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ZELHEM - Tijdens het Vernieuwingsfestival van

het Evangelisch Werkverband wijdde een groot

aantal protestanten zich opnieuw aan God en de

kerk.

Voor het eerst werd ook gezamenlijk het heilig avondmaal gevierd.



Een beetje zichzelf respecterend christelijk festival, zoals dat van het Evangelisch Werkverband

(EW) binnen de Protestantse Kerk op camping de Betteld in Zelhem, kent een aantal vrij klassieke

elementen: een breed podium in een grote zaal, een goed geoliede band - in dit geval de

professioneel klinkende Karposband - voor de zang, een scherm voor de projectie van gezangen en

opwekkingsliederen en een spreker.



Nieuw op het festival, dat vrijdagavond al begon met een concert van Kees Kraayenoord en band,

was een gezamenlijke viering van het heilig avondmaal ter afsluiting van de zaterdagmiddag - de

belangrijkste dag waarop ook veel daggasten komen. In totaal waren overigens, het separate

kinder- en jeugdprogramma meegerekend, duizend bezoekers op het festival afgekomen. Vooral veel

mensen uit de confessioneel-evangelische hoek van de Protestantse Kerk en een aantal gelovigen

dat zich verwant voelt aan de Gereformeerde Bond, maar niet zo hecht aan de vormen.



Velen beleefden de avondmaalsviering als een emotioneel of zelfs 'heilig' moment. Het project

Agnus Deï van kunstenaar Willem Zijlstra, die zelf verhinderd was, bracht ze daarvoor in de

juiste sfeer. Voor het podium lag een stapel kranten, de wereld verbeeldend met haar

brandhaarden en ons zondig onvermogen. Daarop legde ds. Mirjam Kollenstaart, die het

dagprogramma presenteerde, een pagina met een artikel over het concentratiekamp Dachau met de
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veelzeggende kop 'De mens is tot alles in staat'.



Op de krantenberg vlijde zij een lam - geen echte - de poten met touwen gebonden. Symbool voor

Jezus die voor onze zonden stierf en deze met zijn bloed bedekte. Op een aangegeven moment

stonden alle bezoekers op - niemand bleef zitten - om in rijen langs het podium te lopen. Daar

gingen ze langs het lam, kregen een stukje matse aangereikt en dronken uit een beker. Tot slot

liepen allen door een speciaal neergezette deurpost. ,,Loop bevrijd door de deur. Zijn bloed

heeft u gereinigd'', had Kollenstaart eerder uitgelegd.



Volgens ds. Menno Zandbergen, algemeen secretaris van het EW, paste de viering goed bij het

jaarthema Heilige God - toegewijd volk. ,,In het heilig avondmaal wordt de prijs die Hij voor

ons heeft betaald, zijn vergoten bloed, voor ons zichtbaar. Het is een intens moment van

ontmoeting dat laat zien wie Jezus is, maar ook wie je zelf bent.'' Of de viering volgende keer

terugkomt, is nog de vraag. ,,We zijn een vernieuwingsbeweging. Daar gaan we eerst maar eens

over nadenken en voor bidden'', aldus Zandbergen.



Geëmotioneerd 

Bij de toespraak van ds. Hans Eschbach, predikant-directeur van de organisatie, hield menigeen

het niet droog, inclusief hijzelf. Twee jaar geleden stond hij ook op het podium, opgegeven door

de artsen. Hij had darmkanker, was geopereerd, maar er waren uitzaaiingen geconstateerd. Bij een

opwekkingslied met de zin 'Wees stil want de kracht van onze God daalt neer op dit moment' hield

hij het destijds niet meer, zonder dat hij het de aanwezigen liet merken. Hij trok zich even

geëmotioneerd terug, deelde hij met het publiek. Later werd hij gezalfd door het EW-bestuur en

bij de volgende medische controle was de kanker verdwenen. ,,Waarom ik wel en anderen niet?'',

verwoordde Eschbach zijn worsteling.



Reden voor hem zich toe te wijden aan God. Op zijn oproep hetzelfde te doen, stond ongeveer de

helft van de bezoekers op. Zij kwamen naar voren en knielden op speciaal gemaakte bankjes en

wijdden zich, terwijl de muziek op de achtergrond speelde en Eschbach bad, toe aan God en de

kerk.



Eerder stond de predikant aan de hand van het bekende Bijbelverhaal van Mozes bij de braamstruik

stil bij de secularisatie die de Protestantse Kerk hard treft - per jaar verlaten zestigduizend

mensen deze kerk. ,,Ik droom dat alle 1,8 miljoen mensen die lid zijn van onze kerk Jezus zullen

gaan volgen als een toegewijd volk.''
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Hij verbloemde niet dat de praktijk anders is. Veertien jaar geleden werd zijn organisatie

opgericht om de leegloop van de kerk te keren. ,,We hebben mooie festivals gehouden, maar de

neergang van de kerk is nog niet gestopt.'' Hij riep om nieuwe Mozessen, 'gewone mensen' als de

stotterende leider van het volk Israël die eigenlijk niet durfde, maar toch naar de farao van

Egypte ging om zijn volk bevrijd te krijgen. ,,Wie staat op? De velden zijn wit, maar bid voor

arbeiders. Of zeggen we: ach, het gaat zoals het gaat, weer een predikantsplaats weg, maar die

jongen komt wel ergens anders aan de slag en van de kerk maken we een moskee?''



De sleutel is volgens hem een stille omgang met God. Moeilijk in het dagelijkse, drukke leven,

erkende hij, ook voor hemzelf. Maar wel noodzaak. ,,Stille tijd leidt tot getuigen. Mozes

straalde doordat hij met God gesproken had op de berg.''



Leerling 

In een van de workshops 's middags sprak ds. Arenda Haasnoot, vicevoorzitter van de Protestantse

Kerk, bemoedigende woorden aan het adres van leden van kwijnende protestantse gemeenten waar het

aan geestelijk elan ontbreekt. ,,Als het niet lukt of tegenzit in de gemeente, bedenk dan dat de

leerling nooit meer is dan zijn of haar meester.'' Jezus zelf werd ook tegengewerkt en was

onderwerp en deelgenoot van tal van discussies met de farizeeën, de mensen die het allemaal zo

goed wisten. ,,Dat is geen reden op te geven. Je moet bij tegenslag niet denken dat je bij God

op het tweede plan staat. Zijn weg ging ook naar het kruis.''



Haasnoot vertaalde toewijding als: houd stand. Ze zei niets te zien in weglopen, afscheiden of

vertrekken naar andere gemeenten en wees daarvoor op het onderzoek 'Ooit evangelisch', dat het

vertrek van trouwe gelovigen uit evangelische gemeenten boekstaafde. ,,Al die afsplitsingen zijn

een antigetuigenis. Kijk die christenen eens, ze zijn het niet eens met elkaar eens, zeggen de

mensen dan.'' Haasnoot stelde in dat licht blij te zijn met de Protestantse Kerk, die in 2004

ontstond uit drie andere kerken. Toewijding aan de kerk, en dus ook betrokken blijven in

moeilijke omstandigheden, vatte zij aan het slot van haar presentatie ook op als een offer, als

een daad van zelfopoffering. Veel protestanten wijden zich opnieuw toe tijdens

Vernieuwingsfestival op de Betteld
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