
De verschrompeling van de kerk van machtige organisatie tot instituut in de marge heeft het individu bevrijd,  
vindt Marleen Stelling. Het slinken van het instituut ‘kerk’ maakt dat van nu af iedereen geroepen is om 
pastor voor en van elkaar te zijn.  Ook al staat Stelling niet meer als kerklid ingeschreven, daarmee is zij 
nog geen ‘ongebonden gelovige’ geworden. Die bestaat namelijk niet. 
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essay ✽Binnen in mij  is een veilig toevluchtsoord

Tekst: Marleen Stelling
Beeld: Hollandse Hoogte

Thuis bij God, 
niet in de kerk

 A
angenaam. Ik ben Marleen 
Stelling, studeerde theologie 
en maak programma’s voor 
radio en televisie over geloof en 
levensbeschouwing. Of ik zelf 

gelovig ben? Dat hangt af van jouw definitie, 
maar ik geloof van wel. Nee, ik geloof niet 
direct dat ik blijf leven na de dood. Wel dat 
er een veilig toevluchtsoord is, vanbinnen, 
waar ik altijd naartoe kan. Ga ik naar de 
kerk? Nee, al tien jaar niet meer. 
Een samenvatting van spontane gesprek-
ken met onbekenden tijdens vakantie. 
Iets korter: Ik geloof, maar ga niet naar 
de kerk. Binnen de godsdienstsociologie 
val ik met deze eigenschappen binnen de 
categorie ‘ongebonden gelovigen’. Ik ben 
daarmee niet in mijn eentje, maar behels 
samen met categoriegenoten ongeveer 
zeventien procent van de Nederlandse 
bevolking. In de vijfde en laatste versie van 
God in Nederland, het sociologisch onder-
zoek naar de religieuze staat van ons land, 
hebben wij een eigen subhoofdstuk. 

Niet meer doen alsof
De ‘ongebonden gelovigen’ waar de schrij-
vers van God in Nederland over vertellen 
hebben hun geloof niet van een vreemde. 
Het grootste deel van de groep is opge-
groeid in een religieuze omgeving. Dat 
geldt ook voor mij. Tot mijn vijftiende was 
de kerkgang een niet van de zondag weg 
te denken ritueel en bezocht ik op door-
deweekse avonden trouw de catechisatie, 
alias ‘kattenbak’. Een gegeven dat mij tot 
op de dag van vandaag vormt. Springen    
‘s avonds de lantaarnpalen aan, dan klinkt 
spontaan de melodie van gezang 487 in 

mijn hoofd. Hij heeft het licht doen branden 
in de nacht.
Mijn verleden is een deel van mij en ik 
wil er het goede van meenemen. Ik kan 
nu, als volwassen, vrijgevochten vrouw, 
met dankbaarheid op mijn jeugd in die 
christelijke gemeenschap terugkijken. Dat 
was vroeger anders. Als kind en puber was 
ik eenzaam in de kerk, niet op mijn plek. 
Ik fantaseerde over God die buiten het 
gebouw zweefde en mij door het glas-in-
loodraam heen troostend toesprak. 
Het verlangen om te stoppen met ‘de 
poppenkast’, te stoppen met ‘doen alsof’, 
groeide in de loop van mijn tienertijd. Met 
mensen uit de kerkelijke gemeenschap 
deelde ik mijn twijfels over de traditie 
waarin ik was opgegroeid. Twijfels die 
hen zorgen baarden, want je geloofsleven 
voortzetten zonder kerkelijke gemeen-
schap, dat lukt vrijwel niemand, zo werd 
gedacht. 
In mijn dagboek lees ik dat ik die zorgen 
niet met hen deelde. Naar de kerk blijven 
gaan, maar er niet thuis zijn zou veel 
schadelijker uitpakken voor mijn relatie 
met God, vond ik. Mijn individuele, re-
ligieuze leven zou blijven liggen op de 
bodem van een vieze sloot, troebel door 
gevoelens van eenzaamheid, verveling en 
recalcitrantie. Het duurde niet lang voor ik 
de knoop doorhakte en op zondagochtend 
thuisbleef. 

God zonder gemeenschap
Meer dan tien jaren zijn verstreken. God 
heeft zich in de tussentijd steeds weer 
laten zien als veilige schuilplek, een in-
nerlijke plek van troost. De rijke traditie 

voedt mij van dag tot dag – mijn boeken-
kast staat er vol mee. Ik mag ontmoetin-
gen meemaken waarin ik God ervaar als 
zinderende verbinding, met mensen uit 
alle hoeken en windstreken. 
Maar toch. In donkere buien heb ik kritiek 
op dit leven. Kritiek die wellicht over-
eenkomt met de mening van overtuigde 
kerkgangers die zich weinig tot niets kun-
nen voorstellen bij het geloofsleven van 
die niet-kerkelijke, ongebonden gelovigen. 
Leuk, leven met God, maar houdt dat 
stand zonder een gevestigde gemeen-
schap? Mensen komen en mensen gaan. Jij 
denkt dat je in de kiertjes van je studeer-
kamer religieuze voeding vinden kunt… 
De mannen en vrouwen met wie je daar 
gemeenschap beleeft, zijn misschien wel 
wijs, maar ook vaak dood.
De donkere gedachtes maken niet op-
nieuw een belijdend kerklid van mij, maar 
brengen wel een gevoel van gemis teweeg. 
Iets dat ik ook ervaar als ik op feestdagen, 
begrafenissen en bruiloften even weer in 
het Huis Gods verschijn en mee ga in de 
entourage van een kerkdienst die mij zo 
vertrouwd is. 

Melancholie
Melancholie maakt zich meester van 
mij als ik afgelopen zomer het Utrechtse 
Catharijneconvent bezoek. Links van de 
ingang is een glas-in-loodraam tentoonge-
steld. De afbeelding van een engel, gered 
uit de kerk van Onze-Lieve-Vrouw-Ten-
hemelopneming die tot 1972 in Utrecht 
te vinden was. Een van de vele gesloopte 
kerkgebouwen in Nederland. 
Alle melancholie ten spijt – ondertussen 
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ben ik als ‘kerkverlater’ natuurlijk guilty as 
charged, samen met die massa’s mensen 
die de afgelopen decennia de kerk verlie-
ten. De kerk verloor haar monopoliepositie 
als zingever en het individu ontworstelde 
zich aan de druk van de gemeenschap. 
Gevolg: lege kerkbanken en geen geld in 
de kas. Men moet op zoek naar een andere 
bestemming van het kerkgebouw of tot 
sloop overgaan.
In een afscheidsinterview in Trouw vertelt 
Arjan Plaisier hoe het gedicht The Waste 
Land (T.S. Eliot), en dan in het bijzonder 
het fragment over ruïnes, hem gesteund 
heeft in de jaren dat bij algemeen secre-
taris van de Protestantse Kerk Nederland 
was. Dat is geen toeval. In hetzelfde artikel 
kondigt hij het einde van ‘de volkskerk’ 
aan. Presentie van de protestantse kerk 
in elke stad of in elk dorp behoort tot het 
verleden, aldus Plaisier. 

Missionair pionier
Sommigen hangen de vlag uit voor het 
kleiner worden van kerkelijke genoot-
schappen. Freedom at last. Het zijn veelal 
babyboomers die eerder met hun hele 
hart de kerk vaarwel zegden. Hun beeld 
van de kerk komt vaak overeen, merk ik 
in gesprekken. Het betreft een kerk die 
zichzelf superioriteit toekent en overtuigt 
is van exclusief bezit van de Waarheid. Een 
kerk met een doofpot. Een kerk die alter-
natieve denkers en voelers buitensluit en 
vasthoudt aan een geestdodende, geldslur-
pende vergadercultuur. 
Ik erken de realiteit die in de kritiek 
doorklinkt, maar kan het daar onmogelijk 
bij laten. In kerkelijk Nederland wordt 
namelijk tussen het puinruimen door 
volop nieuw, vruchtbaar leven gezocht en 
gevonden. 
“Wanneer het nieuws rood kleurt van 
religieus geweld, ben ik blij dat we de dag 
daarna met moslims, christenen en hin-
does in vrede aan tafel zitten.” Bettelies 
Westerbeek, ‘missionair pionier’ van de 
Marcuskerk in de Haagse Moerwijk, vertelt 
over een buurtmaaltijd. De kerk kan een 
instituut voor iedereen zijn en midden in 
de wereld staan. Iets waar René de Reu-
ver, de man die vanaf april de plaats van 
Arjan Plaisier inneemt, zich als voormalig 
predikant van deze kerk steeds hard voor 
maakte. 

onvoorwaardelijk tot Dienaar van de ander 
benoemd; tot bemoedigende predikant 
en priester in een kerk die ‘supermarkt’, 
‘kantoor’ en ‘buurthuis’ heet. 
De verschrompeling van de kerk van meest 
machtige organisatie tot instituutje in de 
marge heeft het individu bevrijd. Willen 
we blijven bouwen aan een constructieve 
samenleving, dan vraagt het proces van de 
afgelopen decennia bovenal om gepassio-
neerde individuen die over hun schroom 
heen durven stappen. Die de ander de 
helpende hand bieden, hoe klein het resul-
taat soms ook lijkt. Zij zullen het licht der 
wereld zijn.  
  
Openingszin
Terug naar mijn studeerkamer. “…dat wat 
wij in de hemelen zien, en dat wat wij in 
onszelf herkennen, in onze ziel, dat noe-
men wij God”, lees ik op een avond in De 
weg van het leven van Lev Tolstoj, de man 
die eind negentiende eeuw in conflict was 
met de Russisch-orthodoxe kerk.
De volgende ochtend vraag ik, geïnspi-
reerd door Tolstoj en fan van Genesis 1, 
bij het openen van de gordijnen of ik een 
sprankel licht mag zijn in een wereld die 
woest en ledig is. Bij de eerste krant die 
mij aan de ontbijttafel voor ogen komt, 
zakt de moed me al in de schoenen. Een 
afbeelding van een omgekomen peuter, 
liggend in de armen van een reddingswer-
ker in Aleppo, de luier nog om. 
Ik kan het licht niet zijn, ik ben machte-
loos. Ik verlaat het huis en stap op de fiets. 
Op een straathoek onderweg staat een 
man met stoffige, versleten kleren aan. 
Hij kijkt met grote ogen in de rondte en 
beweegt veelvuldig en ritmisch zijn hoofd 
heen en weer. Hij lijkt alleen. Ik kijk een 
meter of tien nadat ik hem passeerde toch 
wat bezorgd om. Iemand heeft hem bij de 
arm genomen. Ik fiets door.
Vaak denk ik dat ik verre oorden nodig 
heb, waar de wereld echt woest en ledig is, 
wil ik een sprankel licht of Dienaar van de 
ander zijn. Deze dag leer ik dat ik vooral 
iets anders nodig heb. Een nieuwe ope-
ningszin voor spontane gesprekken. 
Aangenaam, mijn naam is Marleen Stel-
ling. Kan ik iets voor je doen? .
Marleen Stelling is theoloog en presentator 
van het EO-tv-programma Het Vermoeden.
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Ik heb veel respect voor kerkvernieuwers. 
Zij laten het alleenrecht op het land van 
melk en honing achter en maken Liefde tot 
iets van en voor alle mensen. Zo koestert 
Wielie Elhorst, de eerste lhbt-predikant 
(lhbt = lesbisch, homoseksueel, biseksu-
eel, transgender) het verlangen naar een 
(veel) inclusiever, kerkelijk huwelijk. “Ik 
zou liever zien dat de kerk allerlei vormen 
van liefde en genegenheid zegent”, zegt hij 
in de Volkskrant over bekenden in de kerk 
die een driehoeksrelatie hebben. 

Uitschrijving
Waarom zou ik als recalcitrant, volop 
liefhebbend wezentje dan niet ook ge-
woon bij die nieuwe kerk willen horen? De 
vraag wordt urgent wanneer ik afgelopen 
voorjaar een brief van de plaatselijke, 
kerkelijke gemeente op de deurmat vind. 
Ik reageer al jaren niet op verstuurde cor-
respondentie. Voorgesteld werd om mijn 
gegevens uit de landelijke PKN-ledenre-
gistratie te verwijderen. Een uitschrijving 
dus. Natuurlijk kon ik dit proces stopzet-
ten, werden excuses aangeboden mocht 
het een vergissing zijn en was ik in de 
toekomst nog altijd even welkom als eerst. 
Ik had actie kunnen ondernemen, maar 
heb het niet gedaan. Waarom niet? Laat ik 
mij toch nog onbewust leiden door gevoe-
lens van eenzaamheid over vroeger? Is het 
drempelvrees, bindingsangst? 
Eén antwoord bleek juist: ik hoor nog 
bij die kerk, ook zonder inschrijving. De 
‘ongebonden gelovige’ bestaat niet. Geen 
mens leeft zonder belonging. Een ieder die 
verlangt naar onvoorwaardelijke liefde 
– of je jezelf nu beschouwt als gelovig of 
ongelovig, als theïst, agnost of atheïst, als 
eenling of gemeenschapsdier – hoort bij 
een aards koninkrijk dat soms even werke-
lijkheid wordt. Een plek om thuis te zijn, 
waar je een parel bent en elkaar tot parel 
maakt.

Dienaar van de ander
Dit koninkrijk onderhoudt geen kerkge-
bouw en brengt niet het salaris van de 
predikant bijeen. Welke gevolgen dat 
uiteindelijk heeft voor het instituut kerk, 
is een kwestie van afwachten. Maar de 
komst van dit nieuwe koninkrijk, dat er 
eigenlijk altijd al was, betekent niet enkel 
offers brengen. Het heeft ieder individu 


