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Ik ben een jaar of acht, negen en loop met 
mijn oma in Parijs, in een van die smalle, 
drukke winkelstraten dichtbij de Seine. 
Mijn oma wijst naar links, naar iets dat 
niet lijkt op de gewone huizen en winkel-
tjes. Een soort portaal zie ik, boven hoge 
treden. Het is open. Je hoeft niet te bellen 
of te roepen. We lopen naar binnen en 
ineens staan we in een grote ruimte, met 
slanke pilaren die heel hoog klimmen naar 
een bijna onzichtbaar gewelf. Er lopen 
mensen rond die, net als wij waarschijn-
lijk, zomaar zijn binnengekomen, want de 
deur staat uitnodigend open. ‘Wie woont 
hier?’ ‘Het is een kerk, een huis van God.’ 
‘En mag iedereen er naar binnen?’ ‘Ja, God 
wil graag bij de mensen wonen.’ 

Nu denk ik: adembenemend. Toen had ik 
er geen woorden voor. Later, toen ik woor-
den leerde kennen als ‘overweldigend’ en 
‘ontzagwekkend’, herkende ik iets van wat 
ik die middag ervaren had, intuïtief: hier is 
meer dan het gewone te vinden, of te ver-
moeden. De schoonheid maakt je hart, je 
ziel open voor iets wat groter is dan jijzelf. 
En tegelijk kon ik toen ervaren:  
iedereen mag binnen, is welkom; Gods 
huis is ook mijn huis. Overal in de wereld 
zijn kerken, tempels, prachtige of eenvou-

Uw huis is ons huis
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dige gebouwen opgetrokken om ons eraan 
te herinneren dat er veel meer te ontdek-
ken of te beleven is dan onze zintuigen 
kunnen waarnemen. 

Een ontzagwekkende plaats
In Genesis 28,16 doet Jacob een verba-
zingwekkende uitroep. Op de vlucht voor 
zijn broer, of gewoon op reis, wordt hij 
moe. Hij valt op de grond in slaap met 
alleen een steen als steun voor zijn hoofd. 
Hij heeft een bijzondere droom en bij het 
wakker worden weet hij zeker: hier is de 
Eeuwige aanwezig. Hij roept uit: ‘Wat een 
ontzagwekkende plaats! Dit is niet anders 
dan het huis van God!’ Hij zet een steen 
rechtop als herkenningsteken en geeft de 
plaats een naam: Betel. Dat is: huis van 
God.

Vreemd: dezelfde naam - Huis van God - 
voor twee totaal verschillende plaatsen; 
een kerk in hartje Parijs en een kale plek 
in de woestijn, met alleen zand en stenen. 
Bij beide is er sprake van ontzag, ver-
vreemding van het gewone, een ervaren 
van grootsheid die niet verplettert, maar 
integendeel ruim van hart en van ver-
langen maakt. Jacob had aan één steen 
genoeg om de plek te markeren; in de loop 
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der eeuwen zijn er steeds grotere, rijkere 
gebouwen opgericht. Gebouwen waar een 
stad trots op was, waarbij tussen steden 
rivaliteit kon ontstaan. Zij een mooie 
kathedraal? Kijk naar de onze, met de 
prachtige glas-in-loodramen, de hogere 
torens. 

En God, was Hij blij met die gebouwen? 
Als David, na veel omzwervingen en oor-
logen eindelijk in Jeruzalem gesetteld is, 
bedenkt hij ineens: ‘Ik woon in een paleis 
van ceder, terwijl de ark van God in de tent 
staat! Is dat wel zoals het hoort?’  
(2 Samuel 7,3). Maar de Eeuwige laat we-
ten: ‘Wil je voor mij een huis bouwen om 
in te wonen? Vanaf de dag dat ik de Israë-
lieten uit Egypte heb geleid tot nu toe, ben 
ik in een tent meegetrokken.’ Blijkbaar is 
de Heer met een tent tevreden, dezelfde 

Wij zelf zijn het die een 
gebouw nodig hebben 
waar Gods aanwezigheid 
voelbaar is

De schoonheid maakt 
je hart, je ziel open voor 
iets wat groter is dan 
jijzelf 

behuizing als zijn volk, en verlangt Hij niet 
naar een huis, laat staan naar een paleis.

Een levend lichaam
Wij zelf zijn het die een gebouw nodig 
hebben waar Gods aanwezigheid voelbaar 
is. Waar stilte is, rust, een roep om even 
halt te houden om na te denken over je 
leven, je verlangens, over waar het in het 
leven om gaat. De stenen, hoe mooi ze 
ook zijn, zijn niet genoeg. In het lied Over 
de plaats waar wij bijeengekomen zijn, dicht 
Huub Oosterhuis: ‘Huis dat een levend 
lichaam wordt, als wij er binnengaan, om 
recht voor God te staan.’ Zonder de luis-
terende, biddende, zingende gemeente, 
is de kerk een gebouw zoals alle andere: 
getuige van een geschiedenis, van een 
cultuur, maar leeg en doods. 

En toch, als je even stil zit in de Notre 
Dame, waar drommen toeristen binnen-
komen tussen hun excursies naar Disney-
land en Montmartre door, merk je aan hun 
stilte (die een gedempt geroezemoes is), 
en aan hun houding (een soort plechtig-
heid), dat de stenen wel iets te zeggen 
hebben. Blijft er iets hangen van de gebe-
den en gezangen die meer dan achthon-
derd jaar hier hebben geklonken?
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Thuis, even
Of ervaren we in een kerk, een tempel of 
een moskee iets van een gemeenschap-
pelijke afkomst: dat wij allemaal kinderen 
van eenzelfde God zijn, die huisgenoten 
van ons maakt in dat huis dat te groot, 
te mooi is voor wie dan ook en dat toch 
ons huis is, waar ieder van ons welkom 
is, waar we mogen uitrusten, een kaars 
mogen aansteken, onze zorgen mogen 
toevertrouwen aan de Ander. ‘Zo bent 
u geen vreemdelingen of gasten meer’, 
schrijft Paulus, ‘maar burgers, net als de 
heiligen en huisgenoten van God’ (Efe-
ziers 2,19). Daar denk ik aan als ik naar de 
toeristen kijk. Mensen uit alle landen, van 
alle leeftijden, de Japanners met camera’s 
behangen, anderen met hun neus in een 
gids of folder, sommigen toch gehaast 
vanwege het volle programma. Maar 
enkelen blijven als gefascineerd zitten of 
staan bij een pilaar, bij een Mariabeeld.  
Zij zijn thuis, even.

De heer is tevreden  
met een tent

Geen steen op de andere
Toen zijn vrienden zich ooit aan de tempel 
vergaapten: ‘Meester, kijk eens, wat een 
stenen en wat een gebouwen!’ (Marcus 
13,2), merkte Jezus op: ‘Zien jullie die 
grote gebouwen? Geen steen zal op de 
andere gelaten worden, alles zal worden 
verwoest.’ De evangelies zijn geschreven 
na de verwoesting van de tempel, een 
ontstellende gebeurtenis, die allerlei 
vragen en twijfels oproept: Is de Eeuwige 
nog bij ons? Is alles illusie geweest? Het 
stenen gebouw is er niet meer. Maar Jezus 
had gewaarschuwd (Johannes 4,21-23): 
‘Geloof me, er komt een tijd dat jullie noch 
op deze berg (Garizim, het heiligdom van 
de Samaritanen), noch in Jeruzalem de 
Vader zullen aanbidden. Er komt een tijd, 
en die tijd is gekomen, dat wie de Vader 
echt aanbidt, hem aanbidt in Geest en 
waarheid.’

En toch is het fijn dat er van die plekken 
zijn - een kathedraal, een tent, een wei-
land, een huiskamer - waar de woorden 
van Jezus en zijn volgelingen klinken en 
ons laten ervaren: hier zijn we reisgenoten 
van elkaar, samen huisgenoten van God.
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