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DE KERK 
  7 Redenen om te komen. 

 
 
 
 
 

 De dominee was blij: 
 zeven kinderen op een rij 
 stonden in de kerk, vooraan 
 klaar om naar de nevendienst te gaan. 
  

Wij, kerkgangers en ik, zijn elke keer weer blij dat we kinderen in de kerk 
zien. Ze horen erbij en uiteraard jullie, hun ouders, ook. Met hun doop 
hebben we de kinderen welkom geheten en dat willen we graag 
voortzetten. We zijn blij met de kinderen, de gezinnen die komen en die 
meedoen met de nevendienst en met de andere activiteiten. 
Naast gezinnen die meedoen, zijn er ook gezinnen die wel verbonden zijn 
met onze gemeente, maar die we weinig tot nooit zien. 
Omdat we deze gezinnen, zonder dat ze het misschien weten, missen, 
deze ouderbrief over de kerk.  
Zeven redenen om te komen…………..(als aanvulling op alle redenen om 
niet te komen). 
  
Reden 1 Geloven leer je in de kerk 
Dat is nog al een uitspraak. Niet iedereen is het er mee eens en zeker niet 
als je slechte ervaringen hebt met mensen en/of regels in de kerk. 
Vaak hoor ik : “je kunt toch ook geloven zonder de kerk?” Dat is zo. Maar 
vaak zijn de mensen die wel geloven, maar niet meer in de kerk komen, in 
hun jeugd wel naar de kerk geweest. En in die kerk hebben ze veel 
geleerd: over de bijbel, over bidden, over wat geloof is en hoe het 
verbonden is met het dagelijks leven. Er is een de basis gelegd voor het 
geloof, waar zij nu zonder de gemeente een invulling aan kunnen geven. 
 
Heb je de kerk altijd nodig om kinderen een basis mee te geven in geloof?  
 
 



Als je thuis veel uit de bijbel met de kinderen leest, als je thuis samen bidt, 
als je thuis samen God lof toe zingt, als je thuis als ouder laat zien wat het 
betekent om Gods kind te zijn, als je er veel met de kinderen over praat, 
dan heb je de kerk misschien niet zo nodig. 

Maar in de kerk wordt het je aangereikt, elke zondag 
weer en ook door-de-weeks: Bijbellezen, bidden, 
danken, zingen, nadenken. In de kerk zijn er mensen 
waar je er mee over kunt praten. In de kerk zien de 
kinderen andere kinderen die ook leren geloven. In de 
kerk kun je terecht als je vastloopt en niet meer weet 
hoe je verder moet gaan. Hier hoef je verder niets voor 
te doen. Alleen maar komen. 
Je hoeft het niet alleen te doen. We bemoedigen elkaar. 

Omdat dit zo belangrijk is, missen de ouders en kinderen die wel komen, 
de ouders en kinderen die niet komen. 
 
Reden 2 Het houdt je scherp 
We leven in een wereld vol met keuzes. Elke dag moeten we weer keuzes 
maken, eenvoudige (wat eten we vandaag) en moeilijke (hoe voeden wij 
onze kinderen op) keuzes. 
We willen het allemaal goed doen voor onze kinderen. Dat is niet 
makkelijk in deze tijd met al die keuzes. In de kerk houden we elkaar 
scherp. Telkens gaan we terug naar de vraag: Wat is nu echt belangrijk in 
het leven? Wat is het meest belangrijke dat we onze kinderen mee 
kunnen geven? Wat is het dat God van ons vraagt? 
We houden elkaar scherp over normen en waarden. In de tien woorden 
heeft God ons verteld hoe we het goed houden met elkaar.  
We houden elkaar scherp dat het niet alleen om onszelf op deze aarde 
gaat, maar dat we de opdracht hebben om ook te zorgen voor onze 
medemensen, medeschepselen en de aarde. 
 
Reden 3 Er is hoop 
Er zijn genoeg mensen die zich van de kerk en het 
geloof hebben afgekeerd vanwege al het lijden in de 
wereld. Het doet vaak pijn om mensen te zien lijden, 
dicht om ons heen, of ver weg. En mensen vragen zich af 
waar God dan is en of Hij het niet kan laten stoppen. Mensen worden 
somber over deze wereld: “het wordt nooit wat” of onverschillig: “als wij 
het maar goed hebben”. Leven zonder hoop dat het ooit nog eens anders 
wordt. 
In de kerk willen we onze ogen en oren niet sluiten voor het lijden dat 
mensen, dat ons, overkomt. 



Maar we zeggen tegen elkaar: daar is niet alles mee gezegd. Er is hoop 
dat het anders zal worden. Er is hoop dat wij de kracht krijgen om lijden te 
overwinnen. Er is hoop dat wij samen met God de wereld een betere 
plaats kunnen maken voor iedereen. 
Het geloof dat wij in de kerk uitdragen is hoopgevend. 
Ook daar hebben we iedereen weer bij nodig – om steeds weer tegen 
elkaar te zeggen: “Maar het kan anders!”. 
 
Reden 4:  Je leert nog eens wat 
De bijbel is niet het makkelijkste boek. Er staan verhalen in die je zo weg 
leest en die je met plezier aan je kinderen verteld. Maar er staan ook 
verhalen in of redevoeringen waar je niet echt uitkomt. 
In de kerk leggen we elke zondag (en vaker) de verhalen aan elkaar uit. 
We doen soms verrassende ontdekkingen over de zeggingskracht van de 
bijbel. In dat eeuwenoude boek staat heel veel wat ons leven vandaag 
helpt bij het maken van goede keuzes. En soms is het heel anders dan wij 
dachten. 
Je leert ook van elkaar. Het is niet zo dat de mensen die vaak in de kerk 
komen het altijd gemakkelijk hebben gehad met hun geloof. Ze kunnen je 

wel vertellen hoe ze het vertrouwen in hun geloof hebben 
gevonden. 
Je leert van andere ouders hoe zij met geloofsopvoeding 
om gaan en welke vragen en welke oplossingen zij 
hebben. 
Je leert onze maatschappij en onze cultuur beter 
begrijpen. Veel Nederlandse schilderkunst, schrijfkunst 
enzovoort staat niet los van de bijbel en van het geloof. 

En op het sociale vlak in ons land is veel geïnspireerd door het christelijk 
geloof. 
Je leert dat mensen overal vandaan, uit alle lagen van de bevolking, 
mensen die elkaar niet hebben uitgezocht, oud en jong, elkaar ontmoeten 
in de kerk en iets met elkaar delen. En zij zijn nog aardig voor elkaar ook! 
 
Reden 5 Je bent niet de enige 
Al eeuwen komen ouders met kinderen naar kerken, om te bidden en te 
zingen en gaven met elkaar te delen. En dat gaat zo door in de toekomst. 
Wij staan in een traditie, we zijn niet de eersten en niet de laatsten. 
In onze maatschappij lijkt de traditie steeds minder belangrijk te worden. 
Iedereen moet zijn of haar eigen keuze maken en zelf beslissen hoe hij/zij 
het leven inricht.  
Voor een deel is dat winst: niet meer gedwongen worden. Maar er is ook 
verlies. 



Er wordt ons in de traditie heel veel goeds doorgegeven: wijsheid, 
ervaringen, hoop, vertrouwen, vormen van vieren enzovoort. Dit wordt niet 
altijd gezien en meegenomen. 
In een traditie staan betekent niet dat we het precies hetzelfde moeten 
doen. Het betekent wel dat we met respect 
kijken naar wat ons wordt doorgegeven en met 
respect naar degene aan wie wij het doorgeven. 
Wij zijn de eerste niet betekent ook dat we er 
nooit alleen voor staan. 
Kijk eens naar al die andere gelovigen 
wereldwijd. Daar horen wij bij! Mooi, hè!. De 
kerk staat voor een wereldwijde verbondenheid 
van gelovigen. 
 
Reden 6 Rust vinden 
Misschien wel de minst vanzelfsprekende reden. Want op zondagmorgen 
met kinderen op tijd in de kerk komen is vaak allerminst rustig. Maar als je 
dan eenmaal zit: een uur lang de tijd om tot rust te komen. De tijd om je 
gedachten gewoon te laten komen. De rust om, al is het maar door 1 zin 
uit de preek, of door 1 regel uit een lied of gebed,geraakt te worden of je 
gedachten weer op een rij te krijgen. 
 
Reden 7 Er voor een ander zijn 
Is dit een goede reden? Ergens naar toe gaan, omdat anderen er blij mee 
zijn dat je er bent? Toch doen we het wel, we gaan ook op bezoek als we 
het zelf niet zo leuk vinden of belangrijk. 
In de kerk ben je er voor God en voor elkaar en niet alleen maar voor 
jezelf. Mag dit vandaag ook nog een reden zijn? 
 
Redenen te over 
7 redenen om te komen, naast de redenen die er zijn om niet te komen. 
Ik hoop dat er voor jullie goede redenen tussen zitten om wel te komen. 
Zijn er vragen naar aanleiding van deze brief? Willen jullie reageren? Heel 
graag. 
Ik hoop van harte dat de kerk een plek blijft waar kinderen het geloof leren 
en waar ze zich thuis voelen te midden van andere kinderen en 
gemeenteleden. Ik hoop ook dat het een plek is waar ouders zich 
vertrouwd weten en zich welkom voelen en bemoedigd worden in hun 
geloof. 
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