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Omdat er méér is….
We zien en horen zo veel dat de ruimte voor verwondering, ontmoeting en rust niet altijd overal even
groot is. Toch is hieraan grote behoefte. Met creativiteit in plaats van kramp kunnen
geloofsgemeenschappen hierin voorzien. Dat kan als een visioen wordt omgezet in visie en loslaten
en ruimte de hoofdstroom wordt, omdat er méér is….
Het 25-jarig ambtsjubileum van ds. Ad Alblas in Leiden is een uitgelezen
gelegenheid voor reflectie en een vooruitblik bij het kerken in de
binnenstad. Een ‘zilveren’ periode met ontwikkelingen die kenmerkend
zijn voor middelgrote steden. De pennenvruchten van de jubilaris geven
gelegenheid die ook met anderen te delen.
Omdat er méér is…

Wat begon als een zoektocht, een avontuur, is geworden tot een volwassen gemeenschap die ook nu
niet schroomt om nieuwe wegen in te slaan. Initiatieven die aansluiten bij wat mensen inspireert,
beweegt en motiveert. Eeuwenoude verhalen hebben tot aan de dag van vandaag veel
zeggingskracht in de samenleving waarin we leven. Rustzoekers in een dynamische omgeving,
contactzoekers in een virtuele wereld. Omdat er méér is…
Het is een klein wonder dat drie, aan de buitenkant totaal verschillende geloofsgemeenschappen in de
binnenstad van leiden binnen een cluster samenwerken. Ontmoeting, openheid, aandacht voor elkaar
en de ontdekking van gemeenschappelijke wortels heeft hieraan in grote mate bijgedragen.
Een monumentale kerk in de binnenstad kan niet worden onderhouden als er geen inkomsten zijn uit
het multifunctioneel gebruik. Prachtige concerten, het uitreiken van onderscheidingen, de start van het
academisch jaar zijn hiervan voorbeelden die kerk en stad binden. De Stichting Vrienden van de
Hooglandse Kerk zet vrijgevigheid van buiten de kerk om in projecten binnen de kerk.
Ten slotte wenst ik Ad Alblas Gods zegen toe bij zijn verdere werkzaamheden als predikant in Leiden,
wetende dat het goed toeven is bij de bron waar altijd méér is…
Cent van Vliet
Voorzitter van de wijkkerkenraad van de Leidse Binnenstadsgemeente.

“Wat drijft je?”
Hester Branderhorst en Janneke Dijke
in gesprek met Ad Alblas over leiderschap en spiritualiteit
Waar komt jou inspiratie vandaan?
“Het klinkt wel vroom, maar het is ten diepste mijn spiritualiteit die me drijft. Het geloof reikt je aan wat
er werkelijk toe doet. Het is een onuitputtelijke bron van inspiratie, creativiteit en inzicht. In een
orthodox predikantsgezin word ik daarmee vertrouwd gemaakt. Tijdens een dynamische levensfase
van 12 jaar in Amsterdam versnelt de stroom van inspiratie. Gedurende de 25 jaren in Leiden blijft de
bron flink in beweging: de stroom wordt rustiger en verdiept zich.
Als predikant ben je een bevoorrecht mens. De waterdrager hoeft zelf geen dorst te lijden. Voorgaan
in kerkdiensten is onder de hoogspanning van de Allerhoogste staan. Gesprekken met mensen over
levensvragen brengen je bij je diepste zelf.
Voeding van mijn spiritualiteit put ik uit een aantal bronnen.
Muziek horen en maken voert me naar hoger sferen. Mijn opleiding tot kerkorganist biedt daarvoor
een goede voedingsbodem. Geraakt word ik door muziek van Bach. Angelicaanse kerkmuziek voer
me mee naar ijle hoogtes. Liederen van Huub Oosterhuis met hun prangende toonzettingen leiden me
binnen in het samenspel van spiritualiteit en solidariteit.
Grote betekenis hebben mijn leermeesters. Zij hebben me de kunst van het putten uit de bijbelse
bronnen bijgebracht. Ik denk aam m’n theologische opleiding van Utrecht, aan docenten en
medestudenten. Daarna volgt de verrassende invloed van vertegenwoordigers van de ‘Amsterdamse
school’. Van bijzondere betekenis voor mij is de liberaal joodse rabbijn Awraham S. Soetendorp. Zijn
denken voelt als geestverwant, vanaf onze eerste ontmoeting. Hij is een profeet voor mij en tegelijk
een soort broer: al volgen we ieder een eigen weg, onze wegen zijn zeer verbonden en op hetzelfde
punt gericht.
In het gewone kerkelijk werk en daarbuiten ontmoet ik dagelijks mensen van wie ik ontvang, terwijl ik
ook aan hen geef. Op de vraag naar de beloning van je inspanning, is mijn antwoord: ‘de beloning ligt
in het doen!.
Achteraf heb ik soms wel iets als ‘leiding’ ervaren in mijn leven. Gebeurtenissen of ontmoetingen zijn
zó toevallig, dat je denkt: dit is niet meer toevallig. Ik oefen me in een grotere gevoeligheid voor dit
‘toeval’ en het maakt een steeds groter deel van mijn leven uit. Soms overvalt het je: valt het je
letterlijk toe. Telkens wéét je, al kun je het niet verklaren: Hij wat het weer….

Wat betekent spiritualiteit voor jou in je dagelijks leven?
“Dat het alert maakt, met je verstand en vooral met je hart. Het is je laten sturen en bereid te zijn te
volgen. Ik geloof in de Altijdaanwezige, vertrouw op God die voor je is, achter je en in je, zoals de
zegen van St. Patrick dat benoemt. Dat ervaar ik in het vertellen van de heilige verhalen, in
ontmoetingen met mensen, in de natuur, in gedachten, in een lied. Eigenlijk in alles voel ik me
omgeven door God.
Een begenadigde ben ik in ervaring van Aanwezigheid bij de wekelijkse voorbereiding en het
verzorgen van de eredienst. Ik zoek de stilte in mezelf vóór ik ga studeren. Een brandende kaars is de
rituele uitdrukking van het naderen van het geheim en de beschikbaarheid daarvoor. Dan pak ik de
bijbel, in vertaling voor een eerste verkenning en dan in de grondtalen om dieper te kunnen afdalen in
de oude goudmijnen van geloof. Eerst schrijf ik op wat er in me op gekomen is. Dan neem ik het
theologische vakwerk ter hand. Vóór het schrijven van de tekst, zoek ik nog even de stilte om te horen
‘wat de Geest zegt’, in mijn concrete heden voor mijn gemeente.
Spiritualiteit is de kracht van waaruit ik leef. Dat is niet altijd even geconcentreerd en bewust. Toch is
dat doorvoelde geloof m’n bron en kompas. Het geeft me zovéél, méér dan ik kan vertellen. Ik ontvang
alles, wat ik geef. Dat betreft inzichten, informatie en inspiratie. Ik voel me de koning te rijk.”
Na je studie theologie ben je als evangelist en jeugdwerker aan de slag gegaan. Wat heb je
daarvan geleerd?
“In november 1975 werd ik benoemd op
een nieuwe post, bij de Jeruzalemkerk in
Amsterdam-West. Ik was nog jong voor
zo’n taak, bijna 24 jaar, en werd direct in
het diepe gegooid. De wijkpredikant
toonde me een wand vol kaartenbakken,
waarin de kerkleden van het stadsdeel
stonden geregistreerd. Dat werd mijn
werkterrein. ‘Hoeveel mensen zijn dat?’
vroeg ik aarzelend. ‘Zo’n elfduizend!’ Dan
weet je in ieder geval alvast dat je nooit
‘klaar’ komt met je werk. Ik kon niet
anders dan daarmee te leren leven.
Voelde me vervolgens vrij om te doen,
wat het beste past bij mijn mogelijkheden.
Ik heb daar geleerd te improviseren, te
organiseren, te motiveren. Waar geen
weg lijkt te zijn, een uitdaging te zien.
Ik heb in die oude stadswijk een volgende ‘vertaalslag’ van de bijbelse verhalen geleerd. Na die vanuit
de grondtalen naar algemeen beschaafd Nederlands, nu naar plat Amsterdam, de taal van het volk en
de logica van de straat. Voorbeeld van dat laatste is een muziek- en ontmoetingshoek op de
dagmarkt. Na overleg met de marktmeester ben ik daar gaan staan met een muziekgroepje. Elke dag
hield ik een toespraak van twee minuten. De eerste keer deelde ik guldens uit, om op de markt uit te
geven, want daar zeggen ze ‘Op de markt is uw gulden een daalder waard…’ Ga het maar proberen,
op één voorwaarde: om eerst even de tekst in de rand te lezen voor je de gulden uitgeeft. Daar staat
mijn boodschap: “God zij met ons.” Zó zal ik het niet meer doen, maar het inzicht dat het heilig Verhaal
(eindeloos) doorvertaald moet worden, heb ik in m’n hart gesloten.

