
Een van de afgelopen weken zat ik 
’s morgens in een grote evangelische 
gemeente. De voorganger was jong, heel 
jong zo te zien. Maar wát een preek.

De preek van de voorganger raakte mijn 
hoofd en mijn hart. Een gedegen exegese 
– daar begint het allemaal mee – en een 
mooie toepassing naar het leven van het 
geloof en het geloof in de praktijk van alle-
dag. Daarnaast communiceerde hij goed. 
Hij zocht verbinding tussen podium en 
zaal en preekte praktisch uit zijn hoofd.
Ik was onder de indruk.
’s Middags zat ik in een christelijke-
gereformeerde kerk. De student was nog 
jonger dan de evangelische voorganger. 
Maar wát een preek.
Ook hij raakte mijn hoofd en mijn hart, 
ook hij had een gedegen exegese en ook 
hij probeerde zo veel mogelijk verbinding 
te maken tussen preekstoel en kerkzaal. 
En hij was al op jonge leeftijd los van zijn 
papier, zoals dat heet.

Deze zondag was voor mij een zondag 
van de hoop. Want wat ik meemaakte, 
is natuurlijk niet uniek. U zult misschien 
regelmatig hetzelfde beleven. Een nieuwe 
generatie van jonge mensen die heel graag 

het woord van God willen verkondigen. 
Die graag willen werken in het koninkrijk 
van God, als voorganger of dominee, of op 
andere plekken in dat grote koninkrijk.
Ik vind dat hartverwarmend om te zien. 
Het geloof houdt niet op bij mijn generatie 
of de generatie van mijn (voor)ouders, 
maar telkens weer worden nieuwe genera-
ties geroepen om de naam van de Heer te 
verkondigen.
Ooit was ik zelf student. Ik kan dus een 
beetje vergelijken. Is het raar als ik zeg 
dat de passie, het enthousiasme en de 
inzet van deze jongeren groter lijken dan 
vroeger? Of in ieder geval anders? Uitge-
sprokener?
Hoe dan ook, God gaat gewoon door met 
Zijn werk. Is dat geen geweldige troost?
 Ik was een blije kerkganger.

De zondag van een blije kerkganger

Andries
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FOTOBOEK

Noord-Korea
‘D.P.R. Korea Grand Tour’, Carl De Keyzer, Lan-
noo, 528 blz. (gebonden), € 47,99
Maar liefst 42 dagen lang reisde de be-
roemde Vlaamse Magnum-fotograaf Carl 
De Keyzer door Noord-Korea. Dit boek, dat 
250 foto’s bevat, is een visueel verslag van 
die uitzonderlijke reis: professionele fo-
tografen krijgen normaliter geen toegang 
tot dit zeer gesloten land. Bekijk je de 
– schitterende – foto’s, dan lijkt Noord-
Korea nogal mee te vallen: je ziet lachende 
mensen, blije schoolkinderen, zonovergo-
ten locaties, zelfs een pretpark. Uiteraard 
kreeg De Keyzer, die overal door gidsen 
werd geflankeerd, niets van de concentra-
tiekampen te zien, waar onder anderen 
talloze christenen wegkwijnen. Armoede, 
honger en onderdrukking blijven eveneens 
volledig buiten beeld. Volkomen begrijpe-
lijk, en toch jammer. (Gert-Jan Schaap)

    

BOEK

Vier vrienden
‘Mensen van licht en steen’, Frans Willem 
Verbaas, Mozaïek, 304 blz., € 19,99
Vier vrienden ontmoeten elkaar na de 
Tweede Wereldoorlog gedurende een 
halve eeuw vrijwel wekelijks op een 
bankje in het historische stadje Heusden. 
Hoofdstuk na hoofdstuk leer je hen beter 
kennen, met hun mooie én hun minder 
mooie kanten, hun uiteenlopende levens-
beschouwingen en – last but not least – de 
vrouwen in hun leven. Ontroerend is het 
verhaal over de bijzondere vriendschap 
tussen een vrijgezelle vrouw en een man 
die worstelt met zijn homoseksuele gevoe-
lens (waar hij overigens, na haar dood, wel 
aan ‘toegeeft’). Mooi geschreven,  met een 
prettige mix van diepgang en humor, en 
een onmiskenbaar melancholische onder-
toon: het verstrijken van de tijd wordt bijna 
tastbaar. (Gert-Jan Schaap)
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