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Overdenking van ds. H.U. de Vries, gehouden in de Pelgrimskerk te Amsterdam op zondag 19 juni 2022 

tijdens de laatste dienst in dit kerkgebouw. 

Lezingen: Psalm 122 en 1 Petrus 2:1-6. 

Muzikale compositie: ‘Laetatus sum’ (Ps. 122 [121]), Domenico Scarlatti (1685-1757). 

 

Gemeente van Jezus Christus, 

 

‘De Pelgrimskerk gaat sluiten.’ Dat is wat ik de laatste weken meermalen om mij heen heb 

gehoord en gelezen. ‘De Pelgrimskerk gaat sluiten.’ Deze bondige boodschap wordt makkelijk 

misverstaan. Niet weinigen horen erin dat het afgelopen is met de Pelgrimskerkgemeente, dat 

dit filiaal van de Protestantse Kerk in Nederland voorgoed zijn poorten sluit. 

Maar dat is niet wat er gebeuren gaat. Ja, het filiaal gaat dicht, maar het gaat dicht zoals een 

filiaal van Albert Heijn, dat tijdelijk gesloten wordt om na een interne verbouwing, beter 

aangepast aan de eisen van de tijd, weer te worden heropend. De kerkenraad van de 

Pelgrimskerk heeft aan de nieuwe eigenaar van dit gebouw uitvoerig zijn wensen kenbaar 

mogen maken met betrekking tot de ruimte die na oplevering van de nieuwbouw zal dienen als 

nieuw onderkomen voor de gemeente. De journalist van de Wijkkrant voor Buitenveldert en de 

Zuidas heeft beter dan menigeen begrepen waar het om gaat, toen hij boven een recent 

voorpagina-artikel de kop plaatste: ‘De Pelgrimskerk verdwijnt, gemeente gaat door’ en zijn 

artikel beëindigde met de woorden: ‘De gemeente zit een tijdje in een ander gebouw en keert 

na ongeveer twee jaar terug in een kleinere ruimte die in de nieuwbouw gehuurd wordt. Het 

kerkelijk leven gaat gewoon door.’ 

De Pelgrimskerk gaat sluiten, maar het kerkelijk leven gaat, dankzij de hartelijke 

welwillendheid van onze rooms-katholieke buren, in al zijn facetten door in en vanuit onze 

tijdelijke locatie, de Goede Herderkerk, om uiteindelijk hier, op deze plek, verder gestalte te 

krijgen. 

Dat gezegd hebbende, besef ik dat ondanks alle continuïteit die er gelukkig is en zijn zal, het 

loslaten van dit kerkgebouw voor velen geen sinecure is. De vertrouwde ruimtes waarin zestig 

jaar lang zondag aan zondag het evangelie is verkondigd en het heil gevierd, waarin is gedoopt, 

huwelijken en relaties zijn ingezegend, van geliefde gestorvenen afscheid is genomen, waarin 

catechisatie-, bijbelstudie- en gesprekskringen hebben plaatsgevonden, waarin is gemusiceerd 

en gezongen, gegeten en gedronken, gelachen en gehuild – die vertrouwde ruimtes zullen wij 

vanaf vandaag achter ons moeten laten. En dat doet pijn, niet in het minst voor diegenen die bij 

de opbouw van deze gemeente en de totstandkoming van dit kerkgebouw betrokken zijn 

geweest, en die nu met lede ogen aanzien hoe hun geliefde godshuis ten prooi gaat vallen aan 

de sloophamer. 

 

Is het, vanuit dit perspectief bezien, niet wat vreemd dat voor deze afscheidsdienst een muzikale 

compositie is gekozen die begint met de woorden ‘Laetatus sum’, ‘Ik ben verheugd’? Had dat 

niet beter ‘Dolorosus sum’ kunnen zijn, ‘Ik ben bedroefd’? 

Laten we eens kijken waar deze beginwoorden van Psalm 122 op slaan. Waarom is de psalmist 

zo blij? Hij is verheugd omdat hij de pelgrimsroep heeft gehoord: ‘Laten wij naar het huis van 

de HEER gaan!’ En wat is er mooier voor pelgrims dan op te trekken naar de tempel van 

Jeruzalem, waar Gods heilige aanwezigheid ervaarbaar wordt! Hoe zongen wij dat vanmorgen 

ook alweer, met onze intochtspsalm?: ‘Hoe brand ik van verlangen om te komen in uw 

heiligdom. Wat zou mijn hart nog liever wensen dan dat het juichend U ontmoet, die leven zijt 

en leven doet.’ Ziedaar de  vreugde van de pelgrim, die verlangt naar de prachtige stad waarin 

Gods tempel staat – de tempel waarin de bemoediging van Gods aanwezigheid te vinden is en 

de kracht om, volgend op de pelgrimage, vernieuwd en opgeladen het gewone leven van elke 

dag weer aan te kunnen. 
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Wat denkt u, gemeente? Is die vreugde van Psalm 122 voorbij, omdat wij vandaag ons godshuis 

moeten prijsgeven? Zijn de pelgrims van de Pelgrimskerk met het afstoten van hun huidige 

gebouw voortaan van de vreugde van hun pelgrimage verstoken? 

Ik denk het niet. De vreugde om het pelgrimeren raken wij niet kwijt. Niet alleen omdat wij de 

komende paar jaren een ánder godshuis tot onze beschikking hebben, maar ook en bovenal 

omdat het godshuis in het Nieuwe Testament welbeschouwd niet langer een huis van hout en 

steen is. Het wáre godshuis, zo hoorden wij vanmorgen de apostel Petrus zeggen, is sinds de 

uitstorting van de Heilige Geest een huis van vlees en bloed. De verzamelde gemeente, waarop 

de Geest met tongen van vuur op de Pinksterdag is neergedaald, is de nieuwe tempel. Zó woont 

God onder het nieuwe verbond te midden van zijn volk. 

Hebt u ooit erover nagedacht wat deze revolutie betekent? Zij betekent in ieder geval dat met 

het wegvallen van ons vertrouwde kerkgebouw Gods aanwezigheid onder ons niet wegvalt: 

overal waar zijn gemeente samenkomt en Hij met oprechtheid wordt aangeroepen, is Hij 

aanwezig. Hij zal aanwezig zijn ook in De Goede Herder. Wij zullen ons zondag aan zondag 

mogen verheugen om Hem te ontmoeten, dáár evenzeer als hier: want het ware godshuis, de 

gemeente als de drager van Gods Geest, blijft in stand en zal zich ook in de komende tijd steeds 

opnieuw manifesteren. 

De nieuwtestamentische revolutie in het denken over Gods aanwezigheid onder zijn volk heeft 

nog een andere consequentie. Want als de gemeente van vlees en bloed de nieuwe tempel is 

waarin God met zijn Geest woont, dan vergt dat ook het een en ander van de gemeenteleden. 

Wij worden, zei Petrus, in verbondenheid met onze verrezen Heer, de lévende Hoeksteen 

waarop onze nieuwe tempel is gegrond, in de kracht van zijn verrijzenis, dat is de kracht van 

zijn Geest, opgebouwd tot lévende stenen. Ieder van ons draagt, met de inbreng van eigen 

Geestesgaven, zijn of haar steentje bij om het geestelijke godshuis van de gemeente tot een 

zinvol en goed functionerend geheel te maken – een geheel waarin wij, zo hoorden we, als 

priesters voor Gods aangezicht offers brengen, de offers van een zuivere liefde voor God en 

voor elkaar. Ziedaar de duizelingwekkende plaats en taak die in het Nieuwe Testament aan de 

gemeente gegeven wordt. 

 

Maar dat betekent dat wij elkaar nodig hebben, hard nodig hebben, ook na onze overgang naar 

De Goede Herder. Willen wij als de nieuwe tempel van Gods Geest kunnen functioneren ook 

op onze nieuwe, tijdelijke locatie, dan zijn wij als levende stenen aangewezen op elkaar om ons 

geestelijke godshuis in stand te houden en op te bouwen, en om daarbinnen, overeenkomstig 

onze hoge opdracht, onze heilige priesterdienst te kunnen verrichten. 

Ja, ik weet dat de overgang voor sommigen van u niet gemakkelijk is. Maar ik vraag aan een 

ieder van ons met klem zijn of haar steentje bij te blijven dragen. Want alleen zo zullen de 

pelgrims van de Pelgrimskerk ook in de toekomst kunnen uitroepen: ‘Laetatus sum’, ‘Ik ben 

verheugd’, omdat ik op mag gaan naar mijn gemeente, het geestelijk huis waar de Heer wil 

wonen onder zijn mensen. 

 

Amen. 


