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Circus Maximus:  
meer Megakerk-gekte 

A Slice of Laodicea, http://www.sliceoflaodicea.com/ , 29-12-2006 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977). Vertaling, plaatjes en voetnoten door M.V. 

In het hart van de megakerk-gekte ligt er, uiteraard, een foute kijk op God en het Evangelie. Men 
construeert grote kerkgemeenschappen en die moeten grote gebouwen hebben waarin zij hun foute 
kijk op God en Zijn Evangelie kunnen uitwerken in alle aspecten van het kerkleven. Kort gezegd: 
zoals het oude Romeinse rijk wordt de kerk de leverancier van “brood en spelen” om de rusteloze 
massa tevreden te houden.  

 
Als je reusachtige gebouwen hebt en kwistige faciliteiten, is het maar natuurlijk dat je die wenst te 
gebruiken. De Second Baptist Church in Houston1, Texas, bezit vijf “campussen”. Zij houden nu 
een “Grote Opening” op 20.000 m2  nieuwe gebouwruimte. In vroegere dagen, toen ik jong was, 
noemden wij de plechtige opening van een kerkinfrastructuur een “dedication service” (inwijdings-
dienst). Dat was lang voordat de Bar-B-Q’s, BMX-stunts en Kunst- en Jazzfestivals een zaak waren 
van de kerk. Moeilijk om zoiets te plaatsen in het kader van een “dedication service”, vind u niet? 
Als u kijkt naar de rechterkolom van hun Westcampus-pagina (print-screen hierboven) dan ziet u 
wat deze kerk heeft gepland voor hun “Grand Opening”. Wij kijken hier naar kerkelijk hedonisme2. 
Hoeveel barbecues moet u bijwonen om u geestelijk te voelen? Hoeveel dansende meisjes moet u 
zien om te weten dat God nabij is? Hoeveel BMX-“wild rides” moet u op het programma zetten om 
de mensen te bereiken? 
 

 
1 http://www.second.org/global/default.aspx  
2 Hedonisme: leer dat zinnelijk genot het richtsnoer van het menselijk handelen hoort te zijn en het hoogste goed is. 
(Van Dale). 
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Yoga, breath prayers3, retraites, diners, dansen, hoela, lichaamsaanbidding, concerten, schouwspe-
len, sportcompetities … niets van dit alles is de roep van de kerk, maar toch is dit alles vandaag  in 
de kerk.  
Daar zijn de aantrekkelijke, netjes afgeborstelde jonge pastors, met hun geverfde Barbievrouwen, 
die “kerken” runnen die een christendom van non-stop-zichzelf-behagende sensatie beloven. 
Maar terwijl de recentste grote megakerk zijn laatste “whiz-bang”-wonder van een gebouw onthult, 
tot aller gekrijs van genot en ontzag, kunnen wij niet anders dan het gevoel hebben dat heel binnen-
kort de hand van de Almachtige op de muren van hun bankethallen zal schrijven: 

“Gij zijt in weegschalen gewogen; en gij zijt te licht gevonden”.4 
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3  
4 Daniël 6:27. 
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