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Een mensgrote kerk, een kunstwerk, wordt
binnengedragen in de lutherse kerk in Arnhem.

Om dit kerkje heen wordt later avondmaal gevíerd.

Domínee l{ldas Touwen en beeldend kunstendar
Jan Meíjering werken samen in dít artistiek-liturgisch

projecí, ddt zií hieronder beschríjven.

crwijl kcrken in Nederland in rap te mpo worden aÍge-

brokcn, bouwt l<unstenaar Jan Meijering een nieuw
kerkje. Platen hout en balken worden gczaagd, door-

boord en in elkaar geschroefd. De afmetingcn van hct
bouwsel hebben iets heel vcrtrouwds omclat het de maat
heeft van een mens. Je past cr, dood of lcvend, prc'cics in.
Het doet denken aan kapelletjes in ccnzarnc landschap-
pen of schuilplaatsen voor dieren in wcilandcn. Ook zijn cr

associaties met huisvormige sarcofagen en grafinonumcn-
ten in Italiaanse kerken.

Wilde de kunstenaar een plekje scheppcn voor ccn mcns
om in een overspanne n wereld tot rust tc komcn cn voor
even de hemcl op aardc tc crvarcn? Of speelt hij Francis-
cus, die, geroepen door God, ccn kapcl in dc buurt 'n,an

Assisi herstelde? Om dit kerkjc van dc jongc Franciscus

heen wordt later een enorme basilick gcbouwd, waardoor
het een ontroerende kleine kerk in een grotc volwasscn
kerh wordt.
Van hedendaagse kunstenaars kan mcn cchter niet vcr-
wachten dat z.ij, zoals dc franciscancn deden, de heden-
daagse kerk hervormcn, hooguit dat zij de nooclzaak daar-

van onderstrepen.
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Het drogen von miniatuurkerken door de straten von Moastricht ter
gelegenheid von het Moriocongres in 1947.

Dragen

Vier gemeenteleden, een jongen, een man en twee vrou-

wen, dragen aan het begin van de zondagse dienst het wij
zware bouwsel de kerkruimte binnen. Aan het gouden

zwaantje dat op de toren prijkt, herkennen de kerkgangers
hun eigen lutherse kerk. Op het dak zien zij ook de sterren

weerspiegeid, zoals die in het gewelf van de apsis geschil-

derd zijn. De dragers plaatsen het kerkje voor het altaar en

nemen hun plaatsen in de kerkbanken weer in.
Het dragen van miniatuurkerken is in de geschiedenis van

de protestante kerk een bijzonderheid maar voor het ove-

rige van de lieve christenheid niet ongebruikelijk. In pro-

cessies worden ze meegedragen en als omhulsel van relie-
l<en of als monstrans voor de heilige hostie.

Zichtbare zelfman ifestatie

In een van de processies van het Mariacongres te Maas-

tricht in 1947 , 'om de allerzuiverste Maagd en Moeder te

eren'werden basilieken en kathedralen aangedragen. Van

dit zelfbewustzijn sprak paus Pius XII in zijn radiotoe-

spraak:
'Uw Congres duidt ongeveer het eind aan van een eeuw

die ongetwijfeld dient opgetekend te worden als een der

meest opmerkeiijke voor de IGtholieke I(erk in Nederland.
Honderd jaar van vooruitgang van groei, van kracht, wat
betreft de organisatie en zichtbare manifestatie van het
I(erkelijk leven, ongetwijfeld, maar niet minder van vervol-
making van het inwendige leven der gelovigen.'

De protestantse theoloog I(ornelis Heiko Miskotte waar-

schuwde enkele weken later in In de Waagschaal ongemeen

fel tegen'deze vreemde religie' en mobiliseerde de protes-

tantse tegenkrachten: 'We moeten weten, wat ons te doen staat,

als deze religíe de staat lvermeestert ... ik zeg: er zal vroeg of laat

maar één dílemma zíjn: het land verlaten of het land verdedigen' .

Hemelkoepel met ruimteafval

Voor kleine en grote oren vertelt dominee lcaas Touwen over

de sterrenhemel van de koepel bovenin de lutherse kerk. Hij
laat de mensen mee omhoog kijken, waar ordelijke sterren

vriendelijk fonkelen aan een donkerblauw firmament. Het

is een hemelkoepel waarin je geborgenheid ewaart.

Op het dakje van het zojuist binnengedragen kerkje lijkt
dat net zo te zijn, rnaar het is onhcilspellcnd andcrs: dc

sterren, groot en klein, staan kriskras door elkaar en door
het blauw speelt een onheilspellend zwart. Tussen de ster-

ren zijn andere sterrenstelsels en zuigende zwarte gaten

te zien en zwervende brokken ruimtepuin van raketten en

meteoren.

Artistiek en liturgisch

I(laas Touwen en Jan Meijering werken voor de derde keerr

samen in een dergelijk artistiek-liturgisch project. Aanlei-
ding is een beschilderd houten huisje dat de kunstenaar

een paar jaar geleden als sarcofaag geplaatst had in de

kapel van een voormalig klooster en meisjespensionaat te

Ubbergen. In deze sarcofaag, House of the executed painrings

geheten, kon men zich een mausoleum voor overleden

schilderijen voorstellen.
Voor de dienst in deze kerk echter werd nu besloten elke

associatie met doodskisten en uitvaartplechtigheden te

vermijden. Het huisje is daarom voorzien van een toren
en getransformeerd tot kerk. Het wordt vanuit een zijdeur

naar binnengedragen en niet haaks op. maar parallel aan

het altaar geplaatst. Inhoudelijk komt daarmee de kerk-
ganger zelf en zijn plek in de wereld en het heelal centraal

te staan.

Ontfermen

Dat binnenbrengen van het kerkje verwijst naar het eigen

kerkgebouw maar niet als een ruimte waarin men kan
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binnentreden. Het is geen kerkje waarin je op je eigen ver-

trouwde plek plaats kunt nemen. Zo vlak voor het altaar
staat het geweldig in de weg. Het is alleen van buiten te
bekijken, van terzijde en van boven. Je kijkt erop neer.

Vanuit alle invalshoeken zijn de kerkgangers daarentegen
grooÍ. Zij zien hun eigcn kerkje als maar heel beperkt en
klein.
De kerk die hen omgeeft, die hen omvat, omarmt, omvangt,
ervaren zij doorgaans als een geborgenheid. Om de kerk
heen is het hemelgewelf dat zich over de aarde uitspant en
daaromheen zijn de handen van God die deze wereld heeft
geschapen en in stand houdt en zich over haar ontfermt.
Juist die geborgenheid wordt door het kleine kerkje ont-
regeld. De transcendentie van 11root, groter, ,qro/tst meÍ als
sluitstuk de Allerhoogste is voor velen ongeloofwaardig
geworden. In onze spiritualiteit is die transcendentie een
kwartslag gedraaid. Niet in de tegensteliing tussen bene-
den- en bovennatuurlijk maar in de ethiek wordt de trans-
cendente ruimte ervaren: in het appèl dat uitgaat van de

ander, in mededogen, barmhartigheid en compassie om
aan dat appèl tegemoet te komen.
Omdat God niet meer zo almachtig is als vroeger, dragen
wij zelf grotere verantwoordelijkheid voor anderen, vooral
voor kinderen, de dieren, de planten en het klimaat van
onze aarde. We hopen dat anderen zich ontfermen over ons
als het nodig is. Zo kwetsbaar kunnen we zijn.

De blauwe planeet in een koud en leeg heelal

Van de eerste ruimtevaarders astronauten die naar boven
zijn geschoten, zijn ons twee fundamentele ervaringen
overgeleverd. Dc Russischc astronaut Joeri Gagarin gaf te
kennen dat hij God daarboven nict tegen was gekomen:
'Zie je wel, er is geen God.'

De andere ervaring is die van de eerste foto van de opkomst
van de aarde, gezien vanaf de maan tijdens de Apollo
B-missie in 1968. Die foto vestigde in ons het beeld van de

blauwe pianeet, beschenen door de zon, zwevend in een
immens heelal, een bal die je in je handen kunt nemen en
dragen, waarvan je het gewicht kunt voelen.
Voor het eerst werd de aarde gezien als iets kwetsbaars, iets
om voor te zorgen over de generaties heen.

Jan Meijerings kerkje weet van een uitdijend heelal dat
niet meer bijeen gehouden wordt door zwaartekracht,
zoals we altijd dachten. Nee, de drie wetenschappers die
het afgelopen jaar de Nobelpriis voor natuurkunde won-
nen, schetsen een heel ander beeld: het uiteenbewegen
van het universum wordt miljarden jaren na de oerknal
versneld door de 'donkere energie' en eindigt in een grote,
koude leegte. Een onherbergzame kosmos waarin geen
liefde meer te ontdekken valt.

Heilige sporen in een verontrustend universum

Ook al is het dak van het kcrkje verontrustend, het kerkje
zelf is bedoeld als een thuiskomst, een kleiner maken, een
focus. Het is van tekens en aÍbeeldingen voorzien, het ver-
toont sporen waarmee wij ons kunnen verbinden.

Het levensechte gelaat van Jezus (vere icon) is er op geschil-

derd zoals Veronica het op haar doek zag en ook het gelaat

van Maria, de moeder van de Heer. We ontmoeten hen in
het alledaagse leven in het geiaat van de andere mens, in
een bioscoopfilm of kunstwerk in huis. museum of kerk.
Er is een raam in het kerkje geschilderd. Het geeÍt zicht op
een expositieruimte van herinneringen. Er is een ander raam,
een zwart gat dat de duisternis in perspectief brengt. Deze



ruimtes zijn onheilspellend omdat cr te weinig in te zien is.
I(jkend in deze ramen verliest ons oog grip, we gaan ons nie-
tig voelen en merken dat onze stem er niet wordt gehoord.

Op het kieine kerkje is ook een schildering te zien van een
bloeiende paradijsboom en van de avondmaalskelk met een
lichtspiegeling. Dat zijn mystieke s1'rnbolen die ons over de
tijd heen tillen en in contact brengen met het Rijk van God.

. . . mystieke symbolen dle ons over de trld heen
tillen en rn contoct brengen met het Rtlk von God.

Die paradijselijke levensboom zegt ons het leven toe door
de dood heen en de glanzende kelk verwijst naar het
avondmaal als Christus zelf ons sterkt en voedt.

Om het avondmaal te vieren, staan de kerkgangers op uit
hun banken en gaan deze zondag in een grote kring staan,
langs de wanden van de grote kerk, om het kleine kerkje
heen.

Kerkhervorming

Het is een onhandig kerkje dat de kunstenaar heeft
gemaakt. Dit artistiek-liturgisch project vindt plaats op de
zondag vlakbij Hervormingsdag waarop wij ons de vraag
kunnen stellen hoe in onze tijd de kerk hervormen moet
(ecclesia semper reformanda). Het is een verleideliik avontuur
om een parallel te trekken tussen het lutherse kerkje-in-
de-kerk en het kleine kerkje dat de jonge Franciscus her-
stelde zoals hij later het instituut kerk hervormde.

Van Sint Franciscus wordt verteld dat hij in zijn jonge jaren
in een oorlog tussen die Italiaanse stadsstaatjes Assisi en
Perugia, gevangen was genomen en pas na een paar jaar,

ziek en verzwakt, met het losgeld van zijn vader wijkwam.
Hij kon zijn draai niet meer vinden, hij was de richting
van zijn leven kwijt. Waar zou zijn bestemming zijn? Toch
maar zijn vader opvolgen in de lakenhandel? Op een dag
Iiep Franciscus langs de kerk van Sint-Damianus en ging er
binnen om te bidden voor het kruis dat daar hing, een hou-
ten kruisbeeld mct daarop een geschilderde aÍbeelding van
Jezus. Terwijl hij in gebed was sprak het kruisbeeld hem
welwillend toe: 'Franciscus, ga en herstel mijn huis., Fran-
ciscus vatte dit letterlijk op. Vol ijver zette hii zich in voor
de schoonmaak en de restauratie van het kerkje. De bre-
dere betekenis van die woorden ontging hem nog.
Om aan de benodigde middelen te komen verkocht hij hei-
melijk balen stof en gereedschap van zijn vader. Dat bleef
natuurlijk niet onopgemerkt. Zijn vader pietro Bernardone
werd de levenswijze van zijn zoon zo zat, dat hij besloot

hem in het openbaar te berispen en tot de orde te roepen.
Franciscus en plein public liet het gelaten over zich heen
komen en deed afstand van zijn erfdeel, verbrak de lijn met
de lakenhandel en zette de verhouding tot zijn vader op
scherp, door zich tot grote consternatie van alle aanwezi-
gen publiekelijk van zijn kleding re onrdoen. Van al zijn
kleding. Dat was immers alles van zijn vader: zijn kleding,
zijn wijheid (met dat losgeld), zijn roekomsrperspecrief.
Daar stond de poedelnaakte Franciscus, bisschop Guido
van Assisi bedekte hem snel met zijn mantel en Franciscus
wist dus wat hem voortaan te doen stond: in eenvoud en
armoede leven en gehoor geven aan de stem: ,Franciscus,

ga en herstel mijn huis.'
Hij begreep niet beter of het ging om dat kerkje zelf, dat van
ouderdom en verval in elkaar dreigde te storten. Hij wijdde
zich aan hout en steen en metselwerk. Pas al doende werrl
hem duidelijk dat hij was geroepen tot herstel van de kerk
in bredere zin. Zljn eigenlijke roeping verstond hij pas na
zijn ontmoeting met de melaatsen.

De legende vertelt hoe de bouwval symbool staat voor
het geheel van de kerk. Hoe het materiëIe: schoonmaken,
onkruid verwijdcren, losgeraakte stenen voegen, het dak
repareren, houtwerk hersfellcn, samcnvalf rne r hcr spiritu-
ele: gebed, terugkeren tot de kern, de eenvoud zoeken, het
levcn delen met Gods verschoppelingen op aarde, de kerk
terugbrengen naar waar zij om begonnen is.

De restauratie van een kerkgebouw is geen doel op zich. De
kerk is geen object dat je veiligstelt om geriefelijk en com-
fortabel voort te leven. Nee, het is een Godshuis waar je
liefde aan besteedt en toewijding. Het gebouw is een baken
op je ievensweg. Het belang ervan laat zich relativeren in
de ontmoeting met de melaatsen, maar het laat zich niet
wégrelativeren.
Je kunt niet slechts het spirituele kiezen lós van de con-
crete toewijding aan een huis, een plek, een geloofsge-
meenschap. In de kerk heet dat de stabilitas loci: opje plek
blijven.

Ilaas Touwen en Jan Meíjering zíjn redactíeleden van ErediensÍ-
vaardig.

Relevante links:
http-//klaasrouwen.web -1og.nl

wrl,"vv.executedpainting s.nl

Noot

I Zie Eredienstvaardig 2010-\'Ledematen aan het kruis, en Err-
dienstv aardig 20 I I -2' Stamelen en raaskallen'.
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