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Samen kerk zijn tijdens een pandemie 

Verslag van een oecumenische bijeenkomst 

Leen Bosgra 

 

Wat doet de corona-epidemie met de kerken? Leidt ze alleen maar tot meer ledenverlies en 

moedeloosheid? Of leert de kerk er iets van? Zeker is dat we samen leerden om andere 

communicatiemiddelen te gebruiken. Maar dienden we de mensen ook die ons het meest nodig 

hadden? 

Eind oktober 2021 kwam in Rome de kerkenconferentie van de CPCE (Communion of Protestant 

Churches in Europe) bijeen. Omdat ook de VPKB lid is van deze koepel van Protestantse kerken in 

(vooral) Europa, stuurde ze twee vertegenwoordigers: Anastase Nyandwe en ondergetekende. 

De reden om op dat moment samen te komen was de COVID pandemie en hoe als kerken in Europa 

daarop te reageren. Eerder dat jaar was er al een online bijeenkomst, waar de kerken gedachten 

uitgewisseld hebben. Verschillende vertegenwoordigers vroegen toen naar een vervolg, met de vraag 

of er voor de kerk een hoopvol perspectief getekend zou kunnen worden voor na de pandemie. 

Eveneens had men behoefte om theologisch na te denken over de zin en de betekenis van dit alles. 

Twee thema’s hadden daarom de overhand op de conferentie: de vraag naar God tijdens een crisis 

en de vraag wat de langere termijn gevolgen kunnen zijn van de pandemie en hoe de kerk het beste 

kan handelen tijdens en na de pandemie. Theologie en ethiek dus.  

We beginnen bij de praktische vragen, om vervolgens de theologische overwegingen toe te voegen. 

In haar betoog vroeg dr. Martina Wasserloos, de voorzitter van de CPCE zich af wat gevolgen van 

deze pandemie voor de kerk en de samenleving zouden kunnen zijn, ofwel: gaan we naar het oude 

normaal terug of wordt het leven toch anders? 

Wasserloos stelde in een kritisch betoog veel aan de orde, veel ook dat de moeite van het 

beluisteren (en lezen) waard is. Hier en daar zal ik ook een kritische noot plaatsen. Allereerst 

beschrijft ze de diepgaande invloed van de pandemie op de samenleving. 

De Corona-pandemie bracht het dagelijks leven, het economische en culturele leven tot stilstand. 

Het was een plaag die het normale leven transformeerde en de burgers in een soort ballingschap 

terecht deed komen. Het 'oude normaal' bood aan ieder van ons een grote individuele vrijheid en 

onafhankelijkheid en plotseling was er dan een nieuw normaal: crisis, afstand, isolatie, maskers, 

reisbelemmeringen, infectie en de dood. Een noodtoestand beheerste het leven. Ze beschrijft het 

zelfs als een paternalisme dat doet denken aan het panopticum, de totale controle, van Foucault. Het 

werd een crisis met veel dimensies: mentaal, economisch, sociaal en globaal. Plotseling moesten we 

aan een vreemd vocabularium wennen: lockdown, telewerk, reproductiegetal, sociale afstand. Maar 

eveneens vonden we nieuwe manieren om te communiceren op afstand. Wat de blijvende gevolgen 

van dit alles zijn is nog lang niet duidelijk. 

Wat was de rol van de kerk hierin? En was ze op een relevante manier aanwezig in deze crisis? In de 

haar bekende situatie in Duitsland (die in België was niet veel anders) deed de kerk weinig om zich 

aan de maatregelen te onttrekken. Ze sloot de deuren en hield zich stil toen vele ouderen langdurig 

in isolement moesten leven. De spreekster vindt dat een pijnlijke constatering en vraagt zich af of de 
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kerk niet meer een anker en haven had moeten zijn, een teken van humaniteit in dit 'nieuwe 

normaal'. Wasserloos vraagt zich af of de kerk zich in tijden van crisis niet nadrukkelijker op de 

navolging van Christus moet richten, niet uit eigen belang, maar voor het volk. 

Een andere vraag is in hoeverre Covid in de Europese verhoudingen doorgewerkt heeft. Wasserloos 

is daar somber over. In veel landen zocht extreemrechts zondebokken voor de crisis bij migranten en 

moslims. Anderen maakten de pandemie tot iets triviaals, dat verwaarloosd kon worden. Het vaccin 

leidde tot de discussie wie men het best kon vertrouwen: oost of west. De presidenten van Wit-

Rusland, maar vooral ook die van Hongarije bleken een diep wantrouwen ten opzichte van de 

Europese instituties en de hulp uit deze hoek aan de dag te leggen. Fazakas, zo citeert Wasserloos, 

beschrijft deze oostelijke flank van Europa als 'populaire democratieën', diep anti-pluralistisch en 

onhistorisch romantisch. Ook al vindt men dezelfde geluiden binnen extreemrechts in de Lage 

Landen (Vlaams Belang en Forum voor Democratie), de voornaamste scheiding der geesten zijn meer 

en meer zichtbaar geworden tussen Oost- en West-Europa. Ook hierin zouden de kerken met hun 

oecumenische ervaring een voorbeeldrol kunnen spelen, om deze kloof te overbruggen met een 

'bridge over troubled water'. Des te verheugender was het daarom te zien dat aan onze conferentie 

welwillende deelnemers uit Hongarije, Tsjechië, Polen en de Baltische landen aanwezig waren. Dat, 

terwijl de afwezigheid van onze buurlanden Frankrijk en België eveneens opvallend was. 

Wasserloos constateert met grote instemming het feit dat de pandemie onmiddellijk tot het besef 

bracht dat de kwetsbare mensen van onze samenleving bescherming verdienen. Die keuze toonde 

het belang van humaniteit als centrale waarde. Al werd dit in de onzekerheid en de paniek van de 

eerste golven misschien te veel gehanteerd als een overlevingsmodel. Wat het overleven te goede 

komt is nog niet per definitie 'goed'. De waardigheid van een mens hangt ook van zijn relaties af. Of, 

volgens een citaat van Ulrich Körtner: "Naakt overleven werd tegen de prijs van sociale dood 

gekocht". Wasserloos betoogt in feite dat de waarden vrijheid en verantwoordelijkheid elkaar niet 

uitsluiten. In vrijheid kan men ook risico's nemen die men aanvaardbaar acht, zelfs het risico van de 

dood. 

Bij dit laatste stel ik persoonlijk een kritische vraag: konden wij tijdens die eerste periodes van de 

pandemie voldoende overzien wat persoonlijke vrijheid voor gevolg had voor anderen? Het 

probleem van de contacten die we aangingen was juist dat we anderen onbewust in gevaar konden 

brengen door ons gedrag. Met andere woorden: niemand overzag meer wat de gevolgen konden zijn 

van goede bedoelingen. Alleen de statistieken en de overbezetting in ziekenhuizen toonden dat 

achteraf. Met andere woorden: werd verantwoorde vrijheid niet een onhanteerbaar begrip? Juist 

kerkkoren en streken die traditiegetrouw met de kerkdiensten door wilden gaan toonden soms hoge 

besmettingscijfers. 

Tegelijkertijd vind ik dat de door Wasserloos gestelde vragen alle aandacht verdienen. Had de 

inbreng van de kerk niet sterker kunnen zijn? Was de nadruk op het overleven altijd op zijn plaats, 

ook daar waar mensen dan alleen moesten sterven? 

Aan het eind van het betoog vraagt Wasserlos zich af wat we vanuit de pandemie-crisis kunnen leren 

voor die andere crisis, die sluipender, maar minstens zo ernstig is: de klimaatcrisis. Tijdens de 

pandemie waren regeringen in staat om radicale maatregelen te nemen, die grote economische 

gevolgen hadden. Wasserloos vindt dat overeenstemmen met wat een christen hoort te doen: in 

navolging van Jezus het oude achter zich te laten ten dienste van een noodzakelijke transformatie. 

Ten opzichte van het klimaatprobleem zou die transformatie (aldus prof. Ulrich Brand) fair tegenover 

de armen moeten zijn en de stap moeten zetten onze afhankelijkheid van economische groei achter 
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ons te laten. De Coronatijd heeft ons geleerd dat het algemeen belang belangrijker is dan een grotere 

auto! Om globaal te denken hebben we andere regels nodig. 

Aan het einde komt het betoog nogmaals terecht op de vraag over de legitimiteit van de 

maatregelen. Hier probeerde de inleider een redelijk en verantwoord sociaal-ethisch argument te 

geven, dat boeiend was om naar te luisteren. Het was ook nodig gezien de protesten die er na enige 

tijd ontstonden en de sterke tegenkanting uit allerlei politieke hoeken, zij het vooral van rechts. Maar 

nog het meest deden de aanhangers van complottheorieën van zich horen, die met hun opstelling 

bijdroegen aan de groeiende tegenstelling en het wantrouwen in de samenleving. Toch is het 

mogelijk om maatregelen, die tegen het principe van individuele vrijheid ingaan, soms te verdedigen, 

mits ze aan drie voorwaarden voldoen. Ze worden uitgevaardigd door de legitieme autoriteit namens 

het volk (1), ze moeten gecontroleerd kunnen worden (2) en ze moeten beperkt worden in de tijd 

(3). Dat mensen lang moesten wachten en dat de maatregelen eindeloos leken laat de legitimiteit 

ervan onaangetast. Men kan begrip opbrengen voor ongeduld en vooral de onzekerheid daarachter, 

maar het diepe wantrouwen bij sommigen werd een mix van fantasie en leugens en daar kan men 

eenvoudig niet aan toegeven. 

Tot besluit concludeert Wasserloos dat, nu de wereld meer en meer terugkeert naar het leven van 

voorheen, dat de crisis ons in elk geval een hoopvol inzicht heeft opgeleverd: een solidariteit van 

mensen onderling, die we niet meer voor mogelijk hielden. Dat is niet alleen een ethisch inzicht, 

maar ook een theologisch. Meer dan ooit kwamen de diepste vragen over God naar boven: Wat 

betekenen in een crisis als deze liefde, genade en rechtvaardigheid? Wat betekent de aanwezigheid 

van God? En wat betekent het volgen van Christus? Het zijn gedachten die een tot een langdurige 

bezinning oproepen. 

Daarmee zijn we meteen beland bij de tweede ‘keynote’ (eveneens een gedegen inleiding), die ging 

over de vraag wie God is in relatie tot de duistere kanten van de natuur en waar hij is in een 

pandemie. De inleider, prof. dr. Christophe Chalamet uit Geneve ging diepgaand op beide vragen in. 

Allereerst beschouwde hij de vraag wie God is in tijden van angst en nood als een klemmende vraag 

van een gelovige die er niet goed uit komt. In het credo belijden wij dan wel dat God machtig en zelfs 

oppermachtig is, maar in deze tijden gaat dat niet van harte. Het lijkt er eerder op dat God onmachtig 

tegenover nieuwe virussen staat. De vraag is of dat echter en goede benadering van God is. Als we al 

over Gods macht of almacht willen spreken, moeten we dat nooit zien als een soort absolute macht 

die tot alles in staat is. Chalamet verwoordde het, in navolging van Luther, als volgt: mensen hebben 

de neiging om steeds meer omhoog te kijken, met het ideaal om onoverwinnelijk te worden, maar 

God neigt er ten diepste meer en meer toe om naar beneden te kijken en steeds minder machtig te 

zijn. In de relatie met zijn schepping en zijn volk wil hij Immanuel, God met ons zijn. 

Op dezelfde manier lijdt ook het spreken over een ramp als een straf van God schipbreuk. Want dan 

zouden we ons bij elk ongeval en elke ziekte gaan afvragen of er ook sprake is van schuld en straf. 

Een Bijbeltekst als die van Lukas 13: 1-5, over een bouwongeluk dat 18 levens kostte, stelt dat aan de 

orde. Niet de straf op de zonde is de kwestie, maar de vraag of een mens zich kan en wil bekeren. 

Laat de vraag naar de oorzaak maar aan de wetenschap over, concludeert de inleider. In de 

denkwereld van Jezus gaat het daar niet om, het is hem te doen om bekering als antwoord op de 

oproep van God. 

Nog meer komt dat aan de orde als Chalamet zich afvraagt waar God dan wel is, als hij niet met het 

kwaad kan samenvallen. Het brengt hem opnieuw bij de psalmen: God is bij de gebrokenen van hart. 

En dan vervolgt hij met de bevrijding van mensen, die plaatsvindt in en rond Jezus. We kunnen het 

hele bestaan van Jezus zien als een verzet tegen de onderdrukkende machten en de hoop voor een 
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mens die de wanhoop nabij is. En het is niet alleen een verzet. Jezus vraagt onze bekering, een 

transformatie die ons naar de praktijk van een christen brengt: helen en genezen, hoop tegen de 

zinloosheid bieden. 

Kortom: zie God niet als een magische kracht die de problemen wel oplost, maar als de Geest die ons 

aanzet om de werken van de Vader te doen. Of met Johannes 9: 4: “We moeten de werken doen van 

Hem Die Mij gezonden heeft, zolang het dag is; er komt een nacht waarin niemand kan werken.” 

Om te besluiten wijd ik een paar woorden aan onze persoonlijke indrukken. Wat mij en Anastase 

misschien wel het meest getroffen heeft waren de hartelijkheid en de openheid in de discussies voor 

en na de lezingen. Omdat er lange tijd vanwege de crisis niet vergaderd was vond iedereen het een 

weldaad om weer anderen te ontmoeten. Dat opende harten en monden en de onderlinge sfeer was 

dan ook uitstekend. Ook de inbreng van onze Libanese afgevaardigde was indrukwekkend, vooral toe 

ze uitgebreid de tijd kreeg over de situatie in Libanon te vertellen. De leiding heeft serieus 

geprobeerd om wezenlijke vragen aan de orde te stellen. De antwoorden waren voorlopig en 

voorzichtig, vooral omdat we tijdens de conferentie nog niet aan het einde van de pandemie waren 

gekomen. Deze Europese oecumenische groep heeft de aangesloten kerken bemoedigd, maar ook 

bewust gemaakt van haar roeping in tijden van crisis. En het is goed de banden tussen de 

Protestantse kerken in Europa te onderhouden en te versterken.  


