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Een dienst in het kader van onze zoektocht. En daarom noem ik het ‘LENTE-IN-WEST (4)’.   

Al eerder schreven we dat het bij ‘Lente-in-West’ om meer gaat dan alleen de liturgie, al trekt dat – 

omdat we er met velen bij zijn – vaak wel vanzelf de aandacht.  

 

Maar die zoektocht om te ontdekken wat de Here God nu en hier van ons vraagt, om (weer) te weten 

wat ons verlangen en onze identiteit zijn, om vrucht te dragen in daden (en soms woorden), is 

allereerst een zaak van gebed. En vervolgens van gesprek, waarin we beginnen met luisteren naar 

elkaar. 

 

We zijn blij te merken dat er onderling heel wat gedeeld en besproken wordt. Wat goed kan het zijn 

om al luisterend eens in de schoenen van een oudere te gaan staan of in het hoofd van een jongere 

te kruipen. Dat vraagt wel wat van ons, maar wat mooi om te ontdekken dat je het niet altijd eens 

hoeft te zijn om toch eenheid te ervaren. Is het geheim daarvan niet dat we ‘bij-Een-komen’?  

Bij de ENE die ons aan elkaar geeft en verbindt omdat Hij de dienst uit maakt? 

 

Inmiddels hebben we naast de gewone (= A-)diensten ook een B-dienst gehad (met Pasen) en een C-

dienst (8 mei). Daar vinden velen wel wat van; en dat mag. En vooral: laat het weten! En dat geldt 

ook voor de volgende B-dienst (op 29 mei) en de tweede C-dienst (met Pinksteren). 

Luister, kijk en deel met elkaar wat je blij maakt, wat vragen oproept. En deel het op je kring; elk kring 

is uitgenodigd om zich gericht te bezinnen en terug te koppelen. En we doen dat ook met 

leeftijdsgroepen op 7 juni (waarvoor mensen gericht uitgenodigd zijn en anderen zichzelf aanmelden) 

en op de gemeenteavond van 9 juni. 

 

Als kerkenraad hebben we er echt behoefte aan om zo breed te peilen en te horen. En dan hoef je in 

je eigen kring (bv.) niet tot een consensus, een door allen gedeelde mening te komen. Laat maar 

weten hoe en waar de verschillen zitten, dan krijgen we een eerlijk beeld van onze verscheidenheid.  

Maar doe het biddend, want zo leren we God en elkaar in het oog te houden! 


