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Vijf classispredikanten uit de Protestantse Kerk in Nederland schreven het boek ”Als het
leven kantelt” , met psalmen, reflecties en meditaties bij de coronacrisis. Ze houden
daarover in januari een serie online bijeenkomsten.

„We wilden een spade dieper steken, voorbij het praktische gedoe en vragen als: „Zien
we de mensen straks wel weer terug in de kerk?” Zo vatte ds. Wilbert van Iperen,
classispredikant Veluwe, het initiatief vrijdag samen tijdens een online perspresentatie.

Met het boek en de online bijeenkomsten met praktische suggesties om het
„geloofsgesprek” te voeren, hopen de vijf classispredikanten bij te kunnen bijdragen aan
de bestrijding van complottheorieën.

Ds. Trinette Verhoeven, classispredikant Utrecht: „Dit boek kan ons helpen om de
diepte in te gaan, niet te blijven denken in angsten. Er wordt volgens mij te weinig echt
gesproken over de angsten van mensen, waardoor de complottheorieën zich kunnen
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ontwikkelen. Maar als je het gesprek over angsten aan het geloof verbindt, dan kun je
verder komen.”

Het idee om theologische verdieping te bieden ontstond in het voorjaar bij ds. Klaas van
der Kamp, classispredikant Overijssel-Flevoland. „Ik kreeg in die eerste periode heel
veel technische vragen, bijvoorbeeld over hoe je digitaal kunt uitzenden of over het
opzetten van online gespreksgroepen. Dat voelde onbevredigend: de geloofsvraag
ontbrak. Die observatie deelde ik met de andere classispredikanten en daarna zijn we
met een groepje van vijf aan de slag gegaan met het onderwerp.”

”Als het leven kantelt” is te downloaden via de website van de Protestantse Kerk in
Nederland.
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