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Vandaag, op 9 nov. viert de kerk het feest van de Kerkwijding van Sint-Jan van Lateranen. 

De St.Jan van Lateranen is de hoofdkerk van de wereldkerk.  

De kerk viert dit feest niet omwille van het gebouw, de lezingen van vandaag uit Ezechiël en 

Johannes – staan in het teken van wat kerk-zijn zou moeten betekenen. 

Toch wil ik vandaag naast de lezingen met u stilstaan bij ons kerkgebouw ontworpen door 

architect Laurens Bisscheroux een kleine veertig jaar geleden.  

 

Laurens Bisscheroux, ook wel architect van het verlangen genoemd, ontwierp een kerk die, zo 

zijn we dat in de loop van de afgelopen veertig jaar gaan ervaren zijn tijd ver vooruit was. De 

moderne architectuur staat middenin de Traditie staat zoals die tijde van Christus' leven 

opbloeide.... 

Bisscheroux ontwierp een bescheiden kerk, een kerk die zich bewust is van haar marginale 

positie in de samenleving. Gebouwd op gelijk niveau met de omringende huizen middenin de 

wijk. Er is direct contact met de wijk via een rioolbuis, met daarin Moeder Aarde van 

Limburgse löss, de vrouw met kind als oerbeginsel van alle leven, gerespecteerd en 

gewaardeerd door alle volken en culturen en religies te midden van wat wij zijn gaan noemen 

de vier oerelementen: water, lucht, aarde en vuur. Een eenvoudig gebouw zonder priesterkoor, 

waar voorgangers en leken gemakkelijk van rol kunnen wisselen. 

 

Je komt binnen via de Lichtgang, daarmee treedt je binnen in de Traditie van het Oude of 

Eerste testament. De paarse muren met daarop in omgekeerde volgorde Romeinse cijfers 

ten teken dat hier een tijd andere geldt, kwaliteit-tijd die je niet in minuten of uren kunt vatten. 

Eeuwige tijd die hecht aan waarden die er toe doen.  

 

Rond de lichtdragers treed je binnen in het Nieuwe of Tweede Testament. Voorstellend de 

Twaalf Leerlingen of Apostelen, de werkers van het eerste uur, die door hun vallen en opstaan 

ons inspireren door te gaan met te Leven naar het voorbeeld van Jezus van Nazareth.  
 

Het Brood zichtbaar in de schrijn, teken van breken en delen, een onverwoestbaar teken door 

de eeuwen heen omdat wie breekt en deelt Leven ervaart 

De schrijn gedragen door de vier evangelisten Mt. Mc. Lc en Joh. 
 

De doopvijver, een bron van Levend Water, voor dopelingen en gedoopten, onuitputtelijk. 

Water dat in het boek Ezechiël waaruit de eerste lezing werd genomen, centraal staat , water 

dat door het stromen door het leven heen, zoet wordt, water met vis in overvloed en aan de 

oevers vruchtbomen waarvan de vruchten niet opraken.... 
 

Het Regenboog-plafond als teken van een onverbrekelijk verbond van God met de mens en de 

aarde. 
 

Zo bekeken is de Andreas één groot symbool van van hoop op leven, Gods geest woont er, 

ook zonder dat er liturgie gevierd wordt. Het gebouw verwijst naar een werkelijkheid die niet 

in economische termen gevat kan worden: 'het mysterie van het geloof' wordt het wel 

genoemd. De plek waar de gemeenschap zich verzamelt. Een huis van gebed, een leerhuis om 

te leren dienen. De actualiteit van het moment wordt in gesprek met de Schrift en de Traditie 

bevraagd op de zeggingskracht voor wat er nu gebeurt en hoe we daar in Jezus' naam me 

zouden moeten omgaan  
 

Eeuwenlang gaat dit al zo ...Leren, vieren en dienen, dat zijn de kerntaken van de kerk, of 

anders gezegd, de kerk moet broedplaats zijn voor gelovigen die, als volwassenen gezien en 

als zodanig mee omgegaan wordt, om het koninkrijk van God te realiseren. 



Die kerk vraagt om een vitale gemeenschap die zich inspant om een eigen bijdrage te leveren 

aan een bewoonbare wereld.  

Het naar- buiten- gaan vanuit onze kerk via de Lichtgang en de voetendeuren herinneren ons 

aan die opdracht. 

 

Zonder dit kerkgebouw zouden we kerk kunnen zijn door elders te vieren, leren en dienen, 

daar zullen als er een vitale gemeenschap is, weer dezelfde symbolieken groeien, anders 

vormgegeven misschien, die aan ons verlangen naar Leven met een hoofdletter 

tegemoetkomen....maar waarom dat laten gebeuren als we ons hier zo thuis voelen, als we het 

gevoel hebben dat we als kerk hier middenin het leven staan.... 

Laten we samen naar mogelijkheden zoeken om onze kerk hier overeind te houden! Amen 

 


