekem naar de troost van een vader-
lijke God, merk je tussen de regels 
door. Maar de praktijk van religie zit 
hem dwars, met name de geweldda-
dige uitwassen ervan. Je zou zeggen, 
alle reden voor een ‘gesprek’ met 

een open mind. Maar dat is precies 
niet wat De Kok doet. Eerder geeft 
hij blijk van een eigenzinnig set stel-
lige zekerheden. Dat begint al op de 
eerste pagina, waar hij de oerknal 
ter sprake brengt. Waarom die oer-
knal? Omdat God het wilde? De Kok: 
‘Een volmaakte God wil niets, dus 
dat kan het antwoord niet zijn.’ Je 
krabt je toch wel even achter je oren 
als je dit op de eerste bladzijde leest. 
Welke type dogmatiek hanteert De 
Kok? Op grond van welk criterium 
weet hij zo zeker dat een ‘volmaakte 
God’ niets kan ‘willen’? Als het gods-
beeld meteen al zo wordt dichtge-
timmerd, heeft het dan nog zin om 
aan de hand van De Kok driehon-
derd pagina’s lang te luisteren naar 
filosofen en schrijvers?

De persoonlijke dogmatiek van 
De Kok valt gemakkelijk te recon-
strueren uit zijn exercities in Wat is 
God? Daar verandert ook niets aan, 

als hij luistert naar de reeks denkers 
in zijn boek. Een God die het goede 
met mensen voor heeft is een bizar 
idee, vindt hij. De ‘bewijzen’ van-
uit de natuurwetenschappen zijn 
onomstotelijk en de conclusies zijn 
volstrekt eenduidig: er bestaat niets 
buiten de natuurprocessen, de mens 
is zijn brein, goed en kwaad zijn in 
de grond van de zaak menselijke 
projecties. Religie is een functie in 
het evolutionaire proces en ont-
stond uit de angst van de primitieve 
mens. Het is volstrekt duidelijk dat 
het christendom de wereld in geen 

enkel opzicht beter heeft gemaakt, 
weet De Kok heel zeker.

Over geweld dat hij toeschrijft 
aan religie kan De Kok zich danig op-
winden (de stoom komt hem uit de 
oren). Op de slotpagina’s beschrijft 
hoe tijdens de Tweede Wereldoorlog 
Engelse piloten ‘met de Bijbel aan 
boord’ Duitse kathedralen bombar-
deerden. Nadien hebben gelovigen 
de scherven weer bijeen geraapt, de 
kerk herbouwd en opnieuw ‘smeken 
ze tevergeefs om vrede en gerechtig-
heid. Bizar!’ 

Selectieve verontwaardiging
Niet alleen de simplificaties van de 
Kok zijn opmerkelijk, ook de se-
lectieve sfeer van zijn verontwaar-
diging. Als hij schrijft over Robe-
spierre, die een bloedige terreur 
ontketende in Frankrijk kort na de 
revolutie, windt hij zich nauwelijks 
op. Robespierre vindt hij juist erg 
slim, want die propageerde een de-
istisch godsmodel voor het domme 
volk. Instemmend noteert De Kok 
dat geweld en lijden een gevolg 
zijn van de natuurwetten. Mense-
lijk geweld als natuurwet? Is dat de 
uitkomst van De Koks amorele uni-
versum, met een brein dat ‘puur na-
tuur’ is? Het zou De Kok overigens te 
denken moeten dat religieus geweld 
verbleekt bij de omvang van seculier 
geweld, getuige de laatste tweehon-
derd jaar Europese geschiedenis.

Qua opzet had dit boek stukken 
beter gekund. De Kok zegt ergens 
geen praktiserende gelovigen te 
willen portretteren, want die we-
ten alles zeker. Afgezien van de res-
pectloosheid van dit vooroordeel is 
het inconsequent dat hij toch ook 
praktiserende gelovigen als Augus-
tinus, Aquino, Anselmus, Pascal en 
Kierkegaard ter sprake brengt. Maar 
waarom niet geluisterd naar schrij-
vers die met persoonlijke betrok-
kenheid hebben geworsteld met de 
vraag naar God, zoals Czeslaw Mi-
losz, W.H. Auden en Simone Weil?

p Wat is God? Filosofen en 
schrijvers op zoek. Ton de Kok. 
Uitgeverij Thoth, 19,50 euro

Op grond van welk 
criterium weet hij 
zo zeker dat een 
‘volmaakte God’ 
niets kan ‘willen’?

Doorn | Wat is de plaats van de kerk 
op de markt van welzijn en geluk? 
Wat is haar product: God, geloof, of 
gemeenschap? Hoe verkoop je dat 
als kerk? En zijn de verkopers - met 
name predikanten - eigenlijk wel op 
hun taak berekend?

In een tanende kerk worden deze 
vragen steeds urgenter, constateert 
de theologenbeweging Op Goed Ge-
rucht. ‘Want niet zelden staan er let-
terlijk kerken te koop bij gebrek aan 
belangstelling.’

De theologenbeweging houdt 

daarom haar jaarlijkse Geruchtdag 
rond het thema: Verkoop je kerk. Mar-
ketingstrateeg Alex van der Weiden 
zal het hebben over de geheimen van 
markt en merk-denken. Daarnaast 
vertelt voorganger Steve Warren van 
de charismatische C3 church in Am-
sterdam over hun aanpak.

Verder is er cabaret en zijn er 
workshops. Er is plek voor 120 pre-
dikanten en kerkelijk werkers.

p Informatie en opgave: 
www.opgoedgerucht.nl

Kort nieuwsVeel zekerheid vooraf bij 
zoektocht naar God

Geruchtdag

Hoe verkoop je de kerk op de 
markt van welzijn en geluk?
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Met een feestelijke eucharistieviering (om 9.30 uur) wordt morgen de restauratie van de toren van de 
Sint Vituskerk in Blauwhuis afgesloten. De restauratie was hard nodig. Lekkage veroorzaakte veel schade. 
Om dat in het vervolg te voorkomen zijn de betonnen spitsranden nu omkleed met lood. Onder meer het 
voeg- en metselwerk, en vensters en deuren zijn onder handen genomen. De restauratie van ruim twee ton 
werd bekostigd met rijkssubsidie (150.000 euro) en door fondsen, giften en het restauratiefonds van de 
Sint Vitusparochie. Foto: Sicco Rypma

Feestelijke viering
Blauwhuister kerktoren weer als nieuw

Protestantse Kerk in Nederland
● Afscheid: van Ferwert, ds. M.H. de Jong wegens vertrek naar Vriezenveen 

(hervormd, wijk West).

Afscheid

Zondag 19 januari
● Leeuwarden, Huis van Gebed: opening Week van Gebed met als thema: 

Is Christus dan verdeeld? Aanvang 19.00 uur.
● Scharnegoutum, Martenskerk: Taizéviering. Aanvang 19.30 uur.
● St. Annaparochie: De Bining: jeugdkerk Stepping Stone met zingen en 

dansen. Aanvang 19.30 uur.
● Sneek, Martinikerk: orgelvesper door Dirk S. Donker. Aanvang 19.00 uur.
● Sneek, Filadelfiagemeente: Gebedsweek. Aanvang 18.45 uur.
● Ureterp, PKN Mounestrjitte: gezinsdienst met als thema: Zing voor de 

Heer, met medewerking van orkest Syncoop van Talant Drachten. 
Aanvang 14.00 uur.

Maandag 20 januari
● Beetsterzwaag, De Buorskip: A-cursus de Olterterperkring met thema 

Wonen in het verhaal van God: Ontologisch denken: Tillich en Caputo, 
prof. dr. R.S. Benjamins. Aanvang 20.00 uur.

● Buitenpost, de Schakel: inspiratie- en ideeënmarkt voor kerken. 
Aanvang 19.30 uur.

● Drachten, De Oase: Week van gebed, gebedsuur van 19.30 tot 20.30 uur.
● Heerenveen, Trinitas: ds. Henk Poot spreekt over het thema Hoop voor 

de toekomst, de boodschap van de profeet Zacharia. Aanvang 19.30 uur.
● Heerenveen, De Weg: Week van Gebed. Aanvang 19.30 uur.
● Leeuwarden, Baptisten Gemeente Parkkerk: Week van Gebed. Aanvang 

19.00 uur.
● Sneek, Filadelfiagemeente: Gebedsweek. Aanvang 18.45 uur.
● Sneek, Oosterkerk: ds. Wim van der Zwan over Justitiepastoraat, 

20.00 uur.

Agenda


