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Een

dromerig Frans dorpje. Langs de zijmuur
van het kerkje bevindt zich een trap, halverwege geblokkeerd door een deur.
‘Accès interdit au ciel’ – Geen toegang tot de hemel.
Gek dat juist een kerk de toegang tot de hemel
lijkt te dwarsbomen... Is het niet juist andersom:
de kerk ontsluit juist de deur naar de hemel. Niet
dat je er tickets kunt kopen. De kerk is helemaal
niet commercieel ingesteld. In de kerk word je wel
wegwijs gemaakt. Je kunt de hemel niet verdienen.
Je hoeft je er niet eens voor in te spannen, al wil
dat er niet bij iedereen in. Ontzettend veel mensen
zoeken de hemel op aarde. Daar doen ze ongelooflijk veel moeite voor. En even zoveel mensen
raken hem kwijt, teleurgesteld en verbitterd.

Hemelbestormers en...
Kerkbalans 2018

Je hart zegt wat anders. Volg je verlangen, blijf de hemel zoeken. Hij is er, en er is
plek. Jezus is daar duidelijk over. Hij heeft er zelf voor gezorgd.
Nu even terug naar die tekst op die deur. ‘Ciel’ betekent behalve hemel ook ‘gewelf’ of ‘baldakijn’.
En zo gelezen, is het wel weer een verstandig advies, bij dat kerkje.Want er zouden
ongelukken kunnen gebeuren als je de koepel zou beklimmen.
Het wankele trapje en die krakkemikkige deur zaten aan de buitenkant. Om toegang te krijgen tot de hemel moet je binnen zijn. Daar zitten de hemelbestormers.
Daar kun je “proeven”.
Binnen zijn dus. Daar heb je open deuren voor nodig. Kerkbalans 2018 is weer een
poging om in ons dorp de deuren van de kerk open te houden. Een open deur
betekent dan: iedereen is welkom.
Wij hopen... en verwachten, dat velen weer meedoen met de actie kerkbalans. Nog
nooit gedaan? Waag het er eens op en kom daaraanvolgend kijken of we de belofte
van de open deuren en het ‘proeven’ ook in praktijk brengen.
Zo gek is de tekst op de deur niet... bij nader inzien.
“Geen mens kan iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.”
(Max Lucado)
College van Kerkrentmeesters.
Vrij naar Johan Timmer.
(deels overgenomen uit ECHO, uitgave IZB, september 2013)

