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Dat er een God is die kan ontlasten,
dat kan ik mensen meegeven
Er zijn er nog steeds jonge mensen die vol
overtuiging in de kerk aan het werk gaan.
Wat drijft ze? En wat hebben zij de kerk te
vertellen? In het Friesch Dagblad deze
zomer een aantal portretten van jonge
predikanten. Vandaag: Anne-Meta
Kobes-Gerritsen, predikant in Heerenveen.
Jonge voorgangers
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eboren in Tytsjerksteradiel, negenentwintig jaar
geleden, groeide AnneMeta Kobes-Gerritsen op in Zwolle.
Kerk en theologie waren altijd
dichtbij. Haar grootvader was predikant en in Zwolle voelde KobesGerritsen zich thuis bij de plaatselijke predikant. Maar om het zelf te
gaan studeren? Ze wilde vooral
graag ver weg, naar de grote stad.
Samen met haar moeder bezocht ze
een voorlichtingsdag van de Vrije
Universiteit in Amsterdam. Nederlands leek de taalgevoelige KobesGerritsen wel wat. Of archeologie.
Terwijl ze zelf voorlichtingsrondes
op deze gebieden bezocht, ging haar
moeder naar theologie – gewoon uit
interesse. Maar of Anne-Meta toch
echt de volgende sessie wilde volgen, theologie leek haar echt iets
voor haar dochter.
En ze had gelijk. De breedte van
de studie triggerde haar: talen,
geschiedenis, maar ook vakken als
psychologie kwamen er allemaal in
samen. Juist vanwege de breedte
werd het ‘algemene godgeleerdheid’
waarin ook veel ruimte was voor
niet-christelijke godsdiensten en
godsdienstpsychologie. Maar ook
Hebreeuws zat erin, en dat bleek
interessant. ,,Toen ik die teksten
ging ontcijferen, merkte ik hoeveel
dat vertelde over wat mensen met
God beleefd hadden en dat trok mij
naar de meer religieuze kant. Toen
heb ik er toch ook Grieks bij gekozen, waardoor ik direct eigenlijk al
in het predikantstraject zat. Ik
ontdekte dat die God niet alleen iets
met de mensen in die teksten te
maken had, maar ook met mij – met
mijn verhaal hier en nu. Ik voelde
me ook gesteund en gedragen…
door iets. Mij was eigenlijk nog
nooit iets ergs overkomen en ik
zweefde door het leven. Ik voelde
me een gezegend mens en was
overtuigd van een God die het beste
met je voorheeft en die je doet
beseffen: je mag er zijn. Dat is echt
mijn missie geworden: laten zien
dat die God er is. En dat kan op heel
veel manieren, maar ik bedacht dat
ik dat het meest concreet in de kerk
zou kunnen doen.”
Kobes-Gerritsen ging de predikantsmaster doen aan de Protestantse Theologische Universiteit in
Kampen en werd vrij snel na haar
afstuderen predikant in de wijkgemeente Trinitas in Heerenveen.
Geloof ik, hoop ik
In de praktijk van het predikantschap merkt ze inmiddels dat ze de
aanwezigheid van God concreet
mag maken. ,,Als ik bij iemand op
bezoek ga, kan ik zeggen: ‘God is er
voor je op dit moment!’ ... geloof ik,
hoop ik…”, laat ze er wat zachter op
volgen. ,,Dat laatste zeg ik er altijd
wel bij. Maar het predikantschap is
ook echt een aantrekkelijk beroep.

Ik koos een brede studie waarin ik
veel vrijheid had om zelf te kiezen
waarin ik me verder wilde verdiepen, nu heb ik een beroep waarin ik
m’n eigen agenda mag bepalen en
waarin ik samen met een gemeente
mag zoeken naar de weg die we op
dit moment het beste kunnen bewandelen. En dat zou volgend jaar
best eens een met andere accenten
kunnen zijn. Het heeft ook iets van
‘waaien met de Geest’.”
Balanceren
Na ruim twee jaar predikantswerk,
is Kobes-Gerritsen een stuk minder
onbevangen in het leven komen te
staan, zoals ze dat zelf uitdrukt.
,,Doordat ik gezien heb hoe het lot
mensen steeds opnieuw kan treffen
op een manier waar soms geen
woorden voor zijn. Het idee dat het
leven mooi is met af en toe eens een
incidentje, dat heb ik niet meer. Het
leven is voor sommige mensen een
tocht van valkuil naar valkuil en
dan gaat het erom: hoe houd je
jezelf op de been en hoe blijf je toch
genieten van de mooie dingen die er
ook zijn. Het idee van de levenskunst: hoe balanceer je door het
leven. En dat is inderdaad vaak
meer balanceren dan zweven.
In dit werk heb ik ook gezien hoe
verschillend mensen kunnen reageren op tegenslag en soms zelfs al
gewoon op verandering. Het valt me
op voor hoeveel mensen verandering al een terugslag is waar ze niet
meer bovenop komen. Het gemak
waarmee ik vroeger kon zeggen:
‘het komt wel goed’, dat heb ik niet
meer. Maar ik heb wel ervaren,
bijvoorbeeld als ik een moeilijk
gesprek heb en er komt pijn op tafel
– je ziet iemand slikken of je ziet
een traan lopen – dat je dan met
elkaar kunt bidden. En zeggen: God,
u hebt het allang gehoord, u weet
wat we dragen, wilt u dit met ons
dragen. Ik zeg nooit: wilt u het van
ons afnemen. Zo simpel ligt het
niet. Maar als je vraagt: wilt u meegaan in de nacht, als we verdrietig
zijn, dan kan dat echt, letterlijk,
verlichting geven. Na zo’n gebed zie
je het soms gebeuren dat iemand
werkelijk rechterop gaat zitten in
z’n stoel. Dat er een God is die kan

Als je vraagt:
wilt U meegaan in
de nacht, als we
verdrietig zijn, dan
kan dat echt,
letterlijk,
verlichting geven
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ontlasten, dat kan ik mensen meegeven. Een God die meereist en je
nooit in de steek laat.”
Wanneer je met de deur in huis
valt met die boodschap, dan werkt
het niet, weet ze. Je moet eerst
erkennen dat de last groot is. ,,Het
alleen maar tien keer zeggen, dat
werkt ook niet. Maar in een gebed
creëer je een soort heilige ruimte
waarin je open staat voor meer dan
wat je met z’n tweeën bespreekt.
Dan kunnen mensen het ervaren,
en dan kan het echt waar worden
voor ze.”
Gaaf!
Kobes-Gerritsen vertelt van iemand,
lang een trouw lid van de gemeente,
die een slopende vorm van kanker
gekregen had en die zich nu ging
afvragen waarom God dit toestond.
Het is de vraag van velen als het
lijden echt ondraaglijk is, en voor
deze meneer was die vraag nu heel
concreet geworden: als mensen zó
moeten lijden, dan kan er toch geen
God zijn? ,,We spraken toen over
Goede Vrijdag en over de pijn die
Jezus toen gehad moet hebben. Hoe
ook hij geleden moet hebben en hoe
verlaten hij zich gevoeld moet hebben. Dat was precies hoe die man
zich voelde. Hij hing niet letterlijk
aan een kruis, maar zo voelde het
wel. En dat God Jezus niet had verlaten ondanks dat Jezus dat wel zo
voelde, dat besef deed iets. Dat gaf
de ruimte om te voelen dat zelfs
God in de diepte dichtbij is…”
,,Dat is toch gaaf? En dat is m’n
werk! Ik heb natuurlijk geleerd hoe
je een gesprek kunt opbouwen en
wanneer de sfeer ernaar is om bepaalde dingen aan de orde te stellen
en samen te bidden – dat kan en
hoeft echt niet altijd – maar echt… Ik
kan naderhand dan op de fiets zitten,
dat ik denk: pfff, wat is hier nu gebeurd. De Geest van God heeft gewaaid, denk ik dan – zo voelt dat dan
en zo leg ik dat uit. Het was meer dan

ik bewerkstelligd had. Ik durf dat
niet af te dwingen, maar dan weet ik
me echt instrument van.”
Diepgang
Ondanks het heil van haar boodschap, weten steeds minder mensen
de weg naar de kerk te vinden. Hoe
kijkt Kobes-Gerritsen dat tegenaan?
,,Tja, dat is aan iedereen zelf natuurlijk. Maar ik hoop dat we als kerken
wel plekken blijven creëren waar
het mogelijk is om die extra dimensie in het leven te ervaren.” Zeker
jongeren hebben het druk, weet ze
ook uit eigen ervaring, en die verbinden zich niet zo snel voor langere tijd aan dingen. Het ligt er niet
aan dat mensen geen behoefte meer
zouden hebben aan diepgang in het
leven, weet ze ook, al zoeken ze het
meestal niet in de kerk of in het
christendom.
,,Toch heb ik niet het idee dat
mijn generatie niets van de kerk wil
weten. Mensen van de generatie van
mijn ouders hebben vaak heel bewust gebroken met de kerk omdat
de regels of de moraal ze niet meer
aanstonden. Mijn generatie heeft

Als kerken moeten
we plekken blijven
creëren waar het
mogelijk is om de
extra dimensie in
het leven te ervaren

dat niet. Die ziet de kerk gewoon als
een instituut waar aan zingeving
gedaan wordt. En als het uitkomt in
mijn weekschema en het is nuttig,
dan ben ik er wel. Maar ja, wanneer
past het? Als je jonge kinderen hebt
is de zondagochtend een van de
weinige momenten dat je echt even
rustig aan kunt doen…”
Gemeenschapsvorming
Als het gaat om de vraag wat we als
kerk kunnen doen om mensen weer
te interesseren voor kerk en geloof,
zet Kobes-Gerritsen in op netwerken en op gemeenschapsvorming.
Ze noemt het buggycafé in Heerenveen waar jonge moeders elkaar
kunnen ontmoeten en de kinderen
gewoon mee kunnen. Naast een
gesprek over doorkomende tandjes
kan het gaan over voorlezen uit de
Bijbel en geloofsopvoeding.
,,Zo creëer je op een hele laagdrempelige manier momenten van
reflectie op iemands geloofsleven.
Ik denk dat we met elkaar moeten
proberen om de organisatorische
contouren heel flexibel te houden,
terwijl we er tegelijk voor moeten
zorgen dat naar de kerk komen
garant staat voor een inspirerende
ervaring. Je verbinden moet je echt
iets opleveren.”
Maar het blijft zoeken naar de
goede vormen. Enerzijds werken
kleinere verbanden, huiskamergroepen waarin je elkaar kent,
gemakkelijk in gesprek raakt en
samen optrekt. Anderzijds is de
kracht van de kerk toch ook dat je
op een goed moment naast iemand
kan komen te zitten die je anders
nooit getroffen zou hebben. Daarin
schuilt een grote rijkdom. ,,In ieder
geval moeten we het zoeken in
gemeenschap, en dat binnen de
diversiteit die kerk kenmerkt. Afgelopen zondag hebben we daarom
eerst onze buren maar eens een
hand gegeven – even kennismaken
aan het begin van de dienst.”

