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De nieuwe Fonteinkerk – vernieuwde verlangens 
 
door ds. Jos Douma 
 
 
Op zondagmorgen 18 maart 2007 kerken we als gemeente voor het eerst in de vernieuwde 
Fonteinkerk. Het is van binnen een prachtig gebouw geworden! Vooral de kerkzaal is 
indrukwekkend: er is veel licht, mooie witte wanden, een prachtig blauw plafond en een 
dieprood accent door de vloerbedekking op het podium en de stoffen bekleding van de 
stoelzittingen. 
  
Ik denk dat elk gebouw een eigen sfeer ademt, en dat dus ook onze vernieuwde kerkzaal 
een sfeer kent die we nog mogen ontdekken. Ik zou dat willen noemen: de spiritualiteit van 
onze kerkzaal. En met dat woord spiritualiteit wil ik ook direct de geestelijke dimensie van de 
ruimte en de ervaring van die ruimte aanraken. 
 
Op weg naar de verbouwing is er nagedacht over het interieur van de kerkzaal en de vraag 
wat de sfeer moet zijn: Wordt het vooral een zaal waar mensen samen zijn om te luisteren? 
Wordt het meer een ontmoetingsruimte voor allerlei soorten van activiteiten (ook vanuit de 
buurt)? Wordt het een congreszaal? Of wordt het vooral een huis van de Heer, waar we hem 
kunnen ontmoeten? 
 
Graag wil ik als voorganger van de Fonteinkerk daar mijn eigen gedachten over formuleren, 
als een manier om dit moment – het in gebruik nemen van een vernieuwd kerkgebouw – 
niet verloren te laten gaan als een kostbaar momentum waarop we onszelf opnieuw een 
aantal wezenlijke vragen stellen: Wat voor gemeente willen we nu eigenlijk zijn? Wat vinden 
we echt belangrijk in ons kerk-zijn? Wat moet onze kerkdiensten – het hart van het 
gemeenteleven – kenmerken? 
 
Over de prediking 
In het huis van de Heer neemt de prediking een heel belangrijke plaats in. In de Fonteinkerk 
hechten we veel waarde aan een christocentrische prediking: het gaat om aansprekende en 
spraakmakende Christusprediking! Bij het in gebruik nemen van het vernieuwde kerkgebouw 
formuleer ik nu een drietal hernieuwde verlangens ten aanzien van de prediking in onze 
gemeente. 
 
1) Wij verlangen naar een hernieuwde liefde voor het Woord van God. Wij willen 

gemeente van het Woord zijn, we hebben de Schriften van Oud en Nieuw Testament lief! 
Wij willen een hoge prioriteit geven aan gezamenlijk en persoonlijk bijbellezen! 

2) Wij verlangen naar een hernieuwde concentratie op Christus in zijn glorie. Wij 
willen een gemeente zijn waarin de grootheid van Gods Zoon elke (zon)dag opnieuw 
beleden wordt omdat de Vader zoveel vreugde vindt in zijn Zoon! Wij willen Jezus 
kennen en liefhebben in zowel zijn lijden (als lam) als zijn luister (als leeuw)! 

3) Wij verlangen naar een hernieuwde aandacht voor de Geest van het Woord. Wij 
willen ons steeds meer overgeven aan de krachtige en liefdevolle werking van de heilige 
Geest door en rondom het Woord! Wij willen door het Woord van de Schriften heen de 
vergevende, genezende en bevrijdende kracht van Jezus’ Geest ondergaan en zo meer 
vrucht dragen als leerlingen van Christus! 

 
Over de liturgie 
Onze zondagse erediensten vormen het hart van ons gemeenteleven. In de Fonteinkerk 
hechten we veel waarde aan een inspirerende en veelkleurige liturgie. Vanuit de 



 2 

verkondiging in de morgendienst van 18 maart 2007 (over Matteüs 17:1-8, de glorie van 
Jezus op de heilige berg) willen we meer aandacht geven aan de twee dimensies van de 
spiritualiteit van de christelijke liturgie: het spreken van God én de presentie van God. 
We herkennen en erkennen dat we in het spoor van de gereformeerd-liturgische traditie 
vooral veel nadruk hebben gelegd op het spreken van God door zijn Woord en minder op de 
ervaring van de presentie van God door zijn Geest. Beide dimensies zijn voor de liturgie van 
de gemeente van Christus echter wezenlijk. Daarom willen we met name ook zoeken naar 
manieren waarop de krachtige tegenwoordigheid van de Geest meer ervaarbaar kan worden 
in gesprek en stilte, in muzieken lied, kunst en verbeelding. 
In onderstaand schema wordt zichtbaar welke accenten en welke middelen bij welke 
dimensie van de liturgie horen 
 
Het spreken van God De presentie van God 

de verbale kant van de liturgie de symbolische kant van de liturgie 
horen, spreken zien, ervaren 
verkondiging, uitleg lied, muziek 
gebed eerbied, stilte 
begrijpen, bekeren genieten, ondergaan 
woorden beelden 
betogen, vertellen verbeelden, mediteren 
taal teken, sacrament 
leren vieren 
profetisch priesterlijk 
het oudtestamentische Sjema de oudtestamentische Sjechina  
 
Wat deze verlangens en gedachten (die nu in alle beknoptheid zijn neergeschreven – ze 
vragen nog om een bredere gezamenlijke uitwerking) in de praktijk van de erediensten van 
de gemeente gaan betekenen en uitwerken, wacht ik in vertrouwen op het werk van 
Christus’ Geest rustig af. 
 
 
ds. Jos Douma 
Haarlem, zaterdag 17 maart 2007 


