Stad op een berg en pleisterplaats in een dal
Schrijver: James Kennedy
“Kerkleden doen twee keer zo vaak vrijwilligerswerk als
niet-kerkelijken”, aldus James Kennedy in zijn boek
“Stad op een berg” [1]. De afgelopen jaren is dit thema
een aantal maal in de media ook aan bod gekomen [2].
De kerk wordt steeds meer gezien als een bron van
maatschappelijk kapitaal. Of de maatschappij is zich
daar steeds meer van bewust.
Kennedy bespreekt in zijn boek de publieke rol van
protestantse kerken. Door de tijd heen is de rol die aan
de kerk werd toegedicht, maar ook de rol die de kerk
zelf in wilde nemen, veranderd. Van een staatskerk,
neemt ze meer en meer een dienende plaats in.
Ontwikkelingen binnen de (internationale) kerk hebben
daar invloed op gehad: “… de ‘ontkerkelijking’ van het
christelijke verenigingsleven”. (p. 49) Maar ook is Kennedy een scherp analyticus wat
betreft de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en ziet verbanden hierin
tussen kerk en staat. “Een ontkerkelijkte samenleving vroeg een meer bescheiden en
dienstbare opstelling.” (p. 67)
Een goed boek vraagt om reflectie. Zo ook ´Stad op een berg. Bijvoorbeeld door de
het volgende citaat: “Kerken in Nederland konden niet goed met elkaar
samenwerken en ook de christelijke organisaties trokken liever niet samen op met
kerken.” (p. 47) Vanuit een christelijke, maatschappelijk betrokken organisatie als
Gevangenenzorg Nederland is het interessant om de verhouding tussen kerk en
christelijke organisatie in het oog te houden. We zien in de praktijk een wederzijdse
behoefte aan steun en interactie.
In de loop van de tijd is de kerk een onderdeel van de civil society geworden. Onder
civil society worden organisaties verstaan die zich bewegen tussen gezin, markt en
overheid (p.152). Samenvattend is civil society een dynamisch begrip op het snijvlak
van mogelijkheden en verantwoordelijkheden die een maatschappij buiten de politiek
met zich mee brengt. Vrijwilligerswerk is dan haast een noodzakelijk en logisch
verschijnsel in een civil society. Wat de kerk onder haar verantwoordelijkheid zou
moeten laten vallen en wat een taak is van (christelijke) organisaties blijft hierin een
spanningsveld. Gesteld kan worden dat zich voldoende kansen voordoen in een civil
society. Maar soms is de kerk traag in het grijpen van kansen, aldus Kennedy, omdat
men gewend is aan de verzorgingsstaat en niet altijd ziet hoe de samenleving
gediend kan worden. De publieke rol is daarmee dus nog niet veiliggesteld en zeker
niet statisch.

Er is ook een ander geluid. ‘De kerk’ is een pluriform geheel met evenveel
stromingen als opvattingen. Een ander geluid uit ‘de kerk’ is dus bijna
vanzelfsprekend. Het gaat er dan bijvoorbeeld om dat de kerk vooral de interne
kwaliteit van de gemeenschap in het oog dient te houden (dopersen). Ze moet geen
onderdeel willen zijn van de ‘oude wereld’, het publieke domein dus (orthodoxen).
Een kerk die er louter voor de samenleving wil zijn, weet vaak niet waarom het
belangrijk is in haar eigen gemeenschap te investeren, voegt Kennedy toe.
Tussen alle ontwikkelingen door is wellicht nog een ontwikkeling waar te nemen. Zou
het zo kunnen zijn dat de kerk minder een instituut aan het worden is?
Vrijwilligersorganisaties slechten kerkmuren, zowel tussen kerkverbanden als naar
buiten toe: de vrijwilligers met diverse achtergronden trekken samen op met een
gezamenlijk doel voor ogen. ‘De kerk’ is dan vooral een geestelijke benaming, maar
is niet houdbaar in de zin van één orgaan vanwege de pluriformiteit in denominaties
binnen kerkelijk Nederland.
Hernieuwde belangstelling voor de betekenis van religie, zien we vaak samen gaan
met utilitaire doelstellingen. Sociale cohesie scoort goed op de politieke agenda en
draagt bij aan verbeterde veiligheidsgevoelens van de gemiddelde burger. Maar de
kerk kan ook gezien worden als contrasterende gemeenschap: niet slechts als
nuttigheidsstructuur, maar als een andere samenleving. Een eigen bouwwerk met
een eigen missie. (p.123) Waarbij de kanttekening wordt geplaatst om niet buiten de
maatschappij te gaan staan. Dat zou het licht onder de korenmaat zijn.
Een christelijke maatschappelijke organisatie moet anderzijds ook geen kerk willen
zijn, alleen al omdat zo’n organisatie weinig oog voor kwaliteit van de gemeenschap.
En gemeenschap is toch een wezenlijk element van de kerk.
Een kerk die haar publieke rol en verantwoordelijkheid ziet, kan een christelijke
maatschappelijke organisatie heel goed aanvullen. Beide kunnen elkaar voeden:
kerken voeden individuele christenen die zich maatschappelijk inzetten. Die
christenen kunnen kerken weer leren om actief met maatschappelijke vragen aan de
slag te gaan.
Als de kerk een stad op een berg kan zijn, zijn de christelijke maatschappelijke
organisaties de pleisterplaatsen in het dal. Beide laten hun licht schijnen voor de
mensen.
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