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Oproep tot gewetensvolle afweging  

 

We maken op dit moment een crisis mee die nog niet eerder in ons land is voorgekomen. Het 

Corona-virus dwingt tot vergaande maatregelen die het publieke leven steeds verder beïnvloeden. 

Mensen maken zich zorgen over de gezondheid van hun geliefden en henzelf. Anderen zijn bezorgd 

dat er nog rigoureuzere maatregelen zullen volgen. Sommige bedrijven komen door de maatregelen 

in de problemen en dat betekent voor sommige mensen dat dit gevolgen heeft voor hun werk. 

Donderdag maakte onze landelijke overheid een uitbreiding van maatregelen bekend. Een ervan 

raakt het houden van kerkdiensten: 

 

 Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook 

voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.1 

 

Kerkdiensten worden hierin niet direct genoemd, maar wel bedoeld. Het wel of niet houden van een 

kerkdienst is een ingrijpende vraag. Dat leidt tot afwegingen op diverse niveaus: 

kerkgenootschappen, kerkenraden en kerkgangers. Ook als binnen een kerkverband, tussen 

gemeenten en zelfs in één kerkbank deze afweging tot een verschillend besluit leidt. Binnen de 

gegeven mogelijkheden zijn diverse opties denkbaar. Een gewetensvolle afweging vraagt om ruimte 

en respect voor onderlinge diversiteit, met name wanneer die besluiten in individuele gevallen 

verschillend zijn. Laten wel elkaar zo vasthouden!  

 

De RMU roept in deze situatie allereerst op tot gebed voor elkaar. Verder willen we graag een aantal 

denklijnen aanreiken die helpend kunnen zijn om tot een besluit te komen.   

                                                           
1 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/03/12/nieuwe-maatregelen-
tegen-verspreiding-coronavirus-in-nederland 
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- Een afweging dient rekening te houden met enerzijds het besef van overgave aan Gods 

leiding in het leven; en anderzijds de verantwoordelijkheid die mensen dragen om zichzelf en 

anderen te beschermen tegen mogelijke besmetting.  

- Een afweging kent enerzijds de notie om de overheidsmaatregelen door te trekken naar alle 

gemeentebijeenkomsten en door annulering de verantwoordelijkheid te nemen risico’s 

maximaal te beperken; anderzijds is er de notie van het risico dat genomen wordt als er wel 

samenkomsten gehouden worden uiteraard onder de conditie dat deze met minder dan 

honderd mensen plaats vinden. 

-  Indien een gemeente niet samen komt, zijn er meerdere varianten te bedenken:  

o De diensten ambtelijk doorgang laten vinden door aanwezigheid van een voorganger 

en kerkenraad en deze samenkomsten digitaal uit te zenden; 

o Een deel van de gemeente op te roepen om te komen en dit deel te wisselen over de 

verschillende diensten; 

o De diensten digitaal uitzenden ook als er geen gemeente aanwezig is (voor zover dat 

nog niet gebeurt) en de zang vanaf geluidsdragers of internet toe te voegen zodat 

het voor de luisteraars op afstand een complete dienst is. 

 

Als er geen dienst is, kan via het reguliere uitzendkanaal een preek voorgelezen worden. De preek 
kan in digitale of gedrukte vorm wellicht vooraf verspreid worden. 
 

Tot slot verwijzen we naar aandachtspunten voor in onze gebeden: 

https://www.rmu.nu/weblog/rmu+gevouwen+handen+voor+coronavirus+broodnodig_1593 

 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
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Raad van Bestuur 

https://www.rmu.nu/weblog/rmu+gevouwen+handen+voor+coronavirus+broodnodig_1593

