
 

 

Participatie aan gemeenschap      Paul Horbach 
 
Wat betekent geloofsgemeenschap als gemeenschap voor je geloofsontwikkeling en voor je 
gelovig handelen? 
 
Alleen kun je ‘de weg’ niet gaan, daar ben ik innerlijk wel van overtuigd (geraakt). 
Je hebt gemeenschap nodig die je draagt en waarin je in je ‘onbeholpen’ zoeken en zo 
dikwijls tevergeefs lijkende pogingen geborgen voelt, juist in jouw eigen mens-zien. Een 
gemeenschap die je ook helpt de vele valstrikken te ontwijken. Tenminste een liefdevolle 
relatie met de begeleider is zo nodig. Als je uitsluitend aan jezelf bent overgeleverd dan is de 
kans uitermate groot dat je de weg kwijtraakt, dat jezelf voor de gek houdt, dat je uiterst 
hoogmoedig wordt (want je doet het allemaal zo goed) en trots. En dat is precies het 
tegenovergestelde van het minderen van de eigengerichtheid die van je wordt gevraagd, hoe 
pijnlijk dat proces van ontledigen ook mag zijn.  
 
Daarnaast word ik ervan doordrongen dat van mij gevraagd wordt me met vallen en opstaan te 
richten op de Heilige niet primair voor mezelf, maar voor de ander, voor het andere, voor de 
Ander. Het gaat zo voel ik met mijn hele (?) wezen niet om eigen heilsbekommernis, maar om 
het heil van de ander, van de gemeenschap waarvan ik deel ben, van het andere, van de gehele 
schepping. 
 
Inderdaad, ik geloof dat authentiek participeren aan gemeenschap deel uitmaakt van de 
bedoeling van het aan mij geschonken leven, en dat bovendien zonder hulp vanuit die 
gemeenschap mijn leven niet aan haar bedoeling kan beantwoorden.  
Gemeenschap beperk ik niet tot geloofsgemeenschap, maar veel ruimer: alle directe en 
indirecte sociale verbanden (al dan niet religieus) waar ik deel van uit maak. 
 
De religieuze gemeenschap waartoe ik behoor kan zeker mijn geloof voeden en vooral 
verdiepen. Of dat gebeurt hangt vooral af van de openheid van die religieuze gemeenschap 
naar de werelden er buiten en erom heen en erin en natuurlijk ook van mijn eigen openheid. 
Geloof geeft mij een ‘beginkader’ voor religieus handelen, voor een doen en laten dat het 
ethisch handelen gebaseerd op eigen inzichten overstijgt. Geloof en meditatie helpen mij een 
begin te maken met het overwinnen van eigengerichtheid en eigenwilligheid. Daar speelt ook 
gehoorzaamheid een belangrijke rol. Dat wil zeggen deemoedig luisteren naar wat ‘mijn’ 
religieuze traditie aan gedragsrichtingen voorhoudt. In deze tijd (maar misschien is dat van 
alle tijden) ervaar ik dat als bijzonder moeilijk door de interne machtsstructuren die binnen de 
officiële kerk overheersen (althans zo beleef ik het). De uiterlijke gezagsdragers hebben voor 
mij nauwelijks innerlijk gezag.  
 
Openen houdt voor mij in dat mijn handelen op basis van geloof geleidelijk (of wellicht 
plotseling) wordt overgenomen door handelen op basis van (ontvangen) liefde. Als je voor 
deze liefde mede dankzij het geloof geopend wordt, wordt meer onbaatzuchtig handelen 
mogelijk, en dit handelen uit liefde verdiept het geloof weer fundamenteel. De 
geloofsinhouden worden meer levend omdat ze vanuit het hart beleefd worden.  
Voor mij is religieuze praxis echt essentieel, en ik bid dan ook dat deze mij soms even 
gegeven wordt. Uit mezelf ben ik niet in staat tot handelen uit liefde. Deze praxis wordt 
overigens , meen ik, altijd gekleurd door gezamenlijkheid, door de ander en vooral door de 
Ander. Het is niet ik, maar zij, hij, jij en Gij. Momenten van deze liefde blijven na-ijlen in de 
‘gewone’ levenspraktijk en aldus vruchtbaar. 
 



 

 

Gemeenschap is ook een ‘heerlijke’ omstandigheid waarin gezamenlijk gebeden, geprezen en 
gesmeekt kan en mag worden. Daar is het geschenk van authentieke liturgie waarin ik in een 
mij overstijgend verband mag participeren. Dan lijkt de Geest van de Afwezige aanwezig te 
zijn. Soms mag je op genadige momenten tijdens (individueel) gebed en meditatie de intieme 
Aanwezigheid in het diepste van je hart ontvangen.  Een authentieke liturgie stelt voor mij als 
het ware een hemelse structuur tegenwoordig die ik uiterlijk en innerlijk weldadig mag 
ondergaan en die me opnieuw afstemt op de Heilige. Het is een vorm van zuiveren en 
heiligen. 
 
Mijn ervaring is dat gemeenschap werkelijk de ervaring van verbonden-zijn tegenwoordig kan 
stellen.  Alle religieuze activiteiten (viering, gebed, gezang, sacrament,..)  winnen op 
wonderbare wijze aan kracht, zowel in het geven als in het ontvangen.  Ook als je het zelf  
moeilijk hebt, of als je minder aanwezig en gericht bent, merk je dat het door aanwezigheid 
van de anderen wordt ‘gecompenseerd’, en dat is om dankbaar voor te zijn.  
 
Bij welke vormen van overleg/dialoog ben je momenteel betrokken en welke momenten zijn 
voedend voor mijn gelovig handelen? 
 
- Ongeveer drie keer per maand  bijeenkomst met ‘mijn’ ecclesia waarin gedurende 2 uur 
wordt gebeden, gemediteerd,  geluisterd naar het Woord van de Heilige, veel stilte, teksten 
worden ontvangen en dat alles in een serene rituele context. Hier ervaar ik werkelijke 
religieuze gemeenschap, die mij voedt, waardoor ik gevoed wordt en waaraan ik een beetje 
mag bijdragen.  
 
- Belangrijk is ook het gezamenlijk zingen van -‘tijdloze’ gregoriaanse gezangen waarvan de 
teksten veelal ontleend zijn aan de psalmen. Ik voel me dan een schakel in de keten van vele 
medemensen die zo ook zongen in het verleden, nu en ook dat zullen zingen in de toekomst, 
niet alleen hier op de plaats waar ik toevallig (?) ben, maar op alle plaatsen in de wereld. De 
hele aarde is altijd door religieus gezang omgeven, niet alleen door gezang van de eigen 
traditie maar ook van die andere, even waardevolle zustertradities. 
 
- De praxis van naastenliefde van het Open Huis. Ik ervaar de oecumenische gezamenlijkheid 
van de ongeveer 40 vrijwilligers, ieder op zijn/haar betrokken en geïnspireerde wijze, als een 
religieuze doegemeenschap. Ik ben dankbaar dat ik daar bij mag zijn, het is elke keer (hoe 
moeilijk de situaties ook kunnen zijn) bijzonder richtend en inspirerend. ‘Zuivere’ 
naastenliefde kan overigens alleen gestalte krijgen indien er gemeenschap is, namelijk indien 
de ander niet gezien wordt als een object die goed gedaan moet worden. Er ‘moet’ relatie zijn 
en een ‘vanzelfsprekend’ besef van intermenselijke gelijkwaardigheid. 
 
- De enkele momenten per jaar waarbij wij, dat wil zeggen de vrijwilligers, bijeenkomen voor 
een gemeenschappelijke (dank)viering op het altaar in de Stadskerk in een kring, gericht op 
God, samen biddend, zingend en luisterend ervaar ik als een religieuze oase. 
 
- De ‘spirituele’ misviering in de Achelse Kluis (Trappisten Abdij) is voor mij een liturgie die 
me bijna altijd in het hart raakt. Indien mogelijk participeer ik aan die misviering eens per 
maand. Het is vooral de duidelijke structuur en de integere, meditatieve dimensie (ook van de 
preek) waarin mijn ‘innerlijk’ zich thuis weet. (hierover is een artikel verschenen dit jaar in 
het tijdschrift Metanoia, dat ik ter kennisneming zal uitdelen, niet om te bespreken) 
 
Wat zou je anders willen en hoe dan? 



 

 

De Binnenstadsparochie Eindhoven waarin ik ‘aan de rand’ participeer, zou wat mij betreft 
meer op een eigentijdse wijze spiritualiteit (dus de dogmatiek van het eigen kerkgeloof 
overstijgend) moeten uitstralen naar de (grotendeels ongelovige) gemeenschap in de 
Binnenstad.  Ook de liturgische vieringen zijn erg plichtmatig en komen bij mij 
ongeïnspireerd over. Aan religieuze of spirituele  gemeenschapsvorming die aanspreekt en 
uitnodigt, wordt tamelijk weinig gedaan (vind ik). Hier ligt misschien wel een taak voor mij. 
Het lijkt erop dat de relatie met ‘buiten ons’ ontbreekt, dat er weinig motivatie is om 
hedendaagse taken op te pakken en dat bezielende inspiratie ontbreekt en ook niet wordt 
gezocht.  
Hier zou van alles kunnen gebeuren, maar ik heb nog weinig nagedacht over hoe dat zou 
kunnen gebeuren. Het hangt altijd van mensen af die werkelijk instrument willen zijn van God 
en daartoe op juist die plek geroepen zijn.  
In de werkstukken die we tijdens onze opleiding hebben moeten maken, werd zo af en toe 
gevraagd naar onze visie op het pastoraat. Ik zal mijn gedachten die ik heb neergeschreven 
eens bijeen zetten, wie weet geeft dat inzicht en uitzicht. 
 
Paul, april 2011 


