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Moet de kerkdienst je een goed gevoel geven? Ik krijg die indruk wel eens. Een deel van 
onze nieuwe gezangen is speciaal met dat doel geschreven. Deze gezangen werken sterk in 
op je emotie. Ook de preek kan aan dat goede gevoel bijdragen. Dan moet de preek 
natuurlijk wel een emotionele lading hebben. Je moet erdoor aangegrepen worden. Dat is 
belangrijker dan dat je er iets van leert. Ik verbaas me een beetje over deze trend in onze 
kerken.  
 
Emotie, een taal die we niet spraken  
Zelf ben ik heel anders opgevoed. Als oorlogskind herinner ik me de jaren van de wederopbouw. 
Treffend werd de ervaring van toen onder woorden gebracht door Jim Schilder in een interview 
in het Nederlands Dagblad van 20 juli 2009: ‘We hadden gewoon niet geleerd met emotie om te 
gaan. Het was een taal die we niet spraken.’  
Jim Schilder zegt dit over de gesprekken over muziek met zijn vader, de Kamper hoogleraar H.J. 
Schilder. Het geldt volgens mij over de hele linie. Emotie was een taal die prof. H.J. Schilder niet 
sprak. En zeker niet in zijn preken. Dat wilde hij heel bewust zo. Als hij preekte maakte hij geen 
enkel gebaar. Je zag geen mimiek. Zelfs zijn stemgebruik kende nauwelijks nuances. Gebaren, 
mimiek, stemgebruik, het zou allemaal maar afleiden van de inhoud van de preek. En daar ging 
het om: de inhoud. Schilder was echt niet de enige die zo dacht en deed. Predikanten die ‘hun 
zaakjes mooi konden verkopen’ zouden je maar al te gauw om de tuin kunnen leiden met een 
verkeerde boodschap. Nog erger was het als mensen gingen vertrouwen op vluchtige persoonlijke 
emoties in plaats van op het blijvende en betrouwbare woord van God.  
Nu moet je niet denken dat de preken van deze voorgangers saai waren. Bepaald niet! Ik mocht 
ze bijzonder graag horen. En velen met mij. Er zat een inhoud in hun preken die er wezen mocht. 
Bovendien werd die inhoud taalkundig uitstekend verpakt.  
Natuurlijk hadden lang niet alle predikanten het formaat van een grote preker als H.J. Schilder. 
En dan kreeg je echt saaie preken. En saaie preken zijn de slechtste die er zijn.  
 
Gevoel bij tijden  
Geen emoties op de preekstoel. Geen emoties in de kerkdienst. Zo was het vanaf de Vrijmaking 
tot ongeveer 1990. Niet alleen bij de predikanten. Net zo goed bij de gelovigen. Daarin waren we 
trouwens kinderen van onze tijd. Ook buiten de kerk speelde het gevoel maar een heel kleine rol. 
Er waren na de oorlog heel wat plaatsen die herinnerden aan het grote verdriet van de bezetting. 
Puinhopen, bunkers, kapotte bruggen, leegstaande synagogen. Je vond ze overal in Nederland. 
Maar niemand kwam op het idee om op zulke plaatsen bloemen neer te leggen of waxinelichtjes 
te branden. ‘Niet zeuren, aanpakken!’ was het motto.  
 
Hadden ze toen wel gevoel?  
Natuurlijk hadden de mensen van toen wel degelijk gevoel. Net zoveel als vandaag. Alleen het 
uitte zich anders. Je moet je eens voorstellen wat er in die jaren allemaal gebeurde op het 
vrijgemaakte erf. Het hele gereformeerde leven werd opnieuw uit de grond gestampt. Een 
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politieke partij, een krant , een ‘vakbond’ en bijbelstudiebonden in vijfvoud. Scholen werden 
gesticht en in stand gehouden. Van de Theologische Hogeschool in Kampen tot de gereformeerde 
kleuterschool. Vaak kregen ze geen subsidie. Dat moesten de mensen dus wel zelf betalen. Niet 
te vergeten: de meeste mensen waren ook hun kerkgebouwen kwijt. Je ziet zo rond 1960 overal 
nieuwe kerken verrijzen. Oké, het was vaak ‘model schoenendoos’, maar ze kwamen er toch. En 
wat waren we er blij mee!  
Dat alles heeft enorm veel gekost. Aan tijd. Aan geld. En dat jaren en jaren achter elkaar. In een 
tijd dat de mensen nog niet de helft te besteden hadden van wat we vandaag kunnen uitgeven. Je 
denkt toch niet dat een kerkgemeenschap dat opbrengt op basis van redeneringen en regeltjes?! 
Nee, daar zat een hele massa gevoel achter. En diep gevoel ook. Anders houd je dat zo lang niet 
vol.  
De mensen hadden een enorm enthousiasme voor de Heer en voor zijn kerk. Er is wel eens 
gezegd, dat het toen meer om de kerk ging dan om de Heer Jezus. Daar zal best wel wat in zitten 
voor deze en gene. Maar toch. Hoe zat het dan met Nehemia? Ging het Nehemia meer om 
Jeruzalem dan om de HEER? Het lijkt me een ongezond dilemma. Ik denk dat Nehemia de 
HEER liefhad en zich daarom uitsloofde voor de muren Jeruzalem. Ik denk dat er onder die 
‘ongevoelige’ vrijgemaakten van toen heel wat gelovigen waren als Nehemia.  
 
Gevoel tonen  
Er waren momenten dat het gevoel, dat er wel degelijk was, er ook uitkwam. Bij je ouders als ze 
zich onbespied waanden bij hun gebed. Of in de kerk als er gezongen werd van ‘uw trouw, uw 
roem, uw onverwinb’re krachten’ en ‘dan zullen daar de blijde zangers staan en binnen U al mijn 
fonteinen wezen’. Ik herinner me die psalmen als regelrechte toppers. Dan schalde het in de kerk. 
Het was misschien meer luid dan welluidend. Maar reken dat er een gevoel achter zat! Dat kon 
bij zulke psalmen. Zelfs in de kerk  
 
Leerzaam?  
Kunnen we iets leren van die vroegere tijd? Ik denk dat de prekers van toen zich vergisten met 
hun overwaardering van het verstandelijke. Ook ons verstand is aangetast door de zonde. Niet 
minder dan ons gevoel. Misschien is het iets makkelijker om je verstand te corrigeren. Ik weet dat 
niet. Ik weet wel dat ook je gevoel controle en correctie nodig heeft. Niet minder dan je verstand. 
Ik denk dat we daar op onze verenigingen best eens over door zouden kunnen praten. Is je gevoel 
automatisch goed? Waaraan meet je dat af? Hoe controleer je je gevoel? Hoeveel kennis van de 
Bijbel heb je daarbij nodig? Kunnen de belijdenis en de kerkgeschiedenis je erbij helpen?  


