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Commentaar: Stop met kerkdiensten op de
limiet, het is domme eigenwijsheid
'_Pak niet de volle ruimte_die de overheid nog biedt ) , vroeg het Interkerkelijk Contact in
Overheidszaken (CIO) zijn leden een week geleden met klem. Die leden ) dat zijn
bijna alle georganiseerde kerkgenootscha2,pen; ook de zwaar orthodoxe en
charismatische. Tot hun verbazing ('Wij hadden hier niet om gevraagd ) ) stond het
kabinet nog levensbeschouwelijke samenkomsten toe tot dertig aanwezigen.
Namens alle aangesloten genootschappen bracht het CIO echter het 'dringende advies'
uit om erediensten slechts digitaal te houden ) en het aantal fysiek aanwezigen 'zoveel
mogelijk te beperken ) . De limiet van dertig leek slechts relevant voor uitvaarten en
bruiloften.
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Zoek de randen niet op', smeekten de SGP'ers Kees van der Staaij en Peter Schalk hun

achterban een week later. Niet ten overvloede ) want er is nog een enkele plaatselijke
gemeenschap die, voordat het uitzenden of live streamen van een digitale kerkdienst
begint, de deur openlaat tot er dertig hoofden zijn geteld. Dat is wellicht verleidelijk, als
je ziet hoe kolossaal die kerken soms zijn - je verdrinkt er met z'n dertigen veel dieper
dan in een buurtsupermarkt van 300 vierkante meter.
... Maar het is domme eigenwijsheid. Omdat je ieder ontwijkbaar besmettingsrisico zou
moeten ontwijken. En omdat iedere kerk en elke gelovige zich de vraag moet stellen:
willen wij bekendstaan als gekkies die koppig het randje van de regels opzoeken? Als
kuddedieren die hun Herder niet anders kunnen zoeken en ontmoeten dan in de
vertrouwde schaapskooi?
Het imago van Christus' kerk zou elk van haar leden een zorg moeten zijn, zeker te
midden van een hypernerveuze en soms stuitend onnozele samenleving. Maar
anderzijds is het lasterlijk een volksdeel of regio zomaar 1 brandhaard' en
'besmettingsbron' te noemen, en een oorzakelijk verband te suggereren met
1
samenkomsten tot dertig aanwezigen'. Zonder geografisch, statistisch of
epidemiologisch bewijs worden zulke causale relaties geponeerd. Niet alleen door
relifobe schreeuwers, ook door media en politici van wie je zorgvuldigheid mag
verwachten.
Nergens is ook maar een begin van bewijs geleverd dat een ná 12 maart gehouden
dertig-leden-dienst een besmettingsreeks veroorzaakte. Ja ) er zijn dominees besmet.
En jawel, er zijn ook 1 orthodoxe' dorpen die trieste uitschieters noteren; waar
bijvoorbeeld enkele leden van een koor of bewoners van een verzorgingshuis gestorven
zijn. Maar ook een angstig, gespannen land moet de piëteit opbrengen, die overledenen
niet tot slachtoffer van hun geloof(sgenoten) te verklaren. Net zo min als
wintersporters of carnavalvierders tot oorzaak van deze ellende zijn veroordeeld.
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