
  
 
The shape of our buildings 
Nadat het House of Commons op 10 mei 1941 verwoest 
was pleitte Churchill voor restauratie. Hij was tegen 
"giving each member a desk to sit at and a lid to bang, 
because, he explained, the House would be empty most 
of the time; whereas, at critical votes and moments, it 
would fill beyond capacity, with members spilling out into 
the aisles, in his view a suitable "sense of crowd and 
urgency." Want, zo voegde hij er aan toe: "we shape our 
buildings and afterwards our buildings shape us” 
 
 
Publiek of deelnemer? 
Kerkgangers beseffen vaak maar half hoe dwingend hun 
visie op het samenkomen van de gemeente door de 
inrichting van het gebouw beïnvloed wordt. In welke 
positie worden we door die inrichting gemanoeuvreerd?  
In de positie van object of subject?  In de positie van 
toehorend c.q. toekijkend publiek of in de positie van 
potentiële mededrager van het gemeenschapsgebeuren?  
Het maakt nog al verschil tot welke van die twee posities 
de kerkinrichting je uitnodigt?  In Handelingen 2,42-47 
staat het samenkomen van de gemeente beschreven als 
een tweeluik van woord (het ondericht der apostelen) en 
antwoord (in vreugdevolle eenvoud delen van brood en 
wijn, have en goed, ziel en zaligheid). Tot op vandaag 
kom je dat tweeluik van woord en antwoord in alle 
dienstboeken tegen als “woorddienst” gevolgd door 
“maaltijdviering” of als “horen en verstaan” gevolgd door 
“delen van gaven en gebeden”.     
Na gehoord en overwogen te hebben wat ons te doen 
staat, voegen we de daad bij dat woord en voegen we 
ons rond de tafel in een kring van gedenken. Gedenken 
(bij voorbeeld van de armen) gaat niet over vroeger. Nee, 
aan die tafel gedenken wij wie ons vandaag als zusters 
en broeders in Christus van ver en dichtbij op het hart 
gebonden worden.  
In mededelingen, gebeden aan tafel, collectegaven, 
bloemen en uitzending zijn zij nu aan de orde van de 
dienst om te gedenken. De gemeente is niet voor niets 
ooit begonnen als een eetclub. Daarom besloten in 1985 
naar aanleiding van het Limarapport de Remonstranten 
om het feestelijk liefdemaal van brood en wijn als vast, zij 
het ook facultatief, onderdeel af te drukken in de normale 
orde van de zondagmorgendienst. Want ook als je de 
maaltijd zelf overslaat, horen toch degenen die wij 
gedenken op dit moment in de dienst thuis: de verhalen 
waarin en de gaven waarmee wij hen gedenken. Vreemd 
dat sommige gemeenten dat verbannen naar voor of na 
de dienst, omdat ze het storend vinden. Terwijl het je laten 
storen nu juist de esssentie is van alle liturgie (ik bedoel 
natuurlijk niet: storende slordigheden).        
 
Tweeluik 
Zo goed als de kerkdienst een tweeluik is, zou het goed 
zijn om ook je kerkgebouw in te richten niet rond één 
liturgisch centrum, maar als een ellips met twee brand-
punten: een lezenaar c.q. kansel voor lezingen en preek 
en een tafel voor maaltijd, gaven en gebeden. En ergens 
halverwege tussen die twee de, als wij binnen komen, al 
brandende paaskaars, symbool van het Licht waarin wij 
samenkomen en waaraan wij ons licht zullen ontsteken. 
 
Henk van Waveren 
                                                   
 

 

 
 

 

 

 

 

Elisakerk Almelo 

 

 

 

 

 

 

 
verstelbare lezenaar c.q.kansel Elisakerk 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


