
Waaraan kan men je herkennen als een gelovig mens? 
 
Feest van Christus Koning 
 
Gelovigen behoren tot een grote minderheid in ons land en in West-Europa, zo kunnen we dikwijls 
lezen in de media. Het christendom, en daarmee God zelf, verdwijnt uit samenleving zo luidt vaak 
hun conclusie. En als we hen mogen geloven is dat in ons ooit zo Katholieke Twente niet anders.  
Als je door deze berichten heen leest, dan kom je tot de ontdekking dat men zich bij deze conclusies 
vooral baseert op cijfers van het wekelijkse kerkbezoek. Dat zijn de feiten die te meten en duidelijk 
zichtbaar zijn. Maar wellicht is de grote vraag of met het afschaffen van de zondagsplicht en het 
daarop volgende dalend kerkbezoek ook het christelijk geloof uit Tilligte/Noord Deurningen 
verdwenen is In de tijd waarin de meesten van u opgroeiden was het vanzelfsprekend dat je elke 
zondag naar de kerk ging om zo je religieuze plicht tegenover God te vervullen. In mijn kindertijd 
moest je dan zelfs nuchter zijn, drie uur van tevoren, later een uur van tevoren, anders mocht je de 
communie niet ontvangen. Na de dienst kon je je zondagse kleren weer in de kast hangen en je weer 
steken in het alledaagse tenue, en je religieuze plicht zat er dan weer voor een week op. Je had dan 
God de dienst en de eer gebracht die Hem toekwam. De Kerk hechtte in die tijd erg aan de 
zondagsplicht en de sociale controle of je je eraan hield was in de dorpen erg groot. 
 
Maar wanneer die verplichte kerkgang dan zo belangrijk was, waarom komt dat dan niet aan bod in 
het Evangelie van vandaag? Een Evangelie dat we lezen aan het eind van het kerkelijk jaar en we de 
balans opmaken van het afgelopen jaar, en Jezus als een soort rechter onze daden beoordeelt in 
hoeverre we voldaan hebben aan onze verplichtingen als christen? 
Er wordt ons van alles voorgehouden: onze aandacht en solidariteit met mensen die honger en dorst 
lijden, de naakten, mensen die van alle eer zijn ontdaan, de zieken, de eenzamen, de daklozen, 
vluchtelingen en gevangenen. Maar er wordt met geen woord gerept over de zondagsplicht, het 
bijwonen van de zondagsviering. 
Juist datgene wat altijd centraal staat wanneer de cijfers over christenen in onze samenleving 
worden gepubliceerd, waarover de gesprekken gaan op verjaardagen en er geklaagd wordt over de 
lege kerkbanken, dat steeds minder mensen aan de zondagse eredienst deelnemen, daarover zegt 
het Evangelie helemaal niets. Wat voor ons in het middelpunt staat als we denken aan religie en 
kerk, noemt Jezus in zijn parabel met geen woord. Datgene wat voor ons heel belangrijk lijkt te zijn, 
dat lijkt bij Hem een ondergeschikte rol te spelen. 
 
Hebben we ons dan misschien toch wat vergist? Hoe belangrijk, voedzaam en weldadig de zondagse 
eredienst ook is, de dienst aan God moet op de eerste plaats een dienst zijn die wij vervullen in ons 
dagelijks leven. Echte eredienst, echte dienst aan God, is dienst aan de mensen. Zoals een oudere 
parochiaan ooit tegen mij zei: in mijn jeugd was ik er klaar mee wanneer ik op zondag uit de kerk 
kwam. Nu ben ik erachter gekomen dat ik op maandag moet uitvoeren wat ik op zondag heb 
beleden. En hoe wij God kunnen dienen in het leven van alledag, dat laat Jezus ons vandaag zien in 
zijn parabel. 
 
De hongerige voeden, de dorstige te drinken geven, de naakte kleden, de vreemdeling een thuis 
geven, de zieke, eenzame en gevangene bezoeken. Ooit heeft de onbekende schilder van Alkmaar dit 
prachtig uitgewerkt de altaarstukken over de zeven Werken van Barmhartigheid. En op elk schilderij, 
tussen de hongerigen, de dorstigen, de zieken, vreemdelingen, zien we een afbeelding van Jezus. 
Met andere woorden: datgene wat wij hebben gedaan voor de geringsten onder onze broeders en 
zusters, dat hebben wij voor God gedaan. En daaraan zullen we uiteindelijk worden afgemeten.  
 
Wie de naaste uit het oog verliest, die kan nog zoveel naar de kerk gaan, in Gods ogen heeft hij dan 
alleen iets voor zichzelf gedaan. Ware eredienst is dienstbaar zijn aan anderen, hun nood lenigen! Als 
we dit als criterium, als kenmerk nemen voor het christendom, dan is het er nog niet zo slecht mee 



gesteld in onze samenleving, en vallen de cijfers voor het aantal mensen dat zich christen mag 
noemen hoger uit dan de tellingen van het kerkbezoek.  
 
Is de kerkgang dan niet meer belangrijk?  
Jazeker, om op de eerste plaats God te mogen danken voor het geschenk van het leven.  
Hij biedt ons de mogelijkheid het leven te vieren en geeft ons de gelegenheid Hem naderbij te 
komen, Hem te kunnen ervaren, aanvoelen en ontmoeten in Woord en Sacrament. Hij geeft ons de 
gelegenheid om tot rust te komen, ruimte voor ontmoeting en oriëntatie op ons leven, om weer 
nieuwe energie op te doen voor onszelf.  
Maar dan niet verplicht, Hij laat ons vrij op Zijn uitnodiging in te gaan. Bedenk wel: voor Jezus vindt 
de ware eredienst plaats op straat, in uw wijk, uw dorp, onze samenleving! 
 
Amen. 
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