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Werkverslag Peter van de Peppel  1 september 2017 – 31 augustus 2018   
 

Kerkdiensten 

Kerkdiensten waarin iets bijzonders gebeurt zijn het het vermelden waard. De gewone 

routineuze gang op zondagmorgen nemen wij voor kennisgeving aan. Daar moet wel bij 

gezegd worden dat er steeds meer bijzonders te vermelden valt. Voor velen voldoet de 

gewone kerkelijke routine niet meer, tenzij er zoveel bijzondere diensten zijn dat het opeens 

weer speciaal wordt als er een „gewone‟ kerkdienst wordt gehouden. 

 

Bijzonder was de schoolkerkdienst op 19 november 2017 in De Bron met CBS Het Kompas. 

Als thema hadden we gekozen Maskers af en de kerk zat helemaal vol. Het idee voor deze 

dienst deed ik op in Venetië, waar ik in de zomer van 2017 op vakantie was. Daar zijn mooie 

Venetiaanse maskers te koop. Toen ik ze zag wist ik dat ik die wilde gebruiken voor een 

schoolkerkdienst. Dat lukte door de goede samenwerking met het onderwijzend personeel van 

het Kompas. We hebben in de dienst gelezen van Jakob die zijn vader Izaäk en broer Ezau 

bedroog, uit Genesis 27. Met behulp van de Venetiaanse maskers kon ik laten zien dat we 

vaak een andere kant van onszelf laten zien dan we willen of durven. Maar dat het juist  goed 

is om jezelf niet verborgen te houden voor de a/Ander. We zongen het lied Wie ben jij, dat ik 

jaren geleden eens had gehoord op een dag van JOP, het jongerenwerk van de protestantse 

Kerk in Nederland, met daarin het refrein: Wie ben jij? Wie ben jij?/ Laat zien nu wie jij 

werklijk bent/ Wie ben jij? Wie ben jij?/ Een Godswonder, en mensen-kind/ Wie ben jij? wie 

ben jij?/ Antwoord op - de sleutelvraag! 

Na afloop had iemand tegen schooldirecteur Ellen Sonnemans gezegd: ik was eigenlijk nog 

nooit in een kerk geweest, maar wat was dat leuk! 
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Op 21 januari 2018 was er de gezamenlijke dienst met onze Molukse broeders en zusters 

in De Bron. Het is inmiddels traditie aan het worden dat we aan het begin van de Week voor 

het gebed van de eenheid van christenen een gezamenlijke dienst hebben. Dat is een goede 

zaak voor de onderlinge verhoudingen. 

Op Hemelvaartsdag, 10 mei 2018 moesten we voor het eerst vanwege de regen uitwijken 

naar de Adventskerk. Een enkeling liep daardoor de kerkdienst mis. We hebben ervan geleerd 

en zullen, als het opnieuw slecht weer is, de opvang nog iets beter kunnen regelen. 

Op Eerste Pinksterdag, zondag 20 mei, stonden we stil bij het feit dat we inmiddels 10 jaar 

kerken in De Bron. Het was een feestelijke dienst met medewerking van muziekgezelschap 

Oranje, met een kort filmpje waarin we terugkeken op hoe destijds de overgang was van “het 

anker” naar De Bron. De Bron heeft inmiddels een belangrijke plek in het kerkelijk leven van 

de PGA ingenomen. Het is een prettige ruimte voor de zondagmorgen en ook van de 

vergaderruimten wordt graag en veel gebruik gemaakt. 

Een bijzondere trouwdienst vond op 25 juli 2018 plaats in de Jozefkerk. Het echtpaar in 

kwestie wilde graag in de kerk trouwen, maar was geen lid van een kerkgenootschap. Ze 

kozen voor Jozefkerk, vanwege het monumentale gebouw. Door de zomervakantie kwamen 

ze bij mij terecht als voorganger. Het was een leuke puzzel om te kijken of we tot een goede 

dienst konden komen. De vrouw was van Armeense herkomst en de man had verder niets met 

kerk en geloof. Het is naar mijn idee redelijk goed gelukt, al is het lastig om een kerkdienst 

samen te stellen met mensen waarvan je weet dat ze geen enkel kerkelijk lied kennen. Maar 

YouTube bracht uitkomst en ik heb de voorzang gedaan in het bekende lied Halleluja van 

Leonard Cohen. Want dat kent inmiddels iedereen wel. Het refrein werd schoorvoetend 

meegezongen door de aanwezigen.  

In navolging van vorig jaar hebben we in de zomerperiode met een aantal collega's van de 

PGA en dominee Bert Altena uit Vries gepreekt over zogenaamde struikelteksten. 

Bijbelgedeelten en thema's die niet zo gemakkelijk toegankelijk zijn. Waar soms met een 

boog omheen gelopen wordt en zelden over gepreekt. Net zoals vorig jaar heb ik er goede 

ervaringen mee opgedaan. Er is een klein aantal gemeenteleden dat speciaal voor dergelijke 

diensten naar de betreffende kerk en voorganger komt om over die bepaalde struikeltekst te 

horen.   

Ik heb over vier struikelteksten gepreekt. In de maand juli 2018 over de vraag naar het lijden, 

aan de hand van het slot van het boek Job, over het zevende gebod: gij zult niet 

echtbreken/pleeg geen overspel, over een alternatieve uitleg van Genesis drie waarin niet van 

de zondeval wordt uitgegaan, maar het verhaal gelezen wordt als een parabel van 

volwassenwording die zich in ieder mensenleven voltrekt. En ten slotte over „De beer is los‟, 

het verhaal van Elisa en de beren uit 2 Koningen 2, 23-25. Daar had ik vorig jaar ook al eens 

over gepreekt, maar kon dat nu doen in de Opstandingskerk. 

 

Cijfers: Ik ben voorgegaan in twee trouwdiensten. Er was dit jaar geen doopdienst waarin ik 

voor kon gaan.  

 

Bezinning op het avondmaal 

Aan het begin van het seizoen hadden we ons als predikanten van De Drieklank in opdracht 

van de kerkenraad gebogen over de vraag hoe we een proces van bezinning op de viering van 

het avondmaal konden vormgeven. Op grond daarvan hebben we samen als de vier 

predikanten van De Drieklank een aantal kerkdiensten geleid waarin geëxperimenteerd werd 

met vorm en inhoud van de avondmaalsviering.  

Op 11 februari 2018 had ik dienst in De Bron en had een alternatieve vorm bedacht waarmee 
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we met alle kerkgangers aan tafel konden zitten. Die tafel(s)  stonden opgesteld in een grote 

ronde kring, met aan het hoofd het liturgisch centrum. Met de kerkgangers aan beide zijden 

van de tafels, tegenover elkaar.  

Het was een bijzondere viering die gemengd ontvangen werd. Er waren mensen die vonden 

dat het bijdroeg aan het gemeenschapsgevoel, zo samen met elkaar verbonden aan één tafel. 

Maar er waren ook veel kritische opmerkingen over licht, geluid en de opstelling van de 

stoelen. Nogal wat mensen vonden het rommelig en dat hoort niet bij de viering van het 

avondmaal.  

De kerkenraad heeft zich op de kerkenraadsdag op 21 maar 2018 bezonnen over alle 

vieringen en zal bekend maken wat er mee gedaan zal worden.  

 

Pastoraat 

De ontmoetingsbijeenkomsten, zoals we sinds een aantal jaren het groothuisbezoek noemen, 

gaan wat achteruit in belangstelling. Het is een vorm van groepspastoraat waarin we met 

elkaar praten over geloof en leven. Het zijn mooie bijeenkomsten waarop mensen vrijuit 

spreken over wat ze wel en niet geloven. Dit jaar sloten we niet aan bij het landelijk thema, 

maar hadden gekozen voor Alle zegen komt van boven. De gesprekken waren prima, maar van 

de vier geplande avonden die ik zou leiden gingen er maar twee door. De andere vervielen 

vanwege gebrek aan belangstelling. Zonder al te vergaande conclusies te trekken, meen ik 

toch moeten signaleren dat ook hiervoor de belangstelling aan het verminderen is. 

 

Wat nog steeds een behoorlijk deel van mijn tijd in beslag neemt is het leiden van uitvaarten. 

Dat levert intensief contact met nabestaanden op en soms natuurlijk ook een intensieve tijd 

voor sterven en heengaan van gemeenteleden.  Een mooie maar soms ook zware taak, zeker 

als er zoals in afgelopen seizoen een geval van zelfdoding bij was.  

 

Cijfer: Ik was dit jaar betrokken bij 16 uitvaarten.  

 

Vorming en toerusting 

In de maand oktober 2017 kwam een einde aan een jaar van herdenken van 500 jaar 

Reformatie. Op 11 oktober hield ik in de Kandelaar, een van de vrijgemaakt gereformeerde 

wijkkerken, een avond over de Geneefse psalmen. Met medewerking van organist Dick 

Sanderman. Het was een mooie afsluiting van een jaar waarin het tot prachtige activiteiten en 

een mooie samenwerking kwam over de grenzen van onze kerkgenootschappen heen. Vooral 

met de vrijgemaakten en het is vermeldenswaard dat de room-katholieke parochie daarbij ook 

van harte heeft meegedaan..  

Op 2 november 2017 leidde ik een bijeenkomst met als titel Terugkijken op Kuitert. Die ging 

niet zozeer over de exacte denkbeelden van de theologie van prof. dr. H.M. Kuitert, overleden 

8 september 2017, maar vooral over de veranderingen in de kerken waar hij een van de grote 

initiators van was. Wat hebben die opgeleverd, wat heeft het ons gebracht? Emeritus collega 

dominee Ad Borman werkte mee en er waren ongeveer 25 mensen aanwezig waarmee we een 

mooi gesprek hadden over het verleden en de toekomst van onze kerken. 

Op 21 maart 2018 had ik profijt van een boek dat ik in mijn studieverlof enige tijd terug had 

bestudeerd. Het betrof het boek van Stefan Paas Vreemdeling en priesters. Het bevat een 

inspirerende visie op wat het betekent om als kerk een minderheid te zijn in onze 

samenleving. We hebben er als leden van de kerkenraad van de Drieklank met elkaar over 

gesproken.  

 

Permanente educatie  
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In Utrecht was door de Katholieke Universiteit van Tilburg een serie colleges over het boek 

2500 jaar Theologie georganiseerd. Met een serie uiteenlopende inleiders, die over diverse 

onderwerpen uit het boek spraken. Het niet alleen om christelijke theologen, maar ook Joodse 

en Islamitische geleerden.  Het was een zeer inspirerende reeks colleges. 

Ook heb ik dit jaar een paar lezingen bijgewoond van het oecumenisch leerhuis. Zo sprak 

Peter  Nissen over de Amerikaanse theoloog John Caputo en  Kick Bras over Christelijke 

Mystiek. Tenslotte sprak Marjoleine de Vos over poëzie. 

 

Poëzie  

Het was fijn dat ik in september 2017 weer eens de Nacht van de poëzie in Utrecht 

meemaakte. Dat is altijd goed voor nieuwe ideeën. Daar deed ik ook het idee op om met 

Pinksteren over het gedicht Vonk van Marije Langelaar te preken. 

In de gedichtenweek die jaarlijks eind januari wordt georganiseerd heb ik op zaterdag 27 

januari 2018 weer gedichten gelezen in Vanderveen. Ik doe het graag en er is steeds een 

redelijk clubje belangstellenden dat er interesse voor heeft.  

Op 16 april 2018 heb ik samen met Els Deenen een Poëziedag voor predikanten en kerkelijk 

werkers georganiseerd in de Bergkerk in Amersfoort.  Ditmaal over de laatste 

gedichtenbundel  Wakend over God van Joost Zwagerman. Inleider was dr. Jaap 

Goedegebuure, die in het laatste levensjaar van Zwagerman veel contact met hem had over de 

in de bundel gepubliceerde gedichten. Hij kon er boeiend over vertellen en ook de 

gedachtewisseling met collega‟s over de gedichten van Zwagerman was de moeite waard. 

Zeker daar Zwagerman voor de publicatie van die gedichten religieus nauwelijks 

geïnteresseerd leek.  

Voor de cursus theologie voor gemeenteleden heb ik tweemaal een bijeenkomst geleid over 

gedichten. In oktober over Huub Oosterhuis en in januari over diverse psalmgedichten in de 

moderne literatuur.  

 

Poëzie en popmuziek 

De laatste jaren houd ik me veel bezig met popmuziek, vanuit de invalshoek van religie en 

zingeving. Wat gebeurt er in de popmuziek en heeft raakvlakken met die beide gebieden? Eén 

van de popgroepen die op dat gebied erg interessant is, is de Ierse band U2. Op 21 november 

2017 heb ik  een avond georganiseerd om te praten over Geloven volgens U2. Hun songs 

zitten vol verwijzingen naar bijbel, geloof en kerk. Interessant om met een groepje mensen 

hierover te praten. 

Leonard Cohen, inmiddels overleden, is een popartiest wiens werk sterk poëtisch en religieus 

gelaagd is. Over zijn song Hallelujah valt met gemak een kerkdienst te vullen. Dat heb ik dan 

ook gedaan, voor het eerst in 2016 en ik heb die dienst in Drachten in november 2017 

opnieuw kunnen uitvoeren met musici uit die kerkelijke gemeente.  

Op zondag 31 december was er de jaarlijkse top 2000 viering in de Ontmoeting. Ik heb er 

voor gekozen om die dienst niet langer op een middag of een avond te organiseren, maar 

gewoon op een zondagmorgen tussen kerst en oud en nieuw, met als vaste locatie voortaan de 

Ontmoeting. Vaste muzikale medewerking zal verleend worden door de band Lookin‟ For 

Faith, die voor een groot deel bestaat uit kerkleden van de Ontmoeting.  

Het was weer een goede dienst en aan de opkomst te zien een goed initiatief om het voortaan 

op de zondagmorgen te doen. In dit geval op oudejaarsdag, omdat er tussen kerst en oud en 

nieuw geen zondag was.  

Op 7 december en 31 januari heb ik twee bijeenkomsten gehouden, over liederen en liedjes. 

De eerste maal in de PopUpkerkwinkel van de PGA en de tweede keer in De Bron. Liedjes 

met teksten om eens over door te praten. Het is een goede vorm om over levens- en 
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geloofsvragen door te praten. Als voorbeeld noem ik het liedje van Lenette van Dongen 

(tekst: Ivo de wijs) dat als titel heeft Denk je dat het goed komt?  

Tijdens de drie dagen van Pasen heb ik onder andere de paaswake georganiseerd. Ik had als 

begin van de wake een song van U2 genomen: Wake Up Dead Man. Door gebrekkige 

afspraken kwam dit niet goed uit de verf, maar volgens sommigen was het ook een stijlbreuk 

met de rest van de wake. Het is een van de punten die mij bezighoudt. Hoe gebruik je 

popmuziek op een goede manier in een liturgische context? Ik ben er over in gesprek met 

iemand van de vakgroep Liturgiek aan de Protestantse Theologische Universiteit. En hoop in 

het voorjaar van 2019 daarover een bijeenkomst met collega's te organiseren. Die zal gaan 

over vragen als: Welke popmuziek leent zich voor het gebruik in de eredienst? Hoe gebruik je 

die muziek? Door middel van filmpjes of als livemuziek? Hoe verhoudt zich die popmuziek 

tot andere elementen van de liturgie en eredienst? Kortom vragen genoeg. 

 

Bestuur 

Sinds twee jaar geleden ben ik lid van het moderamen van de algemene kerkenraad. Dat 

betekent besturen op een intensiever niveau dan louter lid zijn van de algemene kerkenraad. 

Een nieuw beleidsplan voor de komende jaren vroeg om aandacht en daarnaast het aantrekken 

van de nieuwe professional voor de jeugd en middengeneratie binnen de PGA. Verder waren 

de verbouwingsplannen binnen de Jozefkerk, in verband met de komst van het kerkelijk 

bureau in dat gebouw, die om aandacht vroegen. Boeiende vragen en kwesties,  maar ik merk 

wel dat mijn bestuurlijke ervaring niet zo ruim is. 

 

Believe for Youth  

Vanaf het seizoen 2017-2018 viel de generatie van 12 tot 18 in de kerk onder mijn hoede. 

Daarom heb ik contact gezocht met Believe For Youth, een groep jongeren die eenmaal per 

maand op zondagmorgen samenkomt, onder leiding van Cindy Heyden en Geert Warris.  

Doordat ik op zondagmorgen natuurlijk meestal moest voorgaan in een kerkdienst, kwam die 

samenwerking niet echt goed uit de verf. Samen met Nicoline heb ik de jongeren wel 

uitgenodigd voor een maaltijd bij ons thuis om kennis te maken. Op 8 juli 2018 heb ik 

meegedaan aan de dienst die zij hadden georganiseerd in de Ontmoeting.   

 

Kerkproeverij en veranderde houding tov religie? 

Op zondag 24 september 2017 ging ik voor in De Bron in een dienst in het kader van de 

Kerkproeverij. Een initiatief waarbij mensen van buiten de kerk door kerkleden worden 

uitgenodigd om (weer) eens kennis te maken met de kerk en wat daar op zondagmorgen 

gebeurt. Er zijn steeds meer mensen voor wie dat compleet onbekend is. Er waren echter 

nauwelijks (of geen) gasten op die ochtend.  

Toch vind ik vind een prima initiatief, omdat ik meen dat de kerk best wat meer 

zelfbewustzijn mag uitstralen over wie en wat ze is. Wat mij betreft is het niet een geslepen 

manier van zieltjeswinnen,  maar tonen dat de kerk deel uitmaakt van een spirituele traditie 

waarop onze cultuur trots zou mogen zijn.    

Het is mijn overtuiging dat onze samenleving gaat niet goed omgaat met de eigen spirituele 

traditie. Kardinaal Simonis zei onlangs in een interview in Trouw: „Zelfmoord onder jonge 

mensen stijgt vanwege gebrek aan Godsgeloof‟.  Dat is me veel te kort door de bocht. Maar ik 

denk wel dat veel jonge mensen lijden aan het ontbreken van geloof, zin en betekenis van het 

leven. Ze zijn overgeleverd aan hun eigen cv, en dat kan behoorlijk benauwend zijn.  

Naar mijn idee stuit de seculiere samenleving hier op zijn grens. Individualisering en 

rationalisering, argwaan en achterdocht richting religie en spiritualiteit maken kapot wat er 

aan goede dingen in onze cultuur is of in het verleden was.  
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Overigens lijkt het of langzaamaan meer mensen zich daarvan bewust worden. Ik citeer 

Yvonne Zonderop die er een boek over schreef:  “Tegen mensen die religie dom vinden, zeg 

ik: ga eens naar jezelf kijken. Religie is juist ontzettend ingenieus. Waar vind je nou een 

systeem waarin je individueel iets kunt beleven, maar ook collectief iets aan hebt, iets dat een 

verhaal vertelt met een verleden en een toekomst, waarin je leefregels hebt en rituelen, en 

waar tegelijkertijd meervoudige interpretaties mogelijk zijn? Noem mij iets dat daaraan gelijk 

is, noem mij een ideologie die daarop lijkt. Die vind je niet."  

De publiciste ziet dat er meer denkers en dichters zijn die zich in de richting van het geloof 

bewegen, onder andere journalist Stephan Sanders die sinds enige tijd aan het „proefgeloven‟ 

is. De filosoof Charles Taylor voorspelde al dat er een andere kijk op religie zou komen. Wie 

weet is zijn voorspelling aan het uitkomen. Religie is namelijk niet de bron van alle kwaad, 

maar is, zoals heel veel menselijke verschijnselen, ten goede of ten kwade te gebruiken. Maar 

laten we ons niet te snel rijk rekenen in de kerk. Een veranderende houding ten opzichte van 

religie betekent niet dat de kerken weer zullen volstromen. In dat opzicht wordt het volgens 

mij nooit meer zoals vroeger. Wie weet is dat maar goed ook. Ik ben voorstander van een kerk 

met minimale macht.  

 

Ik sluit na terugkijken op een boeiend, maar ook intensief jaar af met het gedicht waarover ik 

met Pinsteren 2018 heb gepreekt.  

Vonk 

En ze vroegen me terug voor dat radioprogramma 

ik weet nog steeds niet waarom 

want ik had vooral gezwegen 

maar de presentator benadrukte dat men daar 

nood aan heeft vandaag de dag. 

Dus zat ik daar weer achter een microfoon 

en zweeg 

en ontkrachtte vervolgens alle fenomenen, ideeën, 

gestalten, dingen en wezens. En mijzelf natuurlijk 

en de presenator die zenuwachtig aan zijn snor ging 

wrijven. Dat ging me goed af. Ik had mijn talent ontdekt. 

En vanuit het niets vertelde ik over het vonkje, klein 

en zoemend waardoor ik voorzichtig weer in de 

wereld, getallen, fenomenen, planeten, materialen 

en mensen ging geloven. Er zit een vonk in u. 

Jazeker vonk in u. Want die vonk is in mij, ik weet 

verder niets mijn denkkracht is nihil, geen zicht, 

geen gehoor, ik zwem in het niets maar ik weet 

er is een vonk in deze tafel, deze lamp en in u beste 

luisteraar. 

Ik was dusdanig op dreef dat mijn woorden vlam vatten. 

Er zit een vonk in u beste presentator! Ik 

smeet het over de tafel. 

Hij werd zo bleek en ongemakkelijk dat ik mijn 

woordvoering staakte. 

Vlammend en trillend begaf ik mij naar huis, ging 

vlammend en trillend in mijn bed liggen. Viel in een 
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vlammende en trillende slaap werd vlammend en 

trillend weer wakker. 

En schreef meteen bij het ontwaken een brief naar 

de krant waarin ik mijn droom uitlegde. Alles moet 

vlam vatten lieve mensen. En 

van geestdrift ging ik naar buiten op straat de 

mensen de hand schudden 

want stilzitten op een bankje in het park kon 

ik niet meer aan. 

Ik wilde alle mensen aanraken en bevestigen er is 

een vonk in u schreeuwen. En zo slijt ik mijn dagen 

tegenwoordig ja nogal een contrast met hoe ik ooit 

doof blind stom en leeg begon. 

Nu bedenk ik hinkel – en andere kinderspelletjes en 

bij elke sprong op de stoep roep ik hard en 

eenvoudig Vonk! Vonk! Nu! 

Marije Langelaar    (uit: Vonkt, de Arbeiderspers 2017)  

 

Besproken in de vergadering van de grote kerkenraad op 25 oktober 2018. 

 


