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Abeltje HoogenkAmp  over ‘preek vAn de leek’: 

‘We spelen een 
ernstig spel met 
dappere mensen’

“De mensen die we uitnodigen om een ‘preek van de 
leek’ te houden, brengen vaak iets wat ikzelf met mijn 
theologenhoofd niet bedenken kan. Ze ontroeren me 
door hun eerlijkheid, inzet en kwetsbaarheid. Ik heb 
het zelf erg nodig om door anderen gesticht te wor-
den. Van dit project ben ik geloviger geworden.” Abel-
tje Hoogenkamp, stadspredikant van de Protestantse 
Kerk Amsterdam, nam vier jaar geleden het initiatief 
tot de ‘Preek van de leek’. Ze nodigt prominenten uit 
de wereld van (klein)kunst, cultuur, politiek en be-
stuurders uit om voor te gaan in een heuse kerkdienst. 
Met alles erop en eraan: gebed, liederen, bijbellezing 
preek en zegen. “Mensen die zelf in het theater staan, 
zeggen ons: de liturgie is een ijzersterk format. In de 
praktijk blijkt vooral de liedkeuze vaak een probleem 
te zijn. De gangbare kerkmuziek zegt veel mensen 
niets. Dan kiezen we wat anders. Blijkt Morning has 
broken van Cat Stevens ineens een prachtig paaslied 
te zijn.”
“Een ernstig spel” noemt Hoogenkamp de ‘preek van 
de leek’. De predikanten zijn “dappere mensen  die 
echt iets te zeggen hebben, die hoop koesteren voor 
de wereld en de stad”.  Komende drie zondagen, vanaf 
13 november,  is het woord aan schrijfster Désanne 
van Brederode, burgemeester Eberhard van der Laan 
en zangeres Leoni Jansen (17.00 uur, Singelkerk, 
Amsterdam). Niet allemaal ‘gelovigen’ in de klassieke 
zin van het woord. Hoeft ook niet, zegt Hoogenkamp. 
“In de protestantse traditie staat het iedereen vrij de 
Bijbel te pakken en aan anderen te vertellen wat-ie 
leest en wat dat voor de samenleving betekent. Het 
plakken van etiketten ‘gelovig of niet’ laat ik graag aan 
God over.” (www.preekvandeleek.nl)

mArCo derks over de nieuwe Queer tHeologie:

‘Lazarus staat op uit z’n graf: 
de homo komt uit de kast’
“Ik heb er een hekel aan om in een hokje geplaatst te worden. 
Dat ik op mannen val, wil niet zeggen dat ik voldoe aan alles wat 
met homo’s geassocieerd wordt. Als queer theoloog plaats ik 
vraagtekens bij rigide indelingen op het vlak van sekse, seksuali-
teit, mannelijkheid en vrouwelijkheid (gender). Door die indelin-
gen worden mensen vastgepind op een bepaalde rol en wordt 
wie zich anders gedraagt buitengesloten.” Marco Derks (31) is 
voorzitter van het WHT. Die afkorting stond bij de oprichting 
voor: Werkverband van Homoseksuele Theologen. Tegenwoor-
dig noemt het WHT zichzelf Werkverband van Queer Theologen. 
Het woord  ‘queer’, dat oorspronkelijk ‘vreemd’,  ‘eigenaardig’ 
betekent, is in het Engels een geuzennaam voor mensen die niet 
voldoen aan  ‘de mannelijke heteroseksuele norm’ – vergelijkbaar 
met de Nederlandse term flikker. Als werkverband van queer 
theologen komt het WHT op voor de gelijke acceptatie van ho-
moseksuelen, biseksuelen en transseksuelen binnen kerken en in 
de samenleving als geheel.
Het boek Onder de regenboog, dat eerder dit jaar verscheen, 
bevat opmerkelijke staaltjes van queer theologie. Het verhaal 
over Jezus die zijn vriend Lazarus liet opstaan uit het graf, wordt 
uitgelegd als een uitnodiging om ‘uit de kast te komen’. Het ver-
haal van de Emmausgangers blijkt te kunnen worden gelezen als 
een verhaal over twee samenwonende mannen die ’s avonds laat 
op straat een man (Jezus) ontmoeten en hem mee naar hun huis 
nemen. “Queer theologen gaan vaak speels te werk, maar inlees-
kunde is een risico bij iedere interpretatie”, meent Derks, die zelf 
Simson in het boek als ‘premoderne Überseksueel’ neerzet. “Queer 
interpretaties pretenderen juist niet dat zij ‘de enige betekenis’ 
van de tekst leveren, maar breken de tekst open.”
Wie zich in queer theologie wil verdiepen, is welkom op een stu-
diedag, 2 december, met prof. Maaike de Haardt over ‘is seksuali-
teit altijd heilig?’. (www.queertheologen.nl) 

Marco Derks: “Ik wil liever niet in een hokje geplaatst worden.”
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