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Onze tijd wordt wel
aangeduid als een
‘postmoderne tijd’.
Eén van de kenmerken
van deze tijd is dat
veel mensen erg
individualistisch leven.
Oppervlakkig bezien lijkt
dit overigens helemaal
niet het geval te zijn.

J

uist in onze tijd hebben we te maken
met massale bijeenkomsten.
Hoe groter hoe mooier. Dat geldt voor
popconcerten, stille tochten en het
bezoeken van een tentoonstelling in het
Rijksmuseum (De late Rembrandt).
Waar mensen zijn, willen andere
mensen ook zijn. Ook het gebruik van
Facebook en andere sociale media lijkt
te wijzen op de behoefte om te zien en
gezien te worden.
Wie praat er over individualisme?

Zien en gezien worden
Daarom is het belangrijk om dit begrip
een beetje scherper in beeld te krijgen.
Het is niet zo dat een individualist de
massa’s mijdt.
Helemaal niet. Wie in de massa opgaat, hoeft geen enkele band te hebben
met de mensen om zich heen. Hij kan
helemaal zichzelf blijven – ook helemaal zijn eigen gang gaan.

Dat zie ik als een typische trek van de
individualist. De individualist bindt zich
niet graag. Hij gaat niet graag (langdurige) verplichtingen aan.
En dat is merkbaar in de samenleving.
Vrijwel elke vereniging kampt met de
moeite dat er geen mannen en vrouwen zijn die een bestuurspost willen
vervullen.
Ook aan mij gaat dit individualisme
niet voorbij. Bij de Hattemse Volleybal Vereniging hadden ze gebrek aan
bestuursleden; er werd een beroep op
de leden gedaan. Ik betrapte mij erop
dat ik dacht: Ik kom om te volleyballen
en niet om me met allerlei bestuurlijke
rompslomp bezig te houden. Trek dit
door naar de kerk, dan kun je horen: Ik
wil best ouderling worden om pastorale

bezoeken te brengen maar heb echt geen
zin in dat gezeur op de kerkenraad over…
Het is mijn stelling dat het individualisme van deze tijd ook zijn weerslag
heeft gekregen op ons leven als christenen in de gemeente.
Want welke plaats of welke rol heeft de
gemeente voor ons? Gaat het niet ten
diepste in de kerk om de persoonlijke
relatie met God? En daarna pas over de
relatie met mijn naaste?
Ik besef dat ik hiermee een nogal
stevige uitspraak doe. Ik ben benieuwd
hoe u hiermee omgaat.
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