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VOORWOORD
Met deze scriptie maak ik mijzelf werkloos. Natuurlijk, ik overdrijf. Maar een scriptie schrijven
over huiskerken terwijl ik binnenkort predikant hoop te worden, dat ligt niet voor de hand.
Huiskerken kennen geen betaalde voorgangers. Ga ik in deze scriptie pleiten voor het omschakelen
van een traditioneel kerkmodel naar dat van huiskerken, dan haal ik daarmee het bestaansrecht van
mijn toekomstige vak onderuit.
Uit nieuwsgierigheid heb ik besloten toch dit onderzoek uit te voeren. Ik ben blij dat ik er aan
begonnen ben. Vooral de interviews die ik met leiders van huiskerken heb gedaan, waren inspirerend.
Ik heb boeiende verhalen gehoord van mooie praktijkvoorbeelden. Na elk interview kwam ik,
weliswaar gesloopt door de (soms lange) reis en vele indrukken, enthousiast thuis.
Dit is een scriptie voor een academische context. Dat betekent dat ik niet in mijn enthousiasme kon
blijven hangen. Na het innemen van de informatie moet deze geanalyseerd en geëvalueerd worden.
Een taaie klus. Ik nodig je uit in het lezen van dit verslag mijn ontdekkingstocht mee te maken.
Mark Veurink
Juli 2012
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1. ONDERZOEK
1.1.

AANLEIDING EN PROBLEEM

De meeste kerken binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) hebben een traditioneel
kerkmodel. Twee keer per zondag komt de kerk samen, meestal in een kerkgebouw. Doordeweeks
zijn er vergaderingen, catechisaties en verenigingen. De kerk heeft een fulltime predikant in dienst die
zich bezig houdt met prediking, pastoraat, catechese en beleidsvorming.
Binnen de GKv is er een groeiend besef van de roeping van de kerk om missionair te zijn. In de
praktijk is dat lastig vorm te geven. Vanuit de kerk zijn weinig contacten met niet-christenen, en het
aantal toetreders tot de kerk is laag. Dit roept de vraag op of het traditionele kerkmodel een geschikt
model is om missionair kerk te zijn in Nederland in de 21 e eeuw.
Naast het traditionele kerkmodel zijn nieuwe modellen in opkomst. Deze modellen gaan vaak uit
van kleine groepen. Soms worden deze modellen geïntegreerd in het traditioneel kerkmodel, zoals
bijvoorbeeld de ‘groeigroep’, maar andere modellen laten het traditionele model helemaal los, zoals
huiskerken en, in mindere mate, celkerken. Door pleitbezorgers van deze modellen wordt geclaimd
dat deze modellen geschikter zijn voor missionair kerkzijn.
Er is weinig bekend over het functioneren van deze nieuwe modellen in Nederland. Dat geldt met
name voor de modellen die het traditionele model helemaal loslaten. De literatuur over deze modellen
is internationaal. In die literatuur worden praktijkbeschrijvingen gegeven, maar West-Europa komt
daar nauwelijks in voor. Nederland is in die literatuur helemaal buiten beeld. Het probleem is dus dat
er geen kennis beschikbaar is over hoe dit type kerken in Nederland functioneert.

1.2.

DOELSTELLING EN ONDERZOEKSVRAAG

In het onderzoek wil ik een bijdrage leveren aan het vergroten van de kennis over huiskerken en
celkerken in Nederland. Op die manier kan ook duidelijker worden in hoeverre deze modellen iets te
bieden hebben aan het missionaire functioneren van de GKv. Dit is het handelingsdoel.
Het onderzoeksdoel is te toetsen hoe een aantal Nederlandse praktijken van huiskerken en
celkerken functioneert naar aanleiding van de literatuur over deze kerken en deze praktijken op een
aantal onderdelen te evalueren vanuit gereformeerde opvattingen over kerkzijn.
Dit brengt mij tot de volgende hoofdvraag:
Wat is de potentie van de modellen van huiskerken en celkerken in Nederland?
Hiermee bedoel ik geen onderzoek te doen naar een algemeen en representatief beeld van
huiskerken en celkerken in Nederland maar naar een aantal best practices om te ontdekken wat de
potentie van deze modellen in Nederland is. Voor een kerk als de GKv is het namelijk vooral
interessant om te zien wat de mogelijkheden van de modellen zijn.
De hoofdvraag valt uiteen in drie deelvragen:
1.

Hoe wordt het model van huiskerken en celkerken in literatuur geschetst?
Deze vraag wordt beantwoord met behulp van literatuuronderzoek. Wat ik in de literatuur
vind, systematiseer ik om tot een heldere beschrijving te komen.

2.

Wat blijkt uit praktijkonderzoek over het functioneren van een aantal huiskerken en celkerken in
Nederland?
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De modellen uit de literatuur wordt naast een aantal Nederlandse praktijken gelegd om te
toetsen in hoeverre beweringen in de literatuur voldoen aan het beeld dat de Nederlandse best
practices laten zien. Hiervoor is een praktijkonderzoek nodig. Dit bestaat uit interviews met
leiders van huis- en celkerken. Voor deze interviews moet een vragenlijst worden opgesteld
naar aanleiding van het literatuuronderzoek. Omwille van de haalbaarheid van het onderzoek
laat ik migrantenkerken buiten beschouwing.
3.

Wat kan vanuit gereformeerde opvattingen over kerkzijn gezegd worden over het potentieel van
huiskerken en celkerken en hoe kan dit potentieel van huiskerken en celkerken gereformeerde opvattingen
over kerkzijn verruimen?
De resultaten vanuit de eerste twee deelvragen worden geëvalueerd vanuit een
literatuuronderzoek naar gereformeerde ecclesiologie.

1.3.

DEFINITIES

Dit onderzoek richt zich op huiskerken en celkerken. Deze begrippen zijn op verschillende
manieren te interpreteren. Daarom baken ik af waar ik het over heb wanneer ik spreek over
huiskerken en celkerken. Beiden zijn ‘kerk’, daarom begin ik met een verantwoording van dat begrip.


Kerk: kerk zijn alle groepen die zichzelf als kerk beschouwen en/of als kerk functioneren. Dit
is een brede en pragmatische definitie van kerkzijn. Er zijn principiële definities van kerkzijn
te geven, maar deze zouden mijn onderzoek onnodig beperken. De vraag wanneer een
groep zich kerk mag noemen zal in het vervolg van dit onderzoek wel naar voren komen.



Huiskerk: een huiskerk is een groep mensen a. van niet meer dan ongeveer twintig actief
betrokkenen, b. die in een min of meer vaste samenstelling samenkomt zodat er sprake is
van een wederzijdse verbintenis, en c. zichzelf beschouwt als volwaardig kerk.
‘Volwaardig’ wil zeggen dat alles wat een kerk volgens de betrokkenen zou moeten doen
in deze groep plaatsvindt.



Celkerk: een cel is een groep mensen a. van niet meer dan ongeveer twintig actief
betrokkenen, b. die in een min of meer vaste samenstelling samenkomt, c. zichzelf
beschouwt als primaire kerk. ‘Primair’ wil zeggen dat de betrokkenen de cel als
belangrijkste plaats van kerkzijn zien. De cellen zijn in een kerkorganisatie aan elkaar
verbonden en organiseren gezamenlijke bijeenkomsten: celebrations.



Kleine kerken: de term ‘kleine kerken’ gebruik ik als verzamelnaam voor huiskerken en
celkerken. Het is een paraplubegrip waar beide modellen van kerkzijn mee bedoeld
worden.

Het model van huiskerken valt niet samen met dat van celkerken. Er zitten verschillen tussen deze
modellen, die in de literatuur over zowel huiskerken als celkerken breed worden uitgemeten. Toch
betrek ik beide modellen in dit onderzoek. De overeenkomst tussen de modellen is dat in beide de
kleine groep de centrale plaats van kerkzijn is. De kleine groep is geen onderdeel van de kerk, maar is
zelf kerk. In de literatuur over celkerken ligt het accent op de cellen. Wat over visie en functioneren
van de cellen gezegd wordt, vertoont grote overeenkomsten met wat in de literatuur over huiskerken
wordt gezegd.
Om de definities verder te verhelderen, leg ik ze naast een aantal casussen.
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een groep van ongeveer vijftig christenen is niet lid van een kerk maar functioneert in een
netwerk van christenen die ongeorganiseerd in verschillende samenstellingen bij elkaar
komen. Dit reken ik niet tot de huiskerken omdat er geen vaste groep is die regelmatig
samenkomt.



een kerk is twintig jaar geleden als huiskerk begonnen en is doorgegroeid naar zestig
leden. De samenkomsten worden niet meer thuis gehouden maar in een gehuurd zaaltje.
Deze kerk reken ik niet tot de huiskerken omdat de kring van actief betrokkenen groter is
dan ongeveer twintig.



een groep van tien christenen woont in één wijk en vormt een huiskerk. Zij leggen veel
contacten met andere bewoners van de wijk, die soms meedoen met de activiteiten van
deze huiskerk. Zo kan het gebeuren dat de ene keer tien en de andere keer vijftig mensen
op een activiteit aanwezig zijn. Deze kerk reken ik wel tot de huiskerken, omdat er een
actieve vaste kern is en deze niet groter is dan ongeveer twintig personen.



een groep Alpha-cursisten besluit na de Alpha-cursus regelmatig samen te komen. Zij
vieren ook samen het avondmaal. Tegelijk zijn zij betrokken bij andere kerken. In dit geval
is niet direct duidelijk of deze groep voor betrokkenen een extra is bij een andere kerk. Als
dat zo is, is geen sprake van een huiskerk. Wanneer de betrokkenen deze groep als hun
primaire kerk zien, is er wel sprake van een huiskerk.



een traditionele kerk komt tot de conclusie dat kleine groepen belangrijk zijn voor het
kerkzijn. Daarom wordt de hele gemeente ingedeeld in kleine groepen die om de week
samen komen. Deze vorm van kerkzijn gaat richting de vorm van celkerken. Belangrijk is
de vraag of het primaat ligt in de kleine groep of in de gezamenlijke kerkdiensten. Het is
goed mogelijk dat de meningen van de leden hierover verschillen. Daarmee blijkt het
begrip ‘celkerk’ niet hard af te bakenen. Er is een glijdende schaal van traditionele kerken
die in groepen georganiseerd zijn naar celkerken.



een huiskerk functioneert in een netwerk met een aantal andere huiskerken. Samen
organiseren zij maandelijks een celebration. Als de celebration een extra van deze groepen is,
is nog steeds sprake van een huiskerk. Is de celebration noodzakelijk om volledig kerk te
zijn, dan is sprake van een celkerk.
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2. THEORIE HUISKERKEN EN CELKERKEN
Over huiskerken en celkerken wordt veel geschreven. In dit hoofdstuk geef ik een
gesystematiseerde weergave van de inhoud van die literatuur. Daarbij kies ik voor een verdeling in
drie niveaus. Het eerste niveau is het identiteitsniveau: wat is het wezen van kerkzijn? Het gaat dan
om vragen die voor het grootste deel thuishoren op het terrein van de Systematische Theologie. Het
tweede niveau is dat van functies van kerkzijn: aan welke taken moet de kerk uitdrukking geven?
Daarbij gaat het om vragen die thuishoren op het terrein van de Praktische Theologie, met name in de
afdeling van de Gemeenteopbouw. Het derde niveau tenslotte gaat over de vormgeving van kerkzijn.
Het gaat hier om vragen die liggen op het uitvoerend niveau van de Praktische Theologie. De functie
van dit hoofdstuk is het vormen van een theoretisch kader aan de hand waarvan een aantal
huiskerken en celkerken in Nederland onderzocht kunnen worden.
Nog een opmerking vooraf: veel literatuur over huiskerken en celkerken is gericht op de
vergelijking met traditioneel georganiseerde kerken. Er wordt veel aandacht gegeven aan de vraag
waarom het model van kleine kerken een beter model is dan het traditionele model. De ecclesiologie
van kleine kerken zet zich vooral af tegen traditionele kerken. Over thema’s waar binnen kerken met
een traditioneel kerkmodel verschillend wordt gedacht, wordt in de boeken over huiskerken en
celkerken nauwelijks geschreven.

2.1.

ECCLESIOLOGIE: WEZEN

In de boeken over huiskerken en celkerken wordt veel geschreven over de voordelen van deze
kerken ten opzichte van het traditioneel kerkmodel. Vragen naar de identiteit van de kerk komen veel
minder aan bod. Toch zijn dit wel belangrijke vragen. Volgens Graham Tomlin, een Anglicaans
theoloog die nadenkt over celkerken, is de vraag niet alleen of het model werkt, bier uitdelen werkt
immers ook, maar ook of het theologisch gezond is.1 In deze paragraaf bespreek ik wat uit de
literatuur naar voren komt over het wezen van huiskerken en celkerken, samen aangeduid als ‘kleine
kerken’. Daarbij maak ik gebruik van verschillende soorten bronnen. Allereerst is dat de literatuur uit
de bewegingen van huiskerken en celkerken zelf.2 Omdat huis- en celkerken zijn ontstaan vanuit de
vrijkerkelijke traditie, gebruik ik bronnen uit die traditie om de ecclesiologie van kleine kerken meer te
verankeren.3 Ten slotte zijn er een aantal bronnen die niet direct aan de kleine kerken verbonden zijn,
maar er wel mee verwant zijn.4
Ik kies ervoor de ecclesiologie van kleine kerken te bespreken in de termen die in de literatuur over
kleine kerken gebruikt worden. Dat betekent dat een aantal onderdelen uit de traditionele

G. Tomlin, “Cell Church: Theologically Sound?”, 97-108.
Uit de beweging van huiskerken zijn dat: W. Simson, Huizen die de wereld veranderen; F. McClung,
Ik zie een leger en R. Zdero (red.), Nexus. Uit de beweging van celkerken zijn dat: R. Neighbour, Where
Do We Go From Here en The Shepherds Guidebook; W.A. Beckham, The Second Reformation; H.A. Snyder,
Radical Renewal; J. Comiskey, Home Cell Group Explosion; L. Stockstill, The Cell Church en M. Green
(red.), Church Without Walls.
3 Hierbij concentreer ik mij op M. Volf, After Our Likeness. Daarnaast gebruik ik V.M. Kärkkäinen,
An Introduction to Ecclesiology, die als buitenstaander de ecclesiologie van vrije kerken beschrijft.
4 Te weten: R. Banks, Pauls Idea of Community; R.W. Gehring, Hausgemeinde und Mission; M. Frost en
A. Hirsch, The Shaping of Things to Come; M. Booker en M. Ireland, Evangelism – Which Way Now?; T.
Chester en S. Timmis, Total Church en R. van der Molen, Plant een kerk.
1
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ecclesiologie slecht beperkt naar voren komen. De reden hiervoor is dat het nu niet gaat om een
evaluerend maar een beschrijvend kader. In hoofdstuk 4 zal dan de vergelijking met de traditionele
gereformeerde ecclesiologie plaatsvinden.

2.1.1.

Kerkdefinitie en doel

Wat is de kerk? Huis- en celkerken staan in het bredere kader van de vrijkerkelijke traditie. In de
vrijkerkelijke ecclesiologie is de kerk een believers’ church. De kerk is het samenkomen van gelovigen.
Lidmaatschap van de kerk is vrijwillig.5 Een bijbeltekst die belangrijk is om kerk te definiëren, is Mat
18,20 waar Jezus zegt dat waar twee of drie mensen in zijn naam samen zijn, hij in hun midden is. Bij
de Kroatisch-Amerikaanse theoloog Miroslav Volf, verbonden aan de beweging van vrije kerken, is
dit de basis van zijn ecclesiologie. Hij noemt verschillende elementen die hierin meekomen: 1. de kerk
is een vergadering; 2. de kerk heeft een belijdenis: het is samenzijn in de naam van Jezus; en 3. de kerk
staat niet op zichzelf maar staat open tegenover andere kerken. Er is immers één Christus. Volf werkt
dit verder uit. Doop en avondmaal horen voor hem wezenlijk bij de belijdenis van de kerk en daarmee
bij de ecclesiologie. In de vraag of iets een kerk is, is het hebben van de sacramenten een criterium. Het
hebben van ambten is dat niet: zij horen niet bij het esse maar bij het bene esse van de kerk. Volf stelt dat
een kerk die aan de drie voorwaarden van Mat 18,20 voldoet, de kerk tot kerk in de volle betekenis
van het woord maken: één, heilig, katholiek en apostolisch. 6 De eenheid en katholiciteit van de kerk
bestaat in de openheid naar andere kerken, de heiligheid in dat het een kerk van gelovigen is en de
apostoliciteit in de belijdenis van de kerk en de sacramenten.
In de literatuur uit de beweging van kleine kerken wordt de vraag naar het kerkzijn minder
uitvoerig besproken. Vaak wordt een tegenstelling genoemd. Traditioneel is de kerk als een gebouw
gedefinieerd. Kerk en kerkgebouw zijn voor veel mensen synoniemen. Maar Gods huis is geen
gebouw. De kerk moet daarom ook niet worden gedefinieerd naar vormen en structuren. In plaats
daarvan moet de kerk worden gedefinieerd naar de mensen: de kerk is het volk van God. Het is een
volk van discipelen dat nieuwe discipelen maakt. Kort gezegd: de kerk is geen plaats, de kerk is een
volk.7 Dit sluit aan op de gedachte van een believers’ church.
De genoemde tekst uit Mat 18 komt ook bij de Amerikaanse zendeling Floyd McClung naar voren.
Volgens hem geeft Jezus daar een definitie van de kerk: waar twee of drie mensen in Jezus’ naam
samen zijn, is Jezus in hun midden. Kerk is dus een eenvoudig samenzijn van christenen, een
gemeenschap die intentioneel samenkomt met Jezus als centrum. Dit kan al beginnen wanneer een
gezin vrienden uitnodigt om regelmatig te komen eten. De kerk is een soort gezin. 8
Behalve Mat 18,20 speelt ook Hand 2,42 een belangrijke rol in de kerkopvatting binnen de
beweging van de kleine kerk. Hier wordt gezegd dat de leerlingen trouw bleven aan het onderwijs
van de apostelen, het vormen van een gemeenschap, het breken van het brood en het gebed. Wolfgang
Simson, een Duitse theoloog uit de huiskerkbeweging, ziet hierin het wezen van de kerk. Kerk is het
gezamenlijk leven van christenen als geestelijke familie. De kerk wordt gekenmerkt door de

V.M. Kärkkäinen, An Introduction to Ecclesiology, 63-64.
M. Volf, After Our Likeness, 127-158.
7 Zie onder andere R.W. Neighbour, Where Do We Go From Here?, 39-47; H.A. Snyder, Radical
Renewal, 55-64 en B. Hopkins, “Cell Church: A New Way of Being?”, 40-55. Vgl. R. van der Molen,
Plant een kerk, 129-140.
8 F. McClung, Ik zie een leger, 50-57.
5
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gezamenlijke maaltijd, het onderwijs, het delen van materiële en geestelijke zegeningen en het
gezamenlijk gebed.9
De ecclesiologie van vrije kerken kenmerkt zich ook door de visie op het doel van kerkzijn. Missie
is het doel van de kerk. Dit is niet één van de dingen die een kerk moet doen, maar hoort bij het
wezen van de kerk. De kerkelijke gemeenschap is het instrument van missie.10 Bij kleine kerken komt
dezelfde visie naar voren: God heeft de kerk gemaakt om zichzelf in zijn wereld bekend te maken.
Kerkzijn is onlosmakelijk aan zending verbonden. Een ecclesiologie kan niet los van een missiologie
staan.11
Samengevat: voor kleine kerken is kerk het samenzijn van gelovigen. Volf vult hierop aan dat
openheid naar andere kerken en het hebben van sacramenten wezenlijk zijn voor kerkzijn, in
tegenstelling tot het hebben van ambten. Kerkzijn heeft als doel Gods naam in zijn wereld bekend
maken.

2.1.2.

Nieuwe Testament en kerkgeschiedenis

Door schrijvers uit de beweging van huiskerken en celkerken wordt vaak een beroep gedaan op
het Nieuwe Testament. De kerk zou ook daar naar voren komen als een huiskerk. Pas later in de
geschiedenis is de kerk de kerkgebouwen in gegaan, wat binnen de literatuur over kleine kerken
negatief wordt beoordeeld.
In de evangeliën zou de kerk al als huiskerk naar voren komen. Jezus gebruikt het huis van Petrus
als standoord in de periode waarin hij actief is in Galilea (o.a. Mar 1,29; 2,1 en 9,33). Huizen hebben in
de evangeliën ook al een missionaire functie. In Lucas 10,1-16 wordt beschreven hoe 72 leerlingen van
Jezus naar de huizen worden gestuurd om het koninkrijk van God te verkondigen. Zo wordt dat huis
weer een nieuw centrum voor de verspreiding van het koninkrijk. In het boek Handelingen wordt de
lijn van de huizen doorgezet. De duizenden die tot geloof komen lijken niet centraal samen te komen,
maar in verschillende huizen en zalen. Volgens archeologische gegevens konden in zalen maximaal
120 mensen samenkomen, in huizen ongeveer 20 tot 40 personen. Volgens Hand 5,42 gaven de
apostelen hun onderwijs ook aan huis. In Hand 12,10-17 gaat het over het huis van Maria, de moeder
van Johannes Marcus. Dit huis wordt gebruikt als plaats van samenkomst. Uit 12,17 valt waarschijnlijk
af te leiden dat er nog tenminste één ander huis gebruikt wordt, waar Jakobus en de broeders
verzameld zijn. Ook andere gegevens in Handelingen wijzen op het bestaan van meerdere
‘huiskerken’ in Jeruzalem. In de brieven van Paulus komen ook de huizen naar voren als de plaats
waar de kerk samenkwam. Verschillende teksten wijzen die kant op, waaronder Rom 16,5; 1 Kor
16,19; Filem 1,2 en Kol 4,15. Mogelijk waren daarnaast samenkomsten in groter verband, hierop wijst
bijvoorbeeld 1 Kor 14,23. Het kerkzijn zoals beschreven in Hand 2,42 vindt plaats in de huizen. 12
De meeste theologen uit de beweging van huiskerken en celkerken vinden dat de kerk weer terug
moet naar het model van kerkzijn dat in het Nieuwe Testament naar voren komt. Zij zijn zeer kritisch
op de geschiedenis van de kerk, waarin de kerk meer en meer institutionaliseerde. De kerk moet
W. Simson, Huizen die de wereld veranderen, 106-116.
V.M. Kärkkäinen, 66-67.
11 G. Tomlin, “Cell Church: Theologically Sound?”, 97-108 en F. McClung, Ik zie een leger, 72-75. Een
vergelijkbare visie hebben M. Frost en A. Hirsch, The Shaping of Things to Come, 201-223.
12 Zie o.a. R. Banks, Pauls Idea of Community, 4-57; R.W. Gehring, Hausgemeinde und Mission, en D.
Birkey, “A Survey of the New Testament House Churches”, 49-69. Gehring geeft een zeer uitvoerige
exegetische studie van hoe de kerk in het Nieuwe Testament gebruik maakte van huizen.
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achter die geschiedenis terug naar het Nieuwe Testament, om daar te ontdekken hoe de kerk dan wel
moet worden vormgegeven.13
In de geschiedenis van de kerk hebben kleine groepen een belangrijke plaats gehad. Dat zeggen
niet alleen vertegenwoordigers van het model van kleine kerken, het is algemeen geaccepteerd dat de
kerk als kleine kerk is begonnen. In de vroege kerk nam de huiselijke gemeenschap een belangrijke
plek in. De huizen waren ook de plaatsen van samenkomst. Pas later, in de tijd van Constantijn,
komen de basilieken waarin christenen in grote aantallen bij elkaar komen. Toch zijn er ook altijd
christenen geweest die zich in kleine groepen zijn blijven organiseren. Hierbij valt te denken aan
kloosters, de Moderne Devotie, het Piëtisme, het Methodisme en conventikels. Luther zag de
huissamenkomst als ‘de derde mis’, maar heeft het niet in de praktijk gebracht. 14
Vertegenwoordigers van de beweging van de kleine kerk kijken kritisch naar de geschiedenis van
de kerk. Zij stellen dat de kerk goed is begonnen, maar steeds meer in verval is geraakt. Dat begint al
bij de kerkvaders: zij zouden de kerk naar centralisme en formalisme hebben geleid. Zo geeft Ignatius
de bisschop een centrale plaats, maakt Tertullianus onderscheid tussen leek en clerus en stelt
Cyprianus dat een priester het avondmaal moet bedienen. 15 De kerk die ontstaat bij Constantijn is
daarom een gevolg van ontwikkelingen die al eerder zijn ingezet. Volgens Bill Beckham, die
betrokken is in de beweging van celkerken, is het de slang zelf die in de tijd van Constantijn de kerk
influistert dat kleine groepen niet nodig zijn. Vanaf dan gaat het bergafwaarts met de kerk. Bob
Hopkins nuanceert dit enigszins door te stellen dat er altijd christenen zijn geweest die in kleine
groepen samenkwamen, maar dat dit niet langer als kerk werd gezien. 16 Simson ziet de wending van
de kerk bij Constantijn als een wending naar meer instituut, rituelen, macht en angst. Zo komen de
donkere Middeleeuwen over de kerk. Luther heeft gezien dat iets in de structuur van de kerk fout
ging, maar durfde zijn derde mis niet door te zetten. De kerk van de 21 e eeuw krijgt eindelijk weer
aandacht voor de kleine groep.17
Van de celkerktheologen vindt Tomlin deze gedachtegang te simplistisch. Dat de kerk in het
Nieuwe Testament als huiskerk functioneerde, betekent nog niet dat het model van huiskerken het
enige goede model voor de kerk is. Het model kan cultureel bepaald zijn of te maken hebben met de
bijzondere eerste fase waarin de kerk zit. Het gaat dus te snel om het model één op één over te zetten
naar de huidige tijd.18 Wel moeten de lessen van hoe de kerk in het Nieuwe Testament functioneert
getrokken worden. God zelf werkt namelijk op deze manier aan zijn kerk. De kerk moet
verantwoorden wat ze doet met de bijbelse gegevens. Volgens Tim Chester en Steve Timmis, Engelse
theologen die theologische verwantschap vertonen met maar geen onderdel zijn van de beweging van
huis- en celkerken, gaat het dan uiteindelijk niet om de locatie waar de kerk samenkomt. Zowel
huizen als kerkgebouwen hebben veel goeds gebracht. Maar de apostolische principes van kerkzijn

Zie o.a. W.A. Beckham, The Second Reformation, 17-18; H.A. Snyder, Radical Renewal, 24-26 en W.
Simson, Huizen die de wereld veranderen, 59-61.
14 Zie onder andere H.P. de Roest, “Groepen in gemeente en parochie”, 20-23.
15 B. Job, “The Early Church Fathers and House Churches”, 173-181.
16 B. Beckham, “The Church With Two Wings”, 26-39 en B. Hopkins, “Cell Church: A New Way of
Being?”, 40-55.
17 W. Simson, Huizen die de wereld veranderen, 69-105.
18 G. Tomlin, “Cell Church: Theologically Sound?”, 97-108. Vgl. R.W. Gehring, Hausgemeinde und
Mission, 494-500.
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moeten wel bewaakt worden. Onderlinge gemeenschap is een van die principes. Daarom is het voor
de kerk belangrijk om ook in kleine gemeenschappen samen te komen.19

2.1.3.

God weerspiegelen

De legitimatie van de vorm van huiskerken en celkerken wordt in de literatuur naast de verwijzing
naar de kerk in het Nieuwe Testament vooral gegeven op het niveau van voordelen van kleine kerken.
Dit zal ik bespreken in paragraaf 2.2. Toch zijn sommige theologen uit de beweging van kleine kerken,
waaronder Tomlin die verwijzing naar de kerk in het Nieuwe Testament te simplistisch vindt, op zoek
naar een meer theologische legitimatie van de vorm van kleine kerken. Dit vinden zij in dat de kerk
het wezen van God moet weerspiegelen. Daarbij worden twee elementen genoemd: God is een drieenig God en God kiest de weg van het kruis. Let wel: hierbij gaat het om een theologische legitimatie
die pas achteraf aan de ecclesiologie is toegevoegd.

2.1.3.1.

Triniteit

De leer van de Triniteit is specifiek voor het christelijk geloof. Geen enkele andere godsdienst kent
God als een drie-eenheid. Over de Triniteit wordt veel getheologiseerd. Theologen die verbonden zijn
aan de beweging van de kleine kerk, vinden aansluiting bij de sociale triniteitsleer. In dit denken over
de Triniteit, dat geënt is op de theologie van de Kappadocische kerkvaders, wordt gemeenschap als
wezenskenmerk van God gezien. God zelf bestaat in relaties, hij is geen solitair maar een sociaal
wezen. De mens is geschapen naar Gods beeld. Dat betekent dat ook de mens een relationeel wezen is.
Hierin ligt zijn identiteit. Dit heeft als consequentie voor het kerkzijn dat gemeenschap wezenlijk is
aan de kerk. De Triniteit is een model voor de kerk en de kerk moet dit aspect van God weerspiegelen.
Zo kunnen mensen in de kerk pas echt tot hun recht komen. Het is daarom ook belangrijk dat in de
kerk vorm wordt gegeven aan het relationele aspect van mens zijn. In kleine groepen kan dit beter tot
zijn recht komen.20

2.1.3.2.

Triniteit bij Volf

De sociale Triniteit als model voor de kerk is het centrale thema in de vrijkerkelijke ecclesiologie
van Volf, After Our Likeness. Hij wil de ecclesiologie van vrije kerken verrijken vanuit de triniteitsleer.
Daarbij gaat hij te rade bij de Rooms-katholieke Ratzinger (inmiddels Paus Benedictus XVI) en de
Oosters-orthodoxe Zizioulas.
Ratzinger ziet de Drie-enig God als een gemeenschap. Geloven in deze God staat gelijk aan het
ingaan in deze gemeenschap. Geloven is dus geen zaak van het individu. Er kan geen sprake zijn van
individuele gemeenschap met God. Gemeenschap met God impliceert gemeenschap met elkaar.
Geloven is daarom het participeren in de gelovende gemeenschap. De kerk is de plaats waar die
gemeenschap te vinden is, daarom heeft de bemiddeling van het geloof een kerkelijk karakter.
Vergaderd zijn in Jezus’ naam is nog geen kerk. De kerk moet het kerkzijn ontvangen van de ene hele
kerk.21

T. Chester en S. Timmis, Total Church, 91-94.
Zie onder andere R.W. Neighbour, Where Do We Go From Here?, 96-97; G. Tomlin, “Cell Church:
Theologically Sound?”, 97-108; R. Zdero, “True Community”, 401-402 en T. Chester en S. Timmis,
Total Church, 39-47.
21 M. Volf, After Our Likeness, 29-72.
19
20

15

Ook Zizioulas gaat in zijn ecclesiologie van de Triniteit uit. Hij ziet de Triniteit als een
asymmetrische wederkerigheid. De Vader heeft het primaat boven de Zoon en de Heilige Geest. Hij is
het die zijn bestaan bevestigt in de Triniteit, hij is de oorzaak en reden ervan. De Vader bestaat nooit
alleen, het is wezenlijk aan hem dat hij in relatie bestaat, maar de Zoon en de Geest bestaan slechts
door de Vader. Zo ontstaat er een vorm van subordinatie. Volgens Volf beargumenteert Zizioulas dit
niet maar is het een verkeerde vooronderstelling. Vanuit deze visie op de Triniteit komt Zizioulas ook
uit bij een hiërarchische ecclesiologie. De relatie tussen Christus, die concreet wordt in de bisschop, en
de kerk is vergelijkbaar met de asymmetrische wederkerigheid van de Vader en Christus. Het is
steeds de ene, namelijk de Vader of Christus in de bisschop, die de velen, namelijk de Zoon en Geest
of de kerk, constitueert, en de ene die geconditioneerd wordt door de velen. 22
Volf zelf ziet de kerk als een afbeelding van de Triniteit. De doop, die vergezeld gaat van de
trinitarische doopformule, leidt de dopeling binnen in de trinitarische en kerkelijke gemeenschap. De
relaties in de kerk moeten de liefde binnen de goddelijke personen weerspiegelen (Joh 17,21). Het is
een verrijking voor de ecclesiologie van de Free Churches dat Triniteit en kerk corresponderen. Toch
kan dit niet in alles worden doorgetrokken. God heeft zich antropomorf geopenbaard, wij weten niet
hoe God echt is. De leer van de Triniteit is dus ook niet meer dan een model met praktische
consequenties. Ook is het niet mogelijk om de relaties tussen en binnen kerken te begrijpen vanuit de
verhouding tussen het ene wezen en de drie personen. Alleen dat de personen samen een
gemeenschap vormen is tekenend voor de kerk. Volf verwijst daarbij nadrukkelijk naar de ambtsleer,
een onderdeel dat in literatuur over kleine kerken afwezig is. Uit de Triniteit is volgens Volf geen
ambtelijke hiërarchie in de kerk te ontlenen. Sterker, volgens Volf is een hiërarchische ecclesiologie
waar de leiding over de kerk uiteindelijk bij één persoon rust niet trinitarisch maar monistisch. Er mag
geen tegenstelling zijn tussen leek en clerus. De enige manier om daaraan te ontkomen is het ambt niet
principieel maar functioneel te duiden. Ambten zijn een publieke bekrachtiging van bepaalde gaven.23
Dat onderlinge gemeenschap wezenlijk is voor de kerk, komt overeen in de ecclesiologie van Volf
en van de kleine kerken. Vertegenwoordigers van kleine kerken gaan echter verder dan Volf door te
stellen dat deze onderlinge gemeenschap in kleine kerken pas echt tot zijn recht komt.

2.1.3.3.

Stijl van het kruis

Dat de kerk het wezen van God moet weerspiegelen, komt tot uitdrukking in de kerk als
weerspiegeling van de Triniteit. Een tweede aspect is dat God kiest voor de weg van het kruis om in te
grijpen in de wereld. De kerk moet daarom ook de stijl van het kruis kiezen.
Volgens Tomlin is de stijl van het kruis tegengesteld aan het uitoefenen van macht. In het kruis
wordt juist de zwakheid van God zichtbaar. De kerk moet ook zwak zijn. Daarom moet de kerk niet
op allerlei manieren proberen de samenleving te beïnvloeden. 24
In zijn argumentatie verwijst Tomlin naar Jürgen Moltmann. Het gedachtegoed van Moltmann, een
Luthers theoloog, wordt door Tomlin als het ware geïncorporeerd in de ecclesiologie van kleine
kerken. Moltmann betoogt dat de kerk zich op het kruis moet beroepen. Op die manier wordt de kerk
bevrijd van leugen, ijdelheid, machtsstreven en angst. Pas als het kruis het centrum van de kerk is, kan
de kerk relevant zijn en haar eigen identiteit bewaren. Het kruis moet dan wel breder worden opgevat
M. Volf, After Our Likeness, 73-123.
M. Volf, After Our Likeness, 191-200.
24 G. Tomlin, “Cell Church: Theologically Sound?”, 97-108.
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dan slechts soteriologisch. Door het kruis is er verlossing, maar het kruis is ook een voorbeeld. 25 Dit
kruis is overigens niet vanzelfsprekend. Het is vreemd aan een wereld die het sterke juist waardeert.
Jezus was voor de wereld ook dwaasheid, ergernis en een onruststoker. Daarom is hij ook gekruisigd.
Jezus werd een broeder van de verachten, tegen de wijsheid, vroomheid en macht van de wereld in.
Wie de diepte van het kruis echt weet te peilen, kan niet anders dan de neiging hebben er vandaan te
vluchten.26 God is een God van armen, verdrukten en vernederden. Een kerk die kerk is van de
machthebbers moet zijn oorsprong in het kruis verloochenen en verliest zo zijn identiteit. 27
Ook Chester en Timmis stellen dat de kerk een ecclesiologie van het kruis moet hebben. Zij
verwijzen niet naar Moltmann maar stellen naar aanleiding van 2 Kor 12,9 dat de kerk haar kracht in
zwakheid moet vinden. De verleiding is voor de kerk groot om een kerk van glorie te zijn, een kerk
van grote gebouwen, politieke invloed, wereldwijde structuren en charismatische persoonlijkheden.
In plaats daarvan moet de kerk een ecclesiologie van het kruis vinden. Ook dan heeft de kerk invloed
in de wereld, niet in de macht die de kerk heeft, maar in het bezoeken en helpen van de zwakken van
de samenleving. Daarin is de kerk groot.28

2.2.

ECCLESIOLOGIE: FUNCTIES

In de boeken over huiskerken en celkerken wordt veel geschreven over de voordelen van deze
modellen. Het gaat hier om een ecclesiologie op praktisch-theologisch niveau, gericht op functies van
kerkzijn. Met ‘functies’ bedoel ik taken die de kerk moet uitvoeren om volwaardig kerk te zijn.
Overigens wordt in de literatuur geen totaaloverzicht gegeven van functies van de kerk. Besproken
worden met name die thema’s waarin kleine kerken beter dan grote kerken zouden kunnen
functioneren. Dit laat zich samenvatten in vier deelgebieden, te weten: gemeenschap, leiderschap en
gaven, discipelschap en missie.29 Deze voordelen bespreek ik in deze paragraaf.

2.2.1.

Gemeenschap

Het eerste voordeel van kleine kerken is de onderlinge gemeenschap. Voor huiskerken en
celkerken is dit de belangrijkste reden om in kleine groepen samen te komen. Onderlinge
gemeenschap is voor kerken essentieel. In de definitie van kerk komt dat al naar voren: het is het
samenzijn van gelovigen. Ook de theologische legitimatie via de sociale triniteitsleer laat het belang
van gemeenschap zien.
In de hele bijbel speelt de gemeenschap tussen God en mens een belangrijke rol. In het Nieuwe
Testament komt dat zo dichtbij dat God zelf onder de mensen komt wonen. Jezus vormt met de twaalf
discipelen een gemeenschap. Jezus geeft hen niet zozeer onderwijs, maar stelt zichzelf als voorbeeld.
Zo leren de discipelen om zichzelf te geven aan de ander. De gemeenschap van de discipelen wordt

J. Moltmann, Der Gekreuzigte Gott, 8-12.
J. Moltmann, Der Gekreuzigte Gott, 29-44.
27 J. Moltmann, Der Gekreuzigte Gott, 305.
28 T. Chester en S. Timmis, Total Church, 198-202. Vgl. C. Gunton, The Promise of Trinitarian Theology,
64-70.
29 Overzichten van de voordelen van de kleine kerk zijn te vinden bij: R.W. Neighbour, Where Do
We Go From Here?, 20-22; W.A. Beckham, The Second Reformation, 69-80; W. Simson, Huizen die de wereld
veranderen, 62-68; B. Hopkins, “Cell Church: A New Way of Being?”, 40-55 en R. Zdero, “House
Churches and Evangelism”, 424.
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voortgezet in de kerk, als lichaam van Christus. De volgelingen van Jezus zijn aan God en elkaar
verbonden. De onderlinge gemeenschap is in het Nieuwe Testament een steeds terugkerend thema. 30
Volgens theologen in de beweging van kleine kerken kan de onderlinge gemeenschap in de
traditionele kerken geen goede plaats hebben. Simson noemt de gemeenschap als slachtoffer van de
gevestigde kerk. Volgens Ralph Neighbour, vertegenwoordiger van de beweging van celkerken, is er
in de traditionele kerk eenvoudigweg geen goede structuur om de gemeenschap te beleven.31
Gemeenschap kan pas in de kleine groep echt beleefd worden. Groepen die groter worden dan 15
tot 20 personen kunnen niet meer informeel functioneren. Er zijn dan te veel communicatielijnen. Een
groep van 20 personen kan elkaar nog kennen, daarna wordt het al snel onpersoonlijk. In plaats van
een gedeeld leven ontstaan dan structuren. Gemeenschap gaat juist buiten de structuren om, de
gemeenschap wordt dagelijks beleefd.32

2.2.2.

Leiderschap en gaven

Het tweede voordeel van kleine kerken is dat betrokkenen van de kleine kerk zich actief voor de
kerk inzetten. In grote kerken zou vaak slechts een klein gedeelte actief zijn voor de kerk, als
ambtsdrager of in commissies. Kleine kerken zijn zo overzichtelijk dat er geen officiële functies hoeven
te zijn. In plaats daarvan dienen de leden elkaar met hun gaven. Het doel hiervan is elkaar op te
bouwen. Iedereen heeft zijn eigen gaven en doet daar iets mee. Er is niet één persoon voor alles
verantwoordelijk, iedereen doet iets. De taak van leiders is om deze gaven te stimuleren en te helpen
ontwikkelen. Op die manier komen ook weer nieuwe leiders beschikbaar. 33
Leiders zijn er slechts om pragmatische redenen. Zij staan niet boven de gemeente. Dit raakt de
vraag naar de ambten. In de boeken over de kleine kerk wordt hierover niet geschreven. Volf gaat
vanuit de vrijkerkelijke ecclesiologie wel op deze vraag in. Volgens hem zijn ambten niet meer dan de
publieke receptie van bepaalde gaven die gericht zijn op de gemeente als geheel. Een model van
kerkorganisatie is in het Nieuwe Testament niet te vinden. Ambten mogen in ieder geval niet boven
de gemeente komen te staan. Er is geen tegenstelling tussen leken en hen die een ambt bekleden.
Ambten zijn niet principieel maar functioneel.34 De kerk wordt niet opgebouwd door de ambten, maar
door de gaven die de leden gekregen hebben. Het vrijkerkelijke principe dat ambten slechts
functioneel zijn, lijkt in de literatuur over kleine kerken geradicaliseerd te worden. In een
overzichtelijke kleine kerk zijn ambten niet nodig.

2.2.3.

Discipelschap

Een discipel is een leerling. Christen zijn is niet iets statisch, het is een proces van voortdurend
leren. Juist dat leren zou in een kleine kerk veel gemakkelijker kunnen dan in een grote kerk. In een
kleine groep kunnen mensen elkaar helpen discipel te zijn, er is dan sprake van wederzijds
R.W. Neighbour, Where Do We Go From Here?, 99-106.
W. Simson, Huizen die de wereld veranderen, 55-56 en R.W. Neighbour, Where Do We Go From Here?,
47-52.
32 R.W. Neighbour, Where Do We Go From Here?, 94-95; H.A. Snyder, Radical Renewal, 88-92 en
Simson, Huizen die de wereld veranderen, 44-47 en 229-230.
33 Vgl. R.W. Neighbour, Where Do We Go From Here?, 47-52 en 139-159; H.A. Snyder, Radical
Renewal, 75-79; L. Stockstill, The Cell Church, 35-47 en W. Simson, Huizen die de wereld veranderen, 138144.
34 M. Volf, After Our Likeness, 191-200 en 245-251.
30
31

18

discipelschap. Discipelschap is daarmee een verbijzondering van gemeenschap. Omdat je elkaar goed
kent, weet je ook van elkaar wat voor iemand nodig is. Daardoor komt onderwijs heel dichtbij, wordt
het heel concreet. Je kunt niet op de achterste rij gaan zitten, het uur uitzitten en vertrekken alsof er
niets is gebeurd. Je bent zichtbaar en kunt je niet verstoppen. In een grote kerk kan dat wel. Dat maakt
dat mensen in een kleine kerk snel kunnen groeien in discipelschap. Dit beperkt zich niet tot de
momenten dat de kerk bij elkaar is. In de kerk worden christen toegerust om als discipel in de wereld
te staan. De gemeenschap moet hem sterker maken om ook in zijn eigen omgeving discipel van Jezus
te zijn. Van een dubbelleven van zondag en door de week kan geen sprake zijn. 35 Discipelen houden
ook toezicht op elkaar. Ze zijn aanspreekbaar op hun gedrag. De kleine kerk is hiervoor de geschikte
plaats. In liefde kunnen de leden elkaar vermanen. Tucht krijgt daardoor een natuurlijke plek.36
In de nadruk op discipelschap komt weer terug dat vrije kerken believers’ churches zijn. Wie lid is
van de kerk kiest daar zelf voor. Persoonlijk geloof is daarin belangrijk. Dit persoonlijk geloof groeit
door discipelschap.

2.2.4.

Missie

Het laatste voordeel van kleine kerken is dat ze beter in staat zouden zijn om niet-christenen te
bereiken. Gelet op het doel van kerkzijn is dit ook wezenlijk voor kleine kerken. Uit onderzoek blijkt
dat kleine kerken veel meer groei kennen dan grote kerken. 37 Het groeipotentieel van kleine kerken is
veel groter. Maar als een kerk groeit, wordt deze vanzelf een grote kerk. Het groeipotentieel is dan
verdwenen. Ook gaan de andere voordelen van de kleine kerk verloren als deze te groot wordt.
Daarom willen huiskerken en celkerken niet groeien maar vermenigvuldigen. Als de bovengrens van
het aantal leden, meestal rond de twintig, wordt gepasseerd vermenigvuldigt de kerk naar twee
kerken. Zo blijft de kerk het hoge groeipotentieel houden. Tenminste één keer per jaar moet er zo’n
vermenigvuldiging plaatsvinden. Het leiderschap moet dan ook mee vermenigvuldigen. Nieuwe
groepen hebben nieuwe leiders nodig. Deze moeten constant worden opgeleid door de oude leiders.
Zo kunnen nieuwe groepen ook weer zelfstandig functioneren. 38 Het vermenigvuldigen van
leiderschap is tegelijk de zwakke plek van de kleine kerk. Juist als de kerk explosief groeit, krijgen
nieuwe christenen al snel een leidende functie. Zij kunnen dan geestelijke volwassenheid missen. 39
In de literatuur wordt vaak de ‘huis van vrede’-strategie genoemd. Hiermee wordt verwezen naar
Lucas 10, waar Jezus zijn leerlingen twee aan twee uitzendt. Zij moeten binnengaan bij de ‘persoon
van vrede’. Deze strategie is een model voor hoe de kerk nu het evangelie moet verspreiden. De kerk
moet steeds op zoek zijn naar zulke ‘personen van vrede’. Wanneer zij tot geloof komen, kan in hun

W. Simson, Huizen die de wereld veranderen, 229-230 en 293-316; V. Choudhrie, “The Great
Commision”, 19-26 en T. Chester en S. Timmis, Total Church, 91-94.
36 R. Zdero, “True Community”, 403-404.
37 M. Booker en M. Ireland, Evangelism – Which Way Now, 139-141.
38 R.W. Neighbour, Where Do We Go From Here?, 68-70 en W. Simson, Huizen die de wereld veranderen,
133-137. Simson vergelijkt de groei van de grote kerk met de groei van een olifant, terwijl de groei van
de kleine kerk beter met die van konijnen te vergelijken is. Olifanten worden steeds groter, maar dat
gaat erg langzaam. Zich voortplanten doen olifanten weinig. Konijnen daarentegen blijven klein, maar
planten zich letterlijk voort ‘als konijnen’.
39 G. Lings, “Church Planting With Cell Church”, 56-68.
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huis een nieuwe kerk ontstaan. Zo’n persoon heeft vaak weer een netwerk buiten de kerk, die in de
nieuwe kerk betrokken wordt. Nieuwe christenen zijn vaak de meest effectieve evangelisten.40
De belangrijkste reden dat kleine kerken makkelijk contacten met niet-christenen kunnen krijgen,
zou zijn dat ze evangeliseren via relaties. Omdat de huiskerk een overzichtelijke groep is, gaat niet alle
tijd zitten in het onderhouden van relaties met kerkleden. Er is tijd om relaties aan te gaan buiten de
kerk. Evangelisatie moet in die relaties plaatsvinden. Evangelisatie is iets heel anders dan in twintig
minuten het evangelie presenteren. Het is het delen van je leven met niet-christenen. In de kleine kerk
delen de leden dus niet alleen hun leven met elkaar, maar ook buiten de gemeente. 41
Het gaat dan niet alleen om relaties die er toch al zijn. Er moeten steeds nieuwe relaties met nietchristenen ontstaan. De Canadees Rad Zdero, pleitbezorger van huiskerken, vergelijkt twee modellen
van evangelisatie. In het ene model vergelijkt hij evangelisatie met het vissen vanaf een brug. Dan
probeer je vanaf de plaats waar je bent nieuwe mensen binnen te halen. In het andere model vis je
vanuit bootjes. Zo kun je echt in het leven van anderen komen. Dat gebeurt niet tijdens maar buiten de
bijeenkomsten van de kleine kerk. De kerk moet steeds nieuwe mensen opzoeken waar ze zijn, en
daar kerk worden.42 De kleine kerk kan zo diep in de wereld binnendringen. 43
Deze manier van evangelisatie sluit volgens Rob Merchant, betrokken bij celkerken, goed aan op
de postmoderne cultuur. Daarin zijn twee trends zichtbaar, die van individualisatie en die van
customization. In een relationele aanpak vanuit de kleine kerk komt volgens Merchant het individu tot
zijn recht. Omdat er veel kleine kerken naast elkaar zijn, kan elke kerk zijn eigen karakter hebben.
Daardoor is er altijd een kerk die bij iemand past. 44
Het beeld dat uit de literatuur ontstaat, is dat de vorm van kleine kerken voor een belangrijk deel
bijdraagt aan het missionaire karakter ervan. Kleine kerken kunnen beter evangeliseren via relaties en
kunnen nieuwe christenen in een vertrouwde groep opvangen. Nieuwe christenen kunnen in hun
eigen huis een kerk vormen, daarmee wordt de drempel naar de kerk veel lager dan de drempel naar
een traditioneel kerkgebouw.

2.3.

VORMGEVING

Het laatste deel van dit hoofdstuk gaat over de vormgeving van huiskerken. In veel boeken over
huiskerken en celkerken komen oproepen voor om de kerk radicaal te veranderen. Vernieuwing is
niet genoeg, er is een revolutie nodig. De kerk kan niet blijven bij de structuren van vroeger. Elke
nieuwe generatie moet een nieuwe manier van kerkzijn vinden die aansluit bij de context en cultuur
van dat moment. Daarbij wordt veel verwezen naar Luc 5,38, waar Jezus zegt dat jonge wijn in nieuwe

R.W. Neighbour, Where Do We Go From Here?, 114-119 en 249-252; W. Simson, Huizen die de wereld
veranderen, 321-324; M. Robinson, Planting Mission-Shaped Churche Today, 36-38; D. Birkey, “A Survey
of the New Testament House Churches”, 50-51 en R. van der Molen, Plant een kerk, 225-239.
41 R.W. Neighbour, Where Do We Go From Here?, 47-52 en 239-248 en F. McClung, Ik zie een leger,
243-276.
42 R. Zdero, “House Churches and Evangelism”, 424-429. M. Frost en A. Hirsch, The Shaping of
Things to Come, 41-43, zeggen feitelijk hetzelfde wanneer ze het incarnationeel model tegenover het
attractief model stellen.
43 R.W. Neighbour, Where Do We Go From Here?, 22-23.
44 R. Merchant, “Cell Church: Culturally Appropriate?”, 109-121.
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zakken moet worden gedaan. De jonge wijn staat daarbij voor een nieuwe generatie christenen,
nieuwe zakken wijst op de structuren van de kerk.45
Dit wekt de indruk dat structuren van groot belang zijn voor de kerk. Toch worden de structuren
ook gerelativeerd. De nadruk moet liggen op values, niet op structuur. Als het DNA van het koninkrijk
ontbreekt, blijft het bij uiterlijk vertoon. Een model is geen oplossing in zichzelf, dat miskent het
diepere probleem.46
Structuren van de kerk zijn dus belangrijk, maar ook relatief. Het belangrijkste zijn de
achterliggende waarden. Deze waarden komen in een bepaalde structuur tot uitdrukking.

2.3.1.

Samenkomsten en leven

Huiskerken en celkerken worden gekenmerkt door eenvoud. Kleine groepen vormen de basis,
daarin hoeft niet nog van alles te worden gestructureerd. Hiervoor is ook geen gebouw of betaalde
kracht nodig. De samenkomsten worden aan huis gehouden.
Deze samenkomsten zijn informeel. Het moeten geen liturgische bijeenkomsten zijn waar hele
programma’s gevolgd worden. Het is geheel gericht op het samenzijn, waarin het inhoudelijk gesprek
een plek heeft. De samenkomsten kunnen op allerlei manieren worden vormgegeven. De mensen zelf
moeten de agenda zijn. Tegelijk zijn er elementen die moeten terugkeren in de samenkomsten. Vaak
genoemd worden: samen eten, bidden, persoonlijke gesprekken, omgang met de bijbel en aanbidding.
Hier lijkt toch sprake te zijn van een agenda. Met name bij Neighbour komt hierin een sterke spanning
naar voren: aan de ene kant noemt hij de mensen de agenda, aan de andere kant geeft hij een strikte
indeling van wat er in een samenkomst moet gebeuren.47
Kinderen en jongeren horen er helemaal bij. Zij kunnen meedoen met de onderdelen van de
samenkomsten. Ook is het mogelijk dat zij sommige onderdelen, bijvoorbeeld het gesprek rondom de
bijbel, als leeftijdsgenoten met elkaar doen. Een andere mogelijkheid is dat jongeren hun eigen
groepen hebben. Het belangrijkste is dat jongeren gewoon doen wat de volwassenen ook doen: samen
eten, bidden, delen, etc.48
Het leven van kleine kerken beperkt zich niet tot de samenkomsten. De bedoeling is dat de leden
ook een dagelijkse relatie met elkaar hebben. Het grootste deel van kerkzijn speelt zich af buiten de
samenkomsten om. In de kleine kerk draait het echt om het gemeenschappelijk leven. Het is een
geestelijke familie.49

2.3.2.

Onderscheid huiskerk en celkerk

In dit onderzoek staan twee vormen van kleine kerken centraal: de huiskerk en de celkerk. Deze
twee vormen vertonen grote overeenkomsten. In de beschrijving van de literatuur konden huiskerken

R.W. Neighbour, Where Do We Go From Here?, 92; H.A. Snyder, Radical Renewal, 14-16; W. Simson,
Huizen die de wereld veranderen, 34-36 en F. McClung, Ik zie een leger, 25-47.
46 B. Hopkins, “Cell Church: A New Way of Being?”, 40-55. Vgl. M. Robinson, Planting MissionShaped Churches Today, 165-171
47 Vgl. R.W. Neighbour, Where Do We Go From Here?, 225; R.W. Neighbour, The Shepherd Guidebook,
67; W. Simson, Huizen die de wereld veranderen, 121-127 en F. Viola, “How to Have Participatory House
Church Meetings?”, 394-400.
48 R.W. Neighbour, Where Do We Go From Here?, 267-335.
49 R.W. Neighbour, Where Do We Go From Here?, 220-221 en W. Simson, Huizen die de wereld
veranderen, 106-107.
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en celkerken steeds samen genomen worden. De ecclesiologie van huis- en celkerken is vrijwel
identiek. Ook de nadruk op de eenvoudige kleine groep als geestelijke familie komt overeen. Toch zit
er een verschil in de vormgeving. In de definities (paragraaf 1.3.) is dit verschil al kort benoemd. In
deze paragraaf ga ik uitgebreider in op het onderscheid tussen huiskerken en celkerken.
Zowel auteurs uit de beweging van de celkerken als auteurs uit de beweging van de huiskerken
benoemen dit verschil. Meestal verbinden ze daar ook een oordeel aan. Vanuit de beweging van
huiskerken wordt de celkerk gezien als een tussenvorm tussen de kerk met groepen en de huiskerk. Er
zijn twee grote verschillen tussen huiskerken en celkerken. De eerste is dat celkerken hiërarchisch
georganiseerd zijn. De cellen zijn opgedeeld in verschillende districten die elk hun eigen leider
hebben. Aan de top van de piramide staat een senior pastor die leiding geeft aan het geheel. Er is dus
sprake van een groot formeel gezag. Het tweede verschil is dat celkerken niet alleen in de cellen
samenkomen. Zij houden ook celebrations, grootschalige bijeenkomsten voor alle cellen. Deze
celebrations zijn geen extra, maar nodig voor het kerkzijn. Omdat celkerken een veel grotere
organisatie kennen dan huiskerken, zou de celkerk minder op gemeenschap gericht zijn. Te veel gaat
de aandacht naar programma’s. Uiteindelijk zijn de cellen zelf geen kerk maar is de celkerk een kerk
die uit cellen bestaat.50
De verschillen in organisatie en het hebben van celebrations worden ook genoemd door hen die
verbonden zijn aan de celkerkbeweging. Deze dingen worden door hen juist positief gewaardeerd.
Een grotere organisatie is nodig voor de kerk om goed te kunnen functioneren. Kleine groepen
kunnen onvoldoende visie en leiderschap hebben. In het georganiseerde verband, waar ook
professionals in dienst zijn, is meer diepgang te vinden. Ook gezamenlijke bijeenkomsten zijn
belangrijk voor de kerk. De kleine en de grote groep hebben verschillende functies. In de cellen gaat
het om gemeenschap en discipelschap, de grote groep is meer voor lofprijzing, onderwijs en vieren.
Beide vormen zijn dus nodig om het kerkzijn volledig tot zijn recht te laten komen. De conclusie dat
de cel zelf nog geen kerk is, wordt vanuit de beweging van de celkerken niet gedeeld. De cel is zelf
kerk op het fundamentele niveau.51 Joel Comiskey, die ook in de beweging van de celkerken staat,
heeft een afwijkende visie. Volgens hem moet alles wat de kerk moet doen in de cel gebeuren, de
gezamenlijke bijeenkomsten zijn niet meer dan een extra.52
De bewering vanuit de beweging van huiskerken dat de cellen te veel aandacht besteden aan
programma’s ten koste van de gemeenschap, komt niet overeen met hoe celkerken over zichzelf
denken. Mogelijk is dit in de praktijk wel een gevaar voor celkerken.

2.4.

CONCLUSIE

Er is nu een overzicht gegeven van wat in literatuur over huiskerken en celkerken besproken
wordt. Ik geef een korte samenvatting.
Vragen naar het wezen van kerkzijn worden in de literatuur over kleine kerken weinig besproken,
zij zijn veel meer gericht op voordelen van kleine kerken. Daarom heb ik in de beschrijving van de
ecclesiologie het bredere vrijkerkelijk kader meegenomen. Als definitie van kerkzijn geldt: kerk is
waar mensen samen zijn in Jezus’ naam. Het is een kerk van gelovigen. De sacramenten horen hier

W. Simson, Huizen die de wereld veranderen, 159-163 en R. Zdero, “Welcome to the Nexus”, 7-10.
R.W. Neighbour, Where Do We Go From Here?, 199-208; R.W. Neighbour, The Shepherds Guidebook,
19-21 en B. Hopkins, “Cell Church: A New Way of Being?”, 40-55.
52 J. Comiskey, Home Cell Group Explosion, 17.
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wezenlijk bij, ambten niet. Het doel van de kerk is om Gods naam in de wereld bekend te maken. De
meest voorkomende visie is dat de kerk dit pas echt kan wanneer ze achter de geschiedenis van de
kerk teruggaat en leert kerk te zijn zoals het in het Nieuwe Testament naar voren komt. Een
aanvullende theologische legitimatie van kleine kerken wordt gevonden in dat de kerk het wezen van
God moet weerspiegelen. Concreet gebeurt dat op twee onderdelen: in onderlinge relaties wordt de
Triniteit weerspiegeld, in het wars zijn van machtsstreven wordt de stijl van het kruis weerspiegeld.
Over het functionele niveau van kerkzijn wordt in de literatuur meer geschreven. Kleine kerken
zouden vier grote voordelen hebben: de onderlinge gemeenschap komt meer tot zijn recht, iedereen is
actief betrokken in het inzetten van zijn gaven, kleine groepen komen dichtbij waardoor er sterke
groei is in discipelschap en kleine kerken hebben een veel groter groeipotentieel.
Bij de vormgeving is er een spanning tussen het hebben van een programma en de stelling dat de
mensen de agenda zijn. Specifiek aan celkerken is dat zijn in een georganiseerde eenheid functioneren
en dat zij gezamenlijke celebrations hebben.
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3. NEDERLANDSE PRAKTIJK
In het vorige hoofdstuk is de theoretische achtergrond van huiskerken en celkerken geschetst. Dit
is gedaan vanuit de literatuur. Om precies te zijn: internationale literatuur. Er zijn geen Nederlandse
boeken over huiskerken en celkerken geschreven. In dit hoofdstuk wil ik een aantal best practices van
huis- en celkerken in Nederland beschrijven om zo de theorie uit de literatuur te toetsen. Worden de
claims waargemaakt in de beste voorbeelden van kleine kerken die in Nederland bekend zijn? Daarbij
maak ik gebruik van het theoretisch kader dat in het vorige hoofdstuk gegeven is.

3.1.

METHODEN

Omdat er niet eerder specifiek onderzoek is gedaan naar Nederlandse huiskerken of celkerken,
heeft mijn onderzoek een verkennend karakter.53 Voor de onderzoeksmethoden betekent dit dat ik mij
op twee elementen richt: inventarisatie van huiskerken en celkerken en kwalitatief onderzoek binnen
een aantal van deze kerken.
Wat betreft de inventarisatie heb ik van verschillende methoden gebruik gemaakt. Op een aantal
christelijke internetfora heb ik een bericht geplaatst met het verzoek om mij op de hoogte te brengen
van bestaande huiskerken en celkerken (zie bijlage A1). Dit heeft helaas nauwelijks iets opgeleverd.
Via www.google.nl heb ik een aantal huiskerken en celkerken kunnen vinden. Daarnaast heb ik de
websites www.indehuizen.nl en www.simplechurch.eu als uitgangspunt gebruikt. Op deze websites
worden allerlei initiatieven van met name huiskerken genoemd. Met alle initiatieven die ik op deze
manier heb gevonden, heb ik vervolgens contact gelegd. Wanneer een telefoonnummer bekend was,
heb ik telefonisch contact opgenomen, anders heb ik een e-mail gestuurd (zie bijlage A2). Hierdoor
ontdekte ik weer nieuwe initiatieven, waarmee ik vervolgens ook contact heb opgenomen.
Voor het kwalitatief onderzoek heb ik gekozen voor halfgestructureerde mondelinge diepteinterviews bij de leiders van 7 huiskerken en 1 celkerk. 54 In bijlage A3 is de vragenlijst te vinden die als
uitgangspunt bij deze interviews is gebruikt. De interviews zijn opgenomen met een voicerecorder en
uitgewerkt in een woordelijk verslag, te vinden in bijlage B. De reden dat ik voor deze vorm heb
gekozen, is dat interviews een geschikte vorm van onderzoek zijn als er nog weinig over een
onderwerp bekend is. Bij een meer statistisch onderzoek is het risico onderzoek te doen aan de hand
van verkeerde categorieën. De interviews worden afgenomen bij leiders omdat van hen verwacht kan
worden dat zij de visie van hun kerken vertegenwoordigen en het overzicht over het geheel hebben.
De vorm van interviews heeft wel het gevolg dat ik slechts in een beperkt aantal kerken onderzoek
kan doen. Dit onderzoek is daarom niet representatief voor alle huiskerken en celkerken in
Nederland. In plaats daarvan heb ik ervoor gekozen om onderzoek te doen naar een aantal best
practices. Best practices zijn kerken die bijdragen aan het tweede handelingsdoel (paragraaf 1.2.): ze
laten zien wat de modellen van huiskerken en celkerken te bieden hebben voor het missionair
functioneren van de GKv. Dat betekent dat er twee selectiecriteria zijn: 1. de kerk is een missionair
voorbeeld en 2. de kerk levert een bijdrage aan de vraag hoe kleine kerken zich verhouden tot
gereformeerde principes van kerkzijn doordat ze functioneert in een kerkverband of zichzelf als een

Het onderzoek van M. van der Woude (e.a.), Simple Church in Europe, komt nog het dichtst in de
buurt. Echter: dit onderzoek richt zich op heel Europa en is zeer beknopt.
54 Uit de inventarisatie (paragraaf 3.2.1.) blijkt dat er in Nederland zeer weinig celkerken zijn,
daarom heb ik me in het praktijkonderzoek gefocust op huiskerken.
53

24

gereformeerde huiskerk beschouwt. Kerken die aan beide criteria voldoen, zijn er niet veel. Ik heb een
kerk als best practice gerekend wanneer deze aan ten minste een van beide criteria voldoet. Uit deze
best practices komt het beste de potentie van het model naar voren.
Om kerken voor het onderzoek te kunnen selecteren, is enige voorkennis van deze kerken vereist.
Deze heb ik op verschillende manieren gekregen. Drie huiskerken heb ik gevonden via informatie op
internet. Met hulp van Tjerk van Dijk55 heb ik drie andere huiskerken gevonden, Marc van der
Woude56 heeft me de laatste huiskerk en de celkerk aangewezen. Zij hebben beiden goed zicht op
huiskerken in Nederland.
Dit is geen ideale situatie. Voor de selectie ben ik afhankelijk van twee interne autoriteiten en van
wat huiskerken op websites plaatsen. Daardoor is het goed mogelijk dat ik een aantal interessante
initiatieven niet heb onderzocht. Hier valt niet aan te ontkomen. De meeste huiskerken zijn van buiten
niet goed zichtbaar. Kennis van binnen is nodig om met best practices in aanraking te komen. De
onderzochte initiatieven zijn allemaal best practices in die zin dat ze voldoen aan minstens een van de
selectiecriteria.
Wat ontbreekt, zijn observaties bij de verschillende kerken. De reden hiervoor is dat observaties bij
activiteiten nog geen goed beeld geven van het functioneren van een huiskerk. Bij veel huiskerken ligt
de nadruk niet op de activiteiten, maar op het delen van je leven met elkaar. Om hier goed zicht op te
krijgen, zou je een aantal weken fulltime moeten meelopen.

3.2.

INVENTARISATIE

Een overzicht van de gevonden initiatieven is te vinden in bijlage C.

3.2.1.

Celkerken

Kerken die zichzelf als celkerk bestempelen, zijn er in Nederland zeer weinig. Ik heb zes van zulke
initiatieven gevonden. Deze initiatieven zijn zelf ook niet of nauwelijks op de hoogte van andere
celkerken. De meeste van deze kerken zijn Evangelische kerken die een overgang hebben gemaakt
naar het model van celkerken. Sommigen hebben deze visie ook alweer losgelaten. De conclusie is dus
dat celkerken in Nederland nauwelijks bestaan.
Hierbij moet ik wel een kanttekening plaatsen. Kerken die wel een aantal kenmerken van celkerken
vertonen, maar zichzelf niet zo noemen, zijn er al meer. Dit zijn kerken die elke week kerkdiensten
beleggen, maar waar kleine groepen ook een zeer belangrijke plaats innemen. Bij de definities
(paragraaf 1.3.) is al aangegeven dat sprake is van een glijdende schaal van celkerken naar traditionele
kerken met groepen. Voor dit onderzoek heb ik niet bewust naar zulke mengvormen gezocht, ik ben
er wel een aantal tegengekomen. Omdat deze kerken zichzelf niet als celkerk zien, heb ik hen buiten
beschouwing gelaten.
Omdat er zo weinig echte celkerken in Nederland te vinden zijn, heb ik besloten mij in de diepteinterviews te concentreren op huiskerken. Bij één celkerk heb ik wel een interview gedaan, om er
Tjerk van Dijk is betrokken bij het planten van huiskerken vanuit GKv Maastricht. Daarnaast is
hij mede-initiatiefnemer van de Bamboo-cursus (www.bam-boo.nl). Deze cursus is erop gericht de
lessen van het planten van huiskerken in Maastricht door te geven aan anderen die in hun eigen
omgeving bezig willen met missionaire gemeenschapsvorming.
56 Marc van der Woude is medeauteur van het rapport Simple Church in Europe, waarin ook
aandacht wordt gegeven aan een aantal Nederlandse huiskerken. Zelf is hij ook betrokken bij een
huiskerk in Utrecht en heeft hij veel contacten met andere huiskerken.
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achter te komen wat de kracht van het model is en waarom het model in Nederland nauwelijks is
geïmplementeerd.

3.2.2.

Huiskerken

In Nederland heb ik 101 huiskerken gevonden. 57 Op websites zijn gegevens van meer huiskerken te
vinden, maar een deel daarvan is alweer opgeheven. Van anderen bleek het e-mailadres buiten
gebruik te zijn. Continuïteit van huiskerken is dus niet vanzelfsprekend. Van der Woude komt op
basis van extrapolatie van initiatieven die bij hem bekend zijn in Utrecht en Houten tot een schatting
van 567 Simple churches in Nederland. Het verschil van 466 kerken wordt door een aantal factoren
verklaard:


de definitie die Van der Woude voor Simple churches hanteert, is breder dan mijn definitie
van huiskerken. Een aantal kerken die kenmerken van celgemeenten vertonen, maar
zichzelf niet zo noemen, vallen binnen het onderzoek van Van der Woude terwijl ik ze
buiten beschouwing laat (paragraaf 3.2.1.).



Van der Woude doet een schatting, dat doe ik niet. De methode van extrapolatie is niet erg
betrouwbaar. Het is goed mogelijk dat juist in Utrecht en Houten een significant hoger
aantal huiskerken is dan het landelijk gemiddelde. Van de 101 huiskerken die ik heb
gevonden, weet ik zeker dat ze bestaan. Met de meeste daarvan heb ik persoonlijk contact
gehad, van anderen is door derden bevestigd dat ze bestaan. Huiskerken die wel worden
genoemd op een aantal websites, maar waar het bestaan niet op een andere manier
bevestigd werd, heb ik in mijn telling niet meegenomen.



ik pretendeer niet dat ik alle huiskerken in Nederland heb gevonden. Het is eigen aan
huiskerken dat ze vaak erg onzichtbaar zijn. Het is mij regelmatig gebeurd dat ik toevallig
een huiskerk op het spoor kwam. Complicerende factor is dat er ook huiskerken zijn die
bewust onder de radar willen blijven. In een telefoongesprek is dat ook letterlijk
uitgesproken: “ik ken veel meer huiskerken, maar zij willen onder de radar blijven, ik ga dus ook
geen gegevens over hen verstrekken.” De reden die hij hiervoor aandroeg is dat veel
huiskerken eerst zichzelf willen uitvinden voordat ze publiciteit krijgen. Onderzoekers
worden als bedreiging ervaren. Mogelijk dat achter e-mails waarop ik geen reactie heb
gekregen een soortgelijk verhaal schuilt.

Op basis van dit onderzoek kan gezegd worden dat er in Nederland ten minste 100 huiskerken
zijn. Het is zeer waarschijnlijk dat het er aanmerkelijk meer zijn. De beweging van huiskerken is ook
aan het groeien. Van de 7 huiskerken waar ik interviews heb gedaan, zijn er 6 in de afgelopen 5 jaar
begonnen. Het is dus te verwachten dat de beweging van huiskerken nog verder uitgroeit. Hiermee is
het een voor Nederland significante beweging.

3.3.

ECCLESIOLOGIE: WEZEN

In het vervolg van dit hoofdstuk geef ik de gevonden resultaten uit de interviews weer. Het gaat
dan met name om de interviews bij leiders van huiskerken. Wanneer het ene interview met de leider
van een celkerk informatie geeft die aansluit bij wat in huiskerken naar voren komt, neem ik deze
mee. Dingen die specifiek zijn aan de celkerk bespreek ik in een aparte paragraaf.
Daarbij heb ik een netwerk van bijvoorbeeld 3 huiskerken in een plaats ook als 3 huiskerken
gerekend.
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In deze paragraaf gaat het om de vraag naar het wezen van de kerk. In de literatuur staat de
ecclesiologie van huiskerken vooral in contrast met de ecclesiologie van traditionele kerken. In de
interviews heb ik doorgevraagd naar de ecclesiologie. Wat vinden de geïnterviewden belangrijk als
het om kerkzijn gaat? De vorm van interviews bood ook de gelegenheid om vragen over de
ecclesiologie te stellen die in de literatuur niet besproken worden.

3.3.1.

Kerkdefinitie en doel

Huiskerken zien zichzelf als volwaardige kerken. Hoewel sommige geïnterviewden de voorkeur
geven aan het woord ‘gemeente’ boven ‘kerk’, geven ze allen aan dat de huiskerk als kerk beschouwd
kan worden. De onderzochte celkerk heeft de visie dat elke kleine groep volledig kerk zou moeten
zijn, maar in de praktijk functioneert niet elke groep zo.
Op de vraag wat een kerk dan is, antwoorden de geïnterviewden vrij eensgezind. Twee elementen
komen steeds terug: gemeenschap en Christus. Vaak wordt verwezen naar Mat 18,20, waar Jezus zegt
dat waar twee of drie mensen in zijn naam samen zijn, hij in hun midden is. Mat 18,20 functioneert als
Jezus’ definitie van de kerk. Onderlinge gemeenschap is voor huiskerken een zeer belangrijk element
van kerkzijn.
Een ander belangrijk bijbelgedeelte over kerkzijn, genoemd door bijna alle geïnterviewden, is
Hand 2,42. Dit wordt meer gebruikt als een soort model van hoe kerken moeten functioneren:
“De kerk is simpelweg een groep mensen die het koninkrijk van God willen brengen in de omgeving waar ze
wonen en bij elkaar komen met geloof, hoop en liefde. Eigenlijk gewoon hoe de discipelen bij elkaar komen in
Handelingen 2, ze kwamen bij elkaar, deelden alles, braken het brood, verkochten wat ze hadden.” (B7) 58
Sommige geïnterviewden noemen het missionair karakter van de kerk al in de definitie van
kerkzijn:
“De kerk is het volk van God dat samenkomt, dat God samenroept eigenlijk, waar God zijn glorie aan laat
zien en die de glorie van God laat zien aan de wereld.” (B1)
Gevraagd naar het doel van kerkzijn, noemt bijna iedereen dat de kerk er voor de wereld is:
“De heerlijkheid van God laten zien, dat is het kenmerk van de kerk. (…)Je vijand liefhebben, dat is een stukje
onvoorwaardelijkheid, dat is wat de heerlijkheid van God is.” (B8)
“Bonhoeffer zei: de kerk is de enige instelling die gemaakt is voor niet-leden. Kerk heeft een moederfunctie, om
mensen bij de Vader te brengen. Dat houdt niet op bij liefde voor elkaar, dat moet doorstromen in liefde voor alle
mensen.” (B2)
De visie op kerkzijn van de leiders van de onderzochte huiskerken komt sterk overeen met wat in
de literatuur wordt genoemd.

De citaten zijn terug te vinden in de uitwerkingen van de interviews. Deze zijn te vinden in
bijlage B van deze scriptie, van bijlage B1 tot en met bijlage B9. Dit citaat is dus te vinden in bijlage B7.
58
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3.3.2.

Verbondenheid

In de literatuur worden de theologie van de Triniteit en de theologie van het kruis aangedragen als
motieven voor de ecclesiologie. In de visie van de geïnterviewden worden deze niet genoemd. Wel
heb ik een aantal aanvullende vragen gesteld vanuit de klassieke eigenschappen van kerkzijn. Bij Volf
worden deze eigenschappen genoemd, maar in de literatuur over kleine kerken ontbreken ze. In deze
paragraaf gaat het over verbondenheid als uitdrukking van de eenheid en katholiciteit van de kerk. In
de volgende paragraaf gaat het over waarheid als uitdrukking van de apostoliciteit van de kerk. De
heiligheid van de kerk verbind ik aan het kenmerk van de tucht, wat ik bespreek in paragraaf 3.4.3.
over discipelschap. Een uitgebreidere bespreking van de eigenschappen is te vinden in paragraaf
4.1.3. De eigenschappen zijn belangrijk in het onderscheid tussen kerk en sekte. In een aantal
interviews wordt het gevaar van sektarisme benoemd:
“Als je niet uitkijkt, krijg je tunnelvisie.” (B3)
“Een nadeel is: je bent in een huis, je wordt gezien als sekte.” (B5)
Alle geïnterviewden vinden het belangrijk om relaties met andere kerken te hebben. Volgens hen
mogen huiskerken nooit op een eilandje functioneren. Ze willen daarom aan andere kerken
verbonden zijn. Hoe ver deze verbondenheid gaat, verschilt per kerk. Veel huiskerken kiezen voor een
lichte vorm van verbondenheid. Ze staan open voor het gesprek met andere kerken maar willen wel
autonoom blijven. Eén van de onderzochte huiskerken heeft elk kwartaal een gesprek met een
ouderling en de voorganger van een plaatselijke PKN. Toch wil deze huiskerk daar niet vaster aan
verbonden zijn:
“omdat je dan ook wel verbonden bent aan die richtlijnen van een denominatie. Bijvoorbeeld een PKN heeft
ook een richtlijn voor hoe je het avondmaal viert of een doop doet. (…) Het mooie van die huisgemeente is dat we
niet aan regels hoeven te voldoen die door mensen zijn gemaakt.” (B7)
Een andere huiskerk maakt deel uit van een interlokaal netwerk van huiskerken.
“We zijn deel van het netwerk, maar wel autonoom. Als wij adviezen nodig hebben, dan krijgen we dat. Soms
komen ze ook hier en dan praten we. Als er zich problemen voordoen, en we willen weten hoe we er mee omgaan,
dan is het goed dat we ook die mensen hebben.” (B5)
Andere huiskerken gaan verder dan aanspreekbaar zijn. Voor hen gaat er ook gezag uit van andere
kerken:
“We geloven dat alle oudsten in deze plaats leiders zijn voor onze kerk, dus de dominee van de GKv en de
ouderlingen, en de dominee van de NGK, alle oudsten bij elkaar kunnen ons opdoeken als zij zien dat wij dingen
fout doen, dan kunnen ze ons aanspreken, dat hebben we statutair vastgelegd.” (B4)
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De meest vergaande vorm van verbondenheid is het deel zijn van een kerkverband. Sommige
huiskerken kiezen daar bewust voor. Dat is bijvoorbeeld het geval bij huiskerken die ontstaan zijn uit
een gereformeerde kerk.
“Anders krijg je een clubje dat op zichzelf staat, waar geen toetsing plaatsvindt, waar helemaal niets
plaatsvindt. Het gevaar is dat de leider van de huisgemeente direct het hoogste gezag is, en er verder geen gezag
is. Wij geloven echt dat je daarom alleen al aan een kerkenraad ondergeschikt moet zijn.” (B3)
“Dat je duidelijk maakt dat het lichaam van Christus groter is dan het clubje waar jij deel van uitmaakt. Dat
je profiteert van zegeningen van het kerkverband” (B2)
Niet alleen gereformeerde huiskerken willen verbonden zijn aan een kerkverband. Er zijn ook
evangelische huiskerken die daar nadrukkelijk voor kiezen.
(Over iemand die geïnteresseerd is in de huiskerk:) “‘Maar ik wil niet bij een sekte. (…) Ik wil me
ergens aansluiten waar ik weet dat het niet fout gaat’. Dus dan zeg ik: pak Google erbij, zoek op ons kerkverband,
kijk hoe dat eruit ziet, daar zijn wij deel van. En dan zijn ze blij: het is geen sekte.” (B8)
Alle huiskerken die ik heb onderzocht, willen in verbinding staan met andere kerken. Soms hebben
andere kerken een adviserende rol, soms voegen huiskerken zich ook onder het gezag van andere
kerken. Er zal hier wel een verschil zijn tussen de best practices die ik heb onderzocht en andere
huiskerken. Huiskerken die compleet zelfstandig functioneren heb ik in mijn inventarisatie al niet
kunnen ontdekken omdat ze zeer onzichtbaar zijn.

3.3.3.

Waarheid

Huiskerken zijn kleine groepen. Het gevaar bestaat dat deze beïnvloed worden door de ideeën van
de leider waardoor de kerk afwijkt van de apostoliciteit van de kerk:
“‘Altijd maar bij haar in huis, voert zij dan altijd het woord?’ Dat vonden ze wel een beetje gevaarlijk
eigenlijk. Daar ben ik het ook wel een beetje mee eens. Ik bedoel, stel dat ik ineens hele rare ideeën krijg en dat ga
onderwijzen, dan zit daar wel een gevaar in.” (B6)
Dat hier een gevaar in zit, wordt door de leiders van huiskerken breed gedeeld. Hoe ze er mee
omgaan, verschilt per huiskerk. Sommige huiskerken stimuleren hun leden om kritisch te blijven:
“Wij zeggen: neem je bijbel mee en lees mee. (…) Je hoeft niet alles maar aan te nemen. Je moet ook zelf
onderzoek doen.” (B5)
Het gaat dan om de interne controle. Deze is voor veel huiskerken erg belangrijk. Sommige
huiskerken hebben daarnaast ook een externe controle, via het netwerk dat ze hebben of via een
denominatie:
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“Daarom is het goed dat we die spiegel hebben, intern, maar ook in andere gemeentes. Ik ben blij dat de PKN
zo ook open staat voor huisgemeentes, dat ze enthousiast zijn voor dit initiatief en die spiegel willen zijn.” (B7)
(Over de waarde van het kerkverband.) “Als we een verkeerde leer zouden verkondigen, moeten we
daarin gecorrigeerd worden. We moeten ook getoetst worden.” (B3)
Een andere vraag is wat de maat is waarnaar dan getoetst moet worden. De basis daarvoor is de
bijbel, maar daarover kunnen interpretatieverschillen ontstaan. Sommige huiskerken geven aan dat ze
ook getoetst mogen worden aan de waarden die ze hebben geformuleerd. Toch willen huiskerken
vaak niet te veel vastleggen:
“Het is goed dat je dat inkadert, maar je moet oppassen dat niet weer wettisch wordt. Je moet altijd blijven
luisteren naar de Geest.” (B6)
Als het gaat om het blijven bij de waarheid, geldt dat de onderzochte huiskerken bevraagbaar zijn
op de bijbel zelf. Daarbij kan het gaan om een interne en om een externe toets. Zo willen zij
waarborgen geen sekte te worden. Voor kerken die bij een kerkverband zijn aangesloten, speelt ook
het kerkverband in die toets een belangrijke rol.

3.3.4.

Continuïteit

Bij het inventariseren van huiskerken in Nederland ben ik erachter gekomen dat huiskerken
zichzelf soms al snel weer opheffen. Continuïteit is voor huiskerken blijkbaar niet vanzelfsprekend. Ik
heb de geïnterviewden hierop bevraagd. Zij denken verschillend over het belang van continuïteit van
de kerk en trouw aan de kerk. Elke onderzochte huiskerk heeft als visie dat het niet goed is om weg te
lopen voor problemen. Conflicten zijn geen goede reden om naar een andere kerk te gaan. Het kan
wel zo zijn dat iemand voor bijvoorbeeld zijn persoonlijke geloofsontwikkeling beter bij een andere
kerk verder kan gaan:
“Ik denk alleen dat het ook kan zijn dat iemand door omstandigheden kan ervaren dat hij zich ergens anders
meer thuis voelt. Die ruimte moet er zijn, maar het mag nooit een vlucht zijn. (…) Ik zeg ja op het punt: loop
niet weg voor je problemen, praat erover, probeer het op te lossen. Ik zeg nee omdat ik het benauwend vind, en
niet vind kloppen, als we zeggen: je mag niet naar een andere kerk toe, omdat dat ook familie is.” (B4)
“Maar je blijft niet voor eeuwig in een gemeente. Kinderen worden groot, worden volwassen. Ik denk dat
gemeenten je helpen op weg naar je bestemming. De eerste gemeente kan tot zover werken in je leven, maar dan
houdt het op. Een andere gemeente kan je weer verder brengen.” (B5)
Het idee dat kerken een beperkte tijd kunnen bijdragen aan het persoonlijk geloofsleven en dat het
dan weer tijd wordt een andere kerk te zoeken, wordt niet door iedereen gedeeld:
“Ik vind het belangrijk dat mensen trouw zijn aan de gemeente, niet van de ene naar de andere hoppen. (…)
Ik hoor te vaak: de kerk heeft me niets meer te bieden. Maar dat is niet de vraag. De vraag is: wat heb jij de kerk
te bieden?” (B8)
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“Ik vind het geweldig als mensen zeggen: ook al gaat er veel mis, dit is onze roeping, wij blijven. Dan bestaat
een huiskerk over 5 of 10 jaar nog. Maar het heeft te maken met: welke passie heb jij voor Jezus. Sta je in de fik
voor Jezus, wil je echt gaan, wil je echt doen waar hij je voor geroepen heeft?” (B3)
De meningen over continuïteit van de kerk verschillen. Daarbij merk ik op dat het hier nog gaat om
de meningen van de best practices. Het is goed mogelijk dat tussen alle huiskerken in Nederland de
meningen nog meer verschillen.

3.3.5.

Geschiedenis

In de literatuur komt vaak een negatieve visie op de kerkgeschiedenis naar voren: het is met de
kerk fout gegaan toen deze zich in de tijd van Constantijn in gebouwen ging verzamelen in plaats van
in de huizen. Daarom zou de kerk terug moeten naar het Nieuwtestamentisch model van kerkzijn. De
geïnterviewden is gevraagd naar hun visie op de geschiedenis van de kerk.
Binnen huiskerken in Nederland blijkt niet slechts één visie te bestaan op de geschiedenis.
Sommige geïnterviewden sluiten zich aan bij de visie die in de literatuur naar voren komt:
“In plaats van dat de kerk dicht bij de mensen is gekomen, is het andersom gegaan. De mensen willen niets te
maken hebben met de kerk, want de kerken willen macht.” (B5)
Anderen hechten juist veel waarde aan de geschiedenis:
“Wij schoppen niet tegen de geschiedenis of de traditie, wij zoeken altijd op een creatieve manier of we
kunnen aansluiten bij de traditie. Als de traditie het antwoord al heeft bedacht, wie zijn wij dan om dat opnieuw
te moeten?” (B1)
“Ik denk juist dat dat het mooi maakt, dat je als kerk ook een geschiedenis hebt. Ik denk dat het heel waardevol
is. Dat je niet zomaar een clubje bent. Ik hecht heel erg aan de waarde van de geschiedenis.” (B3)
De geïnterviewden die de geschiedenis van de kerk positief waarderen, maken daarbij vaak wel de
kanttekening dat de geschiedenis de kerk niet moet gaan regeren.
“De geschiedenis is om van te leren, we moeten heel duidelijk gaan kijken of de keuze die toen gemaakt is en
de redenen, of dat nu nog relevant is.” (B4)
“Ik denk dat de vraag is of de geschiedenis en de daaruit voortkomende tradities in lijn blijven met de bijbel.
Dat is de enige vraag. Daar waar ze niet in strijd zijn met de bijbel, moeten we de geschiedenis niet vergeten. Ik
ben dankbaar voor die roots.” (B8)
In tegenstelling tot in de literatuur is er in de praktijk van Nederlandse huiskerken niet slechts één
visie op de kerkgeschiedenis. De meeste geïnterviewden zien de traditie als een inspiratiebron. De
visie zoals deze in de literatuur naar voren komt, is dus niet representatief voor de best practices die ik
heb onderzocht.
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3.4.

ECCLESIOLOGIE: FUNCTIES

In de literatuur worden een aantal voordelen van huiskerken ten opzichte van traditionele kerken
genoemd. Ik heb de leiders van huiskerken bevraagd op in hoeverre deze voordelen ook op hun
huiskerk van toepassing zijn. Het gaat dan om gemeenschap, leiderschap en gaven, discipelschap en
missie. In deze paragraaf bespreek ik wat hierover uit de interviews naar voren komt.

3.4.1.

Gemeenschap

Het eerste voordeel dat de literatuur noemt is dat in kleine groepen de onderlinge gemeenschap
beter tot zijn recht kan komen. Dit is een voordeel dat door alle geïnterviewden bevestigd wordt. De
onderlinge betrokkenheid is in huiskerken groot. De kleinschaligheid van huiskerken is daarvoor een
groot voordeel:
“Er staat: als een lid lijdt, dan lijden we allemaal. Dan zou je als (grote) kerk in zware diepe rouw moeten
zijn, omdat 10 leden in zware rouw zitten, maar we hebben het niet eens in de gaten. Je weet het niet eens. Dat is
het voordeel van een kleine kerk.” (B3)
De onderlinge gemeenschap blijft niet beperkt tot de samenkomsten, de hele week leven de leden
van huiskerken met elkaar mee. De volgende citaten laten dat ook zien:
“Omdat je kleinschalig bent, zit je wat meer op elkaars lip. Deel je zodanig lief en leed met elkaar dat je elkaar
ook opzoekt. We zoeken elkaar dus heel vaak op.” (B7)
“We hebben alleen geen gemeenschappelijke huizen, voor de rest is alles gemeenschap. Mensen vallen bij ons
5 minuten voor tijd nog binnen om te eten. Dat is goed. We hebben nooit tekort. Zo ben je kerk.” (B3)
In een kleine kerk kan de onderlinge gemeenschap goed vorm krijgen. Toch is dat geen
automatisme. In een kleine kerk zit je dicht op elkaars lip wat ook gemakkelijk tot conflicten kan
leiden. In de interviews met leiders van huiskerken is dit niet genoemd. Vanuit de onderzochte
celkerk wordt dit wel genoemd:
“Waar mensen samenleven worden gewoon brokken gemaakt. Er gaat heel veel mis. (…) Neem bijvoorbeeld
iets als veiligheid. Dat is het fundament om wat dan ook te leren, om wat dan ook aan openheid te bereiken. Hoe
wil je open zijn als er geen veiligheid is? Nog steeds is het zo dat in een aantal van onze groepen onvoldoende
veiligheid is. Ongelofelijk triest is dat. Maar ik heb niet de illusie dat ik dat in 1 of 2 jaar kan veranderen.” (B9)
Op het gebied van onderlinge gemeenschap kan dus ook veel fout gaan. Er spelen ingewikkelde
groepsdynamische processen. In de literatuur over huiskerken en celkerken wordt dat aspect niet
benoemd. Ook de leiders van huiskerken noemen het niet.
Een verklaring waarom dit aspect in de interviews niet wordt genoemd, is niet met zekerheid te
geven. Mogelijk heeft het te maken met dat ik voor dit onderzoek op zoek ben gegaan naar best
practices. Een andere mogelijke verklaring is dat mensen die zich niet thuis voelen in een huiskerk op
zoek gaan naar een andere kerk. Op die manier verdwijnen onderlinge conflicten vanzelf.
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Samenvattend kan worden gezegd dat in alle onderzochte huiskerken de onderlinge gemeenschap
als een groot voordeel van huiskerken wordt ervaren. Wat er gebeurt wanneer het in de groep wat
minder lekker loopt, wordt in de interviews niet genoemd.

3.4.2.

Leiderschap en gaven

Een voordeel van huiskerken zou zijn dat iedereen actief betrokken is en zijn gaven voor de
gemeente gebruikt. Taken kunnen daardoor over iedereen verdeeld worden. Leiders hoeven niet alles
te doen, waardoor het leiding geven aan de huiskerk niet te veel van leiders vraagt. Ik heb de
geïnterviewden gevraagd hoe dit in de praktijk functioneert.
Door de geïnterviewden wordt gesuggereerd dat in grote kerken vaak slechts een beperkt deel van
de gemeente actief is:
“In een grote kerk zie je dat 10 procent van de mensen participeert, soms wat meer, zij draaien echt mee in de
bediening van de gemeente. (…) Het grootste deel consumeert. Ik geloof dat er in de consumerende groep ook een
aantal leiders zitten, die vanwege de visie van de gemeente niet naar voren kunnen komen, maar in de
huiskerken wel: ze kunnen op hun plaats aan de slag gaan.” (B4)
Een voordeel van huiskerken is dat het veel mensen de gelegenheid biedt om hun gaven concreet
in te zetten.
“Het grootste goed wat ik van een huiskerk vind, is dat je veel bedieningen kunt vrijzetten. Als je op 3
plaatsen samenkomt, dat je 3 mensen hebt die het Woord brengen, 3 die aanbidding voorbereiden, enzovoort. Dat
is voor mij het grootste goed.” (B8)
Het is belangrijk om te kijken naar de mogelijkheden die mensen hebben. Mensen hebben
verschillende gaven en niet iedereen hoeft alles te kunnen.
“En dan kan het best zijn dat jij denkt dat je een groepsleider bent, en dat wij al pratend ons afvragen of dat
wel zo slim is, of je de vaardigheden daar wel voor hebt. Misschien kun je veel beter iets anders doen, je moet iets
doen wat bij je past. We kijken nu veel meer naar gaven.” (B9)
“Wat belangrijk is, is dat je ontdekt dat we allemaal gaven hebben gekregen (…) en dat we een lichaam zijn.
Dat je een lichaam bent en dat ieder elkaar nodig heeft. Jij bent het oog, ik ben de knie, jij bent de voet. Als je
elkaar zo kunt aanvullen, dat is zo iets moois.” (B3)
De onderzochte huiskerken zijn gericht op het inzetten van de gaven van haar leden. Dat betekent
niet dat er geen leiders nodig zijn. Elke onderzochte huiskerk had een leider of een team van leiders.
Leiders zijn nodig om het overzicht te houden en aan te sturen. In de helft van de onderzochte
huiskerken heeft dat ook een ambtelijk karakter, de leiders zijn daar oudste of diaken van de
gemeente. Het leiden van een huiskerk is een grote investering:
“Dit is geen hype, dit is je leven. Dit ben je, of dit ben je niet. Als je het niet bent, als je een dubbele agenda
hebt, dan ga je hoe dan ook onderuit. Het vraagt heel veel van je.” (B3)
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“Je geeft er gewoon jezelf voor op eigenlijk.” (B6)
Van leiders wordt dus een grote toewijding verwacht. De geïnterviewden kunnen zich voorstellen
dat voor sommigen deze investering te groot is, maar voor zichzelf zien ze het niet als een probleem.
Voor hen is het de moeite waard. Het is een levensstijl waar ze veel energie uit kunnen halen.
Het kan ook mis gaan. Niet iedereen is geschikt om leiding te geven aan groepen. Sommige leiders
raken burn-out door de druk die ze ervaren om er te zijn voor mensen binnen en buiten hun groep.
Het volgende citaat komt uit de celkerk en gaat over het belang van groepsdynamische vaardigheden:
“We zaten met het feit dat een groep leiden ingewikkelder is dan we zelf dachten. (…) We dachten: we
beginnen gewoon. De opwekking breekt uit, en als die opwekking er is, is de Heilige Geest er ook, en dan komt
vanzelf alles goed. Ik doe een beetje gechargeerd, maar dat hebben we zeker wel gedacht. En de opwekking kwam
niet.” (B9)
Het leiden van huiskerken en celkerken vraagt om een grote toewijding en om bepaalde
capaciteiten. Het beeld uit de literatuur dat het leiden van een huiskerk weinig energie kost, wordt in
de onderzochte kerken niet bevestigd. Wel vinden de leiders van huiskerken de energie die ze aan de
huiskerk besteden de moeite meer dan waard. Dat huiskerken mensen de gelegenheid bieden hun
gaven in te zetten, wordt in de praktijk bevestigd.

3.4.3.

Discipelschap

In kleine kerken zouden mensen sneller kunnen groeien in discipelschap. Vanuit het
literatuuronderzoek zie ik een discipel als iemand die steeds meer leert om Christus te volgen en als
discipel van hem in de wereld te staan. De kerk stimuleert dat discipelschap.
In hoe de geïnterviewden discipelschap definiëren, komt een aantal elementen steeds naar voren.
Discipelschap heeft te maken met groei in het persoonlijke geloof en met het leven vanuit de
christelijke identiteit. Daarnaast is discipelschap niet iets individueels: in de kerk discipel je elkaar.
Een voorbeeld van een definitie van discipelschap is de volgende:
“Dat is de definitie van discipelschap: Jezus volgen in jouw leven en het leven als gemeenschap.” (B1)
Voor de geïnterviewden heeft discipelschap een duidelijke relatie met het model van huiskerken.
Elkaar helpen om discipel te zijn, elkaar discipelen, dat kan pas goed als je elkaar echt kent. In een
kleine groep is dat het geval.
“En weer zag ik dus de kleine groepjes naar voren komen als een groeiplaats, een groeiplek, voor mensen, veel
meer dan de grotere bijeenkomsten, waar je anoniem kunt zijn.” (B4)
“Als je discipelen wilt maken, moet je echt met een kleinere groep thuis komen en intensief met elkaar
optrekken.” (B6)
Het belang van de kleine groep voor discipelschap wordt in het volgende citaat verwoord:
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“Discipelschap is volgens mij puur maatwerk. Ieder persoon die tegenover mij zit die Jezus wil volgen, of hij
er nu een week is of 3 jaar, heeft een eigen vraag. Een eigen hoeveelheid problemen om te verwerken, een eigen
geschiedenis waar hij mee moet afrekenen, noem het maar op. Het is zo volstrekt individueel dat je er geen
programma’s op los kunt laten.” (B9)
Alle geïnterviewden noemen dat in de huiskerk een enorme groei is te zien in discipelschap:
“Deze manier van kerkzijn is veel meer gericht is op het integreren als holistisch onderdeel van het leven, het
heeft veel meer met christen zijn te maken, omdat het gaat om het uitwerken van het evangelie in alle onderdelen
van je leven.” (B1)
“Wij zien een enorme transitie. Iedereen die participeert, verandert. Dat erkennen ze ook allemaal.” (B4)
“Het mooie van een huisgemeente is dat, omdat je klein bent, je ook gedwongen wordt om actief mee te doen.
Daardoor heb je een steilere leercurve naar boven toe, omdat je ertoe gezet wordt om er actief mee aan de slag te
gaan.” (B7)
In huiskerken is het vrijwel onmogelijk om te consumeren. Je wordt persoonlijk bevraagd en aan
het nadenken gezet. Sommige huiskerken hebben de huiskerk in nog kleinere groepen verdeeld:
triades. Hierin kan men elkaar nog persoonlijker discipelen:
“Het gaat dieper, persoonlijker, je laat meer van jezelf zien, bent kwetsbaar en echt, en dat vind ik ook een
heel belangrijk onderdeel van kerkzijn. Zonde belijden, zodat je nooit ergens mee hoeft te zitten, je altijd dingen
kunt bespreken, je ontvangt er dan ook direct gebed voor.” (B6)
In een huiskerk wordt je bevraagd op hoe je een volgeling van Christus bent. Dat is een voordeel
omdat je op die manier ook echt kunt groeien. Daar staat tegenover dat het voor sommige mensen ook
een nadeel is: het is bedreigend.
“Een nadeel is dat je voor de mensen te direct bent. Dat is een nadeel voor sommige mensen, daarom zijn er
ook weggegaan, ze vinden het eng omdat je een op een bent. Het komt heel dichtbij.” (B5)
“Dat kan ik als een nadeel zien voor mensen die toch wat op zichzelf zijn, die het moeilijk vinden om zichzelf
te geven, dan is een grotere kerk veiliger, voor die mensen is dat een nadeel. Ik zelfs zie het als een voordeel,
omdat persoonlijke groei komt op het moment dat je ook uit je comfortzone stapt.” (B4)
Discipelschap komt tot uitdrukking in het elkaar bevragen. De tucht is in veel huiskerken een heel
natuurlijk onderdeel. Voorwaarde daarvoor is wel dat je niet ‘om de lieve vrede’ elkaar de hand boven
het hoofd houdt:
“Het is wel zo dat je ook de moed moet hebben om niet bang te zijn voor de reactie van de ander.” (B1)
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Het voordeel van huiskerken is dat omdat er een gedeeld leven is in een vroeg stadium al
geconstateerd kan worden dat iemand bepaalde problemen of zonden heeft. Je kunt iemand
aanspreken voordat dingen uit de hand lopen:
“Bij de tucht is het belangrijk dat dit ook in de voorfase al heeft plaatsgevonden. Want traditioneel is het vaak
zo dat de ouderling pas op bezoek komt als je al gescheiden bent, maar niet als hij merkt dat je wel heel weinig
aandacht aan je vrouw besteedt.” (B1)
Iemand echt aanspreken kan pas als er een goede relatie is:
“Iemand wel confronteren, maar uit liefde. Confrontatie zonder relatie geeft separatie.” (B6)
Soms geeft dat ook moeilijke situaties. Wanneer moet je iemand wel en wanneer niet aanspreken?
Hoe kun je mensen uit genade terechtwijzen, zonder dat je moralistisch wordt? Het is steeds zoeken
naar de genadige tucht:
“De bijbel zegt dat je elkaar moet aansporen en vermanen in de liefde, niet omdat je er slecht van wordt, maar
omdat je er beter van wordt. Niet omdat we je niet mogen, maar juist vanuit de liefde van God.” (B5)
“Genoeg dingen om, als je wilt, een waarheidsbom op los te laten. Maar je verandert daardoor de mensen
niet, dat gebeurt pas als Jezus in hun hart komt. Dat geeft wel een spanning weer voor hoe je daar als
gemeenschap mee omgaat.” (B1)
Samenvattend: discipelschap is voor de onderzochte huiskerken nauw verbonden aan de kleine
groep. Huiskerken Zij zien ook dat hun leden er sterk in groeien. Dit heeft te maken met dat mensen
in huiskerken persoonlijk bevraagd worden. Dat geldt ook als het gaat om zonde. De tucht kan in
huiskerken daarom op een natuurlijke manier functioneren. Daarmee kan het voor sommige mensen
ook bedreigend worden. Zij zullen zich niet snel aansluiten bij een huiskerk.

3.4.4.

Missie

In de literatuur wordt het beeld geschetst van een razendsnelle vermenigvuldiging van kleine
kerken. Kleine kerken zouden gemakkelijk niet-christenen kunnen bereiken en vasthouden. Voor de
onderzochte huiskerken in Nederland is het missionaire aspect wezenlijk. In de visie op kerkzijn komt
het missionaire steeds terug. De meeste geïnterviewden beginnen zelf over het missionaire karakter
van de kerk, zonder dat ik daar al specifiek naar heb gevraagd. Verschillende huiskerken zijn zelfs als
huiskerk gestart om nieuwe mensen met het evangelie te bereiken. Het missionair karakter van de
onderzochte gemeenten is breder dan het binnenkrijgen van nieuwe leden. Zij proberen betrokken te
zijn op hun omgeving en iets voor de mensen om hun heen te betekenen. De focus in de literatuur op
snelle kerkgroei wordt in de Nederlandse best practices genuanceerd.

3.4.4.1.

Missionaire kracht

Volgens de literatuur zou het model van huiskerken in zichzelf missionair zijn. Een aantal
geïnterviewden nuanceert dit: het gaat niet om het model, maar om de achterliggende waarden:
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“Huiskerk is daarin (voor missionair kerkzijn) niet relevant. Huiskerk is meer een brug om te herkennen dat
kerk ook op een andere manier kan. (…) Het is de wijze waarop je je leven met God invult.” (B4)
Huiskerken zijn niet automatisch missionair. In dit onderzoek heb ik mij gericht op een aantal best
practices waar een van de selectiecriteria het missionair karakter is. Andere huiskerken zijn vooral een
reactie op traditionele kerken en zijn gericht op relatie en participatie.59 Het is dus niet zo dat als een
kerk missionair wil zijn, ze over moet stappen op het model van huiskerken en ze daardoor vanzelf
missionair wordt.
Wel kent het model van huiskerken een aantal missionaire voordelen. Ik geef een opsomming.
1.

Het model biedt de mogelijkheid mensen te bereiken die met het traditionele kerkmodel niet
bereikt zouden worden:
“Wil je verschillende lagen in de bevolking bereiken, dan moet je niet de illusie koesteren dat dat via een
bestaand kerkmodel kan.” (B2)

2.

Traditionele kerken hebben last van een negatief imago, huiskerken hebben dat niet:
“Men heeft hier heel erg ervaren dat de kerken te veel gericht waren op regels en de kerk wordt niet als
positief gewaardeerd, het geloof wel. (…) De kerk heeft hier al tijden meegewerkt met de machthebbers.
Houd jij ze dom, dan houd ik ze arm. Win-win. Dat hebben mensen door.” (B1)

3.

De drempel om een huis binnen te gaan is voor niet-christenen lager dan de drempel een
kerkgebouw binnen te gaan:
“Veel mensen voelen zich niet zo op hun gemak in een kerk. Ik had dat in het begin ook. Ik kwam dan wel
uit de katholieke kerk, maar ik ging nooit naar de kerk, alleen met begrafenissen. Dus je associeert de kerk
met vervelend en dood en dat soort dingen. Dat is een hoge drempel, een huis heeft dat niet.” (B6)

4.

Huiskerken kunnen dicht bij mensen komen in hun eigen omgeving:
“En als iemand tegen je zegt: ik zou wel eens meer willen weten, dan stel je de vraag: zou je eens mee
willen naar de kerk? Sommige mensen zeggen ja, maar de meeste nee. Maar als je vraagt: zou je het leuk
vinden als ik eens iemand meeneem, dan gaan we kerk bij jou houden? Kan dat dan? Dat is een heel
ander gedachtegoed.” (B4)
“In een huisgemeente, van mensen die dicht bij elkaar wonen, kun je meer gericht zijn op de wijk waar je
bent, omdat iedereen elkaar kent.” (B7)

5.

Nieuwe gelovigen krijgen in een huiskerk de persoonlijke zorg die ze nodig hebben:

M. van der Woude (e.a.), Simple Church in Europe, 10. Van der Woude noemt de netwerken
waarin zulke huiskerken functioneren ‘C-netwerken’.
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“De nazorg is belangrijk, dat iemand ter plekke tot God komt is één, maar de nazorg is belangrijk. Het is
niet goed als iemand tot geloof komt en jij wegloopt alsof er niets is gebeurd. Eigenlijk ben jij
verantwoordelijk om door te blijven bezoeken, en niet af te haken.” (B5)
“Mensen die tot geloof komen en zich bij een kleine groep voegen, in een relatie met mensen, de kans dat
zij hun geloof houden is veel groter dan mensen die dat niet doen.” (B9)

3.4.4.2.

Missionaire strategie

In de literatuur is de belangrijkste missionaire strategie voor huiskerken de ‘persoon-van-vrede’strategie. Ik heb de leiders van huiskerken gevraagd hoe zij niet-christenen proberen te bereiken. De
meeste van hen geven aan geen specifieke strategie te gebruiken. Het is niet goed om te planmatig te
werk te gaan:
“Gebed is de enige sleutel. Er zit voor de rest geen strategie achter.” (B3)
Wat in bijna alle interviews terugkomt, is dat huiskerken het evangelie uitdragen via relaties. Ze
organiseren geen grote evangelisatiebijeenkomsten, maar proberen relaties met niet-christenen op te
bouwen en in die relaties iets van God te laten zien:
“Als we kijken naar evangelisatie en mensen vragen die tot geloof zijn gekomen, dan is meer dan 90 procent
tot geloof gekomen, niet door evangelisatieacties, maar door vriendschap. Dus moet je dat ook op die manier
aanpakken.” (B4)
“De relatie is het belangrijkste. Als we die relatie hebben, als er goed vertrouwen is, dan kun je ook het
evangelie delen. En vanuit het evangelie kun je mensen dan trainen en uitzenden.” (B3)
Soms is de gerichtheid op het vormen van relaties zeer intentioneel:
“Ik ga bijvoorbeeld altijd boodschappen doen hier bij de Aldi vlakbij, omdat ik daar de mensen ontmoet van
deze wijk. Daar ga ik dus altijd naar toe, doe mijn boodschappen, probeer ik vriendelijk te zijn en contacten te
maken met de mensen om me heen.” (B1)
Een klein aantal geïnterviewden noemt ook de ‘persoon-van-vrede’-strategie. Het idee dat in het
huis van een nieuwe christen een nieuwe kerk ontstaat, komt in de praktijk weinig voor. Wel worden
nieuwe christenen ingeschakeld om nieuwe contacten te krijgen. Er ontstaat dan niet een kerk in het
huis van de nieuwe christen, maar zijn netwerk wordt wel gebruikt.
“Wij hebben mensen die een half jaar geleden tot geloof zijn gekomen en nu al nieuwe mensen meenemen.”
(B3)

3.4.4.3.

Groei en vermenigvuldiging

In verschillende boeken wordt gezegd dat huiskerken exponentieel groeien. Ze planten zich voort
‘als konijnen’. In de Nederlandse praktijk blijkt dit te optimistisch te zijn. Volgens Van der Woude
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groeien simple churches in Europa met gemiddeld 22% per jaar. Dit is meer dan traditionele kerken
groeien, maar komt nog niet in de buurt van de exponentiële groei zoals deze in China en India
plaatsvindt.60
De onderzochte huiskerken groeien en vermenigvuldigen daadwerkelijk. Exacte cijfers heb ik
hierin niet gemeten. Een voorzichtige schatting is gebaseerd op dat zes van de zeven onderzochte
kerken korter dan vijf jaar geleden gestart zijn. De meeste kerken hebben al een of meer
vermenigvuldigingen achter de rug, anderen willen op korte termijn gaan vermenigvuldigen. In vijf
jaar tijd is het aantal betrokkenen verdubbeld, wat neerkomt op een groei van 20% per jaar. Dit komt
dicht in de buurt van de 22% die Van der Woude noemt.
Dit getal is niet representatief voor huiskerken in Nederland. In dit onderzoek is gekeken naar een
aantal best practices, niet naar een gemiddeld beeld. Dat betekent dat de gemiddelde groei van
huiskerken in Nederland waarschijnlijk behoorlijk lager is dan die 22%. Daarnaast zegt een
groeipercentage nog niets over het missionair karakter van een kerk. Mensen die bij een huiskerk
betrokken raken, hebben diverse achtergronden. Vaak is het een mix van christenen uit andere kerken,
mensen die het christelijk geloof een tijdje hebben geparkeerd en mensen die voor het eerst met God
in aanraking zijn gekomen. Elke huiskerk die ik heb onderzocht heeft leden die in de huiskerk tot
geloof zijn gekomen. Toch wordt de kern vaak gevormd door bestaande christenen. De groei van
huiskerken wordt dus slechts deels veroorzaakt door de toetreding van nieuwe christenen. Bij de
onderzochte huiskerken die vanuit een missionaire motivatie begonnen zijn, zijn vaak minder
bestaande christenen betrokken. De kern wordt daar vaker gevormd door nieuwe christenen.
Een gevaar is om te veel af te gaan op de cijfers die in de literatuur worden genoemd. De kans is
groot dat daarmee te grote doelen worden gesteld:
“Getallen en doelen en nummers werden een doel op zich. Dat hebben we nooit gewild, maar het gebeurde
wel. Zo hebben we ongewild veel druk gelegd bij mensen. En de burnout-types, mensen die daar heel gevoelig
voor zijn, die deden uitstekend hun werk, maar brandden uiteindelijk af. (…) Maar het heeft ook fantastisch
mooie dingen gebracht, waaronder het bewustzijn van: het draait in deze kerk niet zozeer om ons zelf, er zijn ook
allerlei mensen daarbuiten.” (B9)
Als een groep vermenigvuldigt, zijn er nieuwe leiders nodig. Dit kan een zwakke plek zijn van het
model van vermenigvuldiging:
“Mensen die net tot geloof zijn gekomen moet je niet te snel blootstellen aan nieuwe verantwoordelijkheid.”
(B3)
Aan de andere kant maakt het feit dat huiskerken niet door professionals worden geleid het
mogelijk dat het leiderschap zichzelf vermenigvuldigt:
“Een man die vijf jaar geleden alcoholist was en mensenvrees had (…) inmiddels is hij onze diaken. Zo snel
kan het wel gaan.” (B1)
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M. van der Woude (e.a.), Simple Church in Europe, 4.
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3.4.4.4.

Nederlandse cultuur

De boeken over huiskerken en celkerken zijn niet afkomstig uit Nederland. Ze komen wel uit de
westerse wereld, maar zijn met name geïnspireerd door succesverhalen uit Azië. Daarom heb ik de
geïnterviewden gevraagd waarin volgens hen huiskerken aansluiten bij de Nederlandse cultuur en
waar juist een spanning wordt ervaren tussen de cultuur en de huiskerk.
Op een aantal punten sluiten huiskerken goed aan op de Nederlandse cultuur of een plaatselijke
subcultuur:
1.

Nederland is een netwerkmaatschappij, de huiskerk sluit daar op aan:
“Je hebt hier relaties nodig die jou vertrouwen, zij zijn jouw visitekaartje. In die zin werkt een gedeeld
leven veel effectiever hier, omdat het veel meer aansluit op de netwerkmaatschappij.” (B1)

2.

Door de geïndividualiseerde samenleving missen Nederlanders persoonlijk contact:
“In grote gemeenten voelen mensen zich meer een nummer, missen persoonlijk contact. Hier vinden ze
nieuwe vrienden.” (B4)
“We leven in een heel individueel ingestelde samenleving. Dat staat zo haaks op wat wij voorstaan, dat
het vaak ervaren wordt als een baken van rust. Je telt gewoon mee, je deelt met anderen, je bent
betrokken op anderen.” (B3)

3.

In sommige regionale culturen sluit het hebben van een gedeeld leven goed aan:
“In deze wijk is het heel normaal om niet in de tuin maar op de stoep te zitten.” (B1)
“In een ‘hok’ komen ze ook gewoon bij elkaar om elkaar te ontmoeten. Wat dat betreft sluit dit super
daarbij aan.” (B6)
“Dit is een kneuterig dorpje met grote gezinnen die het vaak gezellig hebben. Familiezin is iets wat
speelt, wat een belangrijk deel is van hier.” (B8)

Op andere onderdelen botst het model van huiskerken juist met de Nederlandse cultuur.
1.

Nederlanders willen graag anoniem zijn, de huiskerk komt te dichtbij. Dit is in paradox met
dat Nederlanders persoonlijk contact zoeken:
“In een grote samenkomst kun je nog achteraan zitten en snel weer weg. In de groep kan dat niet, en
voor sommige mensen is dat ook wel weer een bezwaar. Je wordt gezien.” (B6)
“Ik denk dat het moeilijk is. Dat heeft met gastvrijheid te maken. Nederlanders zijn vaak gereserveerd.
In een huisgemeente valt jouw cultuur weg, je neemt de cultuur van Jezus aan.” (B5)

2.

Een huiskerk vraagt een hoge betrokkenheid, het is een manier van leven. Nederlanders
hechten juist sterk aan vrijblijvendheid:
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“Voor een huisgemeente moet je ook dingen opgeven. Je maakt er echt bewust een keuze voor: ik kies
voor huisgemeenten, daar stap ik in. Dat vraagt wel een bepaalde committment van je.” (B7)
“Het leven is hier buitengewoon hectisch. Mensen werken zich kapot. Als ze in de kerk geen burn-out
oplopen, doen ze het wel in hun baan. (…) Dus kerk is een optie voor op zondag, maar je kunt zondag
ook opvullen met varen, iets met je gezin doen, uitslapen, kerk is maar een optie.” (B9)

3.5.

VORMGEVING

In het literatuuronderzoek kwam naar voren dat alleen een model nooit ergens een oplossing voor
kan zijn. Uiteindelijk gaat het niet om de vormen van het model, maar om hoe mensen in het model
christen zijn. Ditzelfde komt in verschillende interviews naar voren. Het model van huiskerken is niet
de oplossing voor alle problemen van de kerk. Een model is maar een model. De achterliggende
waarden van de betrokkenen zijn veel belangrijk. Ter illustratie drie citaten:
“Je moet de focus niet zozeer op huiskerken leggen. (…) De vraag is niet of de huiskerk ergens voor is, het
gaat om verandering van harten. Dit is alleen maar een strategie.” (B4)
“Of dat (tot zegen zijn voor de omgeving) gemakkelijker gaat met huisgroepen, dat weet ik niet. Want ook in
je huiskerkje kun je op elkaar gericht zijn, dat heeft meer met je instelling te maken.” (B6)
“Op zich is het (traditionele) model helemaal niet verkeerd. Het ligt er heel erg aan hoe je vanuit het
evangelie leeft.” (B3)

3.5.1.

Samenkomsten en leven

Omdat onderlinge gemeenschap voor huiskerken een kernwaarde is, valt het kerkelijk leven niet
samen met de samenkomsten en activiteiten. De vormgeving van huiskerken valt niet te vatten in het
beschrijven van de activiteiten die ze organiseren. Met één geïnterviewde heb ik op een terrasje
afgesproken in plaats van bij hem thuis:
“Het is goed dat we niet bij mij thuis hebben afgesproken, het kan zo maar zijn dat je 2 dagen niets hoort,
maar kan best zijn dat je in een uur 14 mensen spreekt.” (B3)
Het gedeelde leven staat voor de onderzochte huiskerken voorop. De kerk wordt vaak gezien als
een soort familie. Daarna pas komen de samenkomsten en activiteiten, waar de onderlinge
gemeenschap ook een belangrijke plek in heeft.
Huiskerken verschillen sterk in het aantal bijeenkomsten dat ze organiseren. De bijeenkomsten die
er zijn, vallen meestal uiteen in inhoudelijke en gezellige bijeenkomsten. Bij inhoudelijke
bijeenkomsten valt te denken aan zondagse samenkomsten, bijbelstudies, onderwijsavonden en, als
een huiskerk in een plaatselijk netwerk van huiskerken actief is, gezamenlijke celebrations. Sommige
huiskerken houden rekening met het feit dat sommige leden ook een kerkdienst van een andere kerk
willen bezoeken. Sociale activiteiten zijn er in alle soorten en maten, waaronder voetballen en andere
sportieve activiteiten, dagjes uit en feesten. Soms worden deze activiteiten ook gebruikt om relaties
met niet-christenen aan te gaan of te onderhouden.
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De inhoudelijke bijeenkomsten worden zeer verschillend vormgegeven. Huiskerken zijn hierin erg
flexibel. Een overeenkomst tussen de verschillende huiskerken is dat de inhoudelijke bijeenkomsten
altijd interactief zijn. In sommige huiskerken is er een soort preek, maar dan is er wel altijd de
gelegenheid om vragen te stellen en te reageren.
“Soms nodigen we ook een spreker uit. Dan wordt het Woord gedeeld, maar niet zoals in gewone kerken, er is
veel meer betrokkenheid. Je stelt elkaar vragen over hoe je het ervaart.” (B5)
Sommige huiskerken hebben een aantal vaste elementen die elke week langskomen, bij anderen
verschilt de samenkomst van week tot week. Het kan samen zingen en lezen uit de bijbel zijn, maar
ook een gebedswandeling door de wijk. Een vast stramien wordt al snel als beknellend ervaren.
“Al snel zit iedereen met: zullen we een vorm kiezen die echt bij ons past. (…) De mensen staan centraal, dus
moet je niet met dichtgetimmerde programma’s komen. Dat werkt toch niet?”(B9)
Het nadeel hiervan is dat elke huiskerk zichzelf moet uitvinden. De onderzochte huiskerken leren
over het algemeen weinig van andere huiskerken. Elke huiskerk zoekt een vorm die bij haar past:
“Dus ik vind vooral het nadeel dat we veel moeten ontdekken, en het gevaar is dat we weer binnen het kader
van onze achtergrond er in stappen.” (B7)

3.5.2.

Celkerk

Tot nog toe lag in de beschrijving van de Nederlandse best practices het accent op huiskerken omdat
celkerken in Nederland nauwelijks van de grond zijn gekomen. Ik heb één interview gedaan bij een
leider van een kerk die een tijd als celkerk heeft gefunctioneerd. Dit interview heb ik gedaan met het
doel erachter te komen waarom in Nederland nauwelijks celkerken zijn. Op basis van één interview
kunnen geen harde conclusies worden getrokken, wel biedt het een goede illustratie van het verhaal
van celkerken in Nederland.
Tussen huiskerken en celkerken zijn twee grote verschillen. Het eerste is dat celkerken niet alleen
de kleine cel hebben, maar ook grote celebrations. Dit verschil wordt door de geïnterviewde als positief
ervaren. De cel is in principe volwaardig kerk, maar zonder grote samenkomsten mis je ook wat:
“In de grote samenkomst kun je dingen doen die je in de kleine groep niet kunt doen. Zoals wij aanbidding
beleven met de band, dat kan niet in de kleine groep. Dus dat zeggen we ook: dat moet je vooral niet willen. Die
verschillen moet je laten bestaan. (…) Wij zien het als de 2 pijlers voor onze gemeente. En die grote samenkomst
en die kleine groep.” (B9)
Het tweede verschil met de huiskerk is de organisatiestructuur van celkerken. Daar is deze kerk
sterk tegenaan gelopen. Het model van celkerken is sterk hiërarchisch. Er wordt gewerkt met een
piramidestructuur. Dat is in deze celkerk nooit strikt nagestreefd, maar het bleek wel lastig om het
model zonder hiërarchie te gebruiken:
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“Het was wel heel erg ‘follow the leader’, toen zeiden wij a. dat hebben wij nooit zo gewild, en b. als deze
G12-visie61 zo uitgesproken wordt dat we dat zouden moeten willen, dan haken wij af. (…) In Nederland zou ik
zeggen, zie ik het hele hiërarchische niet werken. (…) De Nederlandse mensch is te mondig, te ontwikkeld.” (B9)
Daarnaast is ook zeer moeilijk om een bestaande gemeente om te vormen tot celgemeente.
“Als je alles stopt, en je wilt zo veel mogelijk mensen van je leden in een groep zetten, dan kun je dat niet
bepaald organisch noemen. Dat is heel erg organisatorisch. Dat wilden we eigenlijk niet, maar we ontkwamen er
niet aan.” (B9)
De geïnterviewde ziet nauwelijks toekomst voor celkerken in Nederland. Het omschakelen van het
traditionele model naar het model van celkerken is een onnatuurlijk proces. Het hiërarchische past
niet bij de Nederlandse cultuur. Verder is het gedachtegoed van kleine groepen in de gemeente zo ver
binnengedrongen in gemeenten dat het onderscheid tussen de celkerk enerzijds en de kerk met kleine
groepen anderzijds steeds meer wegvalt.

3.6.

CONCLUSIE

Tussen de internationale literatuur over kleine kerken en de Nederlandse best practices zitten
verschillen. In het algemeen kan gezegd worden dat in de praktijk een genuanceerder beeld van
huiskerken naar voren komt. Ik vat de conclusies samen.
In Nederland is de beweging van huiskerken significant en groeiende, celkerken spelen nauwelijks
een rol van betekenis. Daarom staan de huiskerken in de praktijkbeschrijving centraal.
Kerk is voor de onderzochte huiskerken waar mensen samenkomen in Jezus’ naam. Zij vinden het
ook belangrijk om in verbinding te staan met andere kerken. Soms hebben andere kerken een
adviserende rol, soms plaatsen huiskerken zich ook onder hun gezag door in een kerkverband te
participeren. De waarheid van het evangelie wordt gewaarborgd door een interne en meestal ook
externe toets. De onderzochte huiskerken willen steeds bevraagbaar zijn. Over het belang van
continuïteit van de kerk verschillen de meningen. Dat geldt ook voor de visie op de geschiedenis van
de kerk. De meerderheid ziet de traditie als inspiratiebron.
De voordelen van huiskerken die in de literatuur worden genoemd, komen in de onderzochte
huiskerken genuanceerder naar voren. Dat er een hoge graad van onderlinge gemeenschap kan zijn,
wordt in alle interviews bevestigd. Dat geldt ook voor dat iedereen de kans krijgt zijn gaven in te
zetten. Toch zijn ook leiders nodig die veel in de kerk investeren. Discipelschap komt in de
onderzochte huiskerken sterk naar voren. Mensen worden bevraagd en zo kan ook de tucht natuurlijk
functioneren. Dit is voor sommige mensen ook bedreigend. Dat ook het missionair karakter een
voordeel van huiskerken zou zijn, wordt niet bevestigd. Het model leidt niet automatisch tot
missionair kerkzijn, belangrijker is hoe je als christen in je omgeving staat. Huiskerken blijken ook niet
zo snel te groeien als in de literatuur wordt geschetst.
De onderzochte huiskerken laten zich niet vatten in de activiteiten die ze hebben. Het gedeelde
leven is zeer belangrijk. Tussen de kerken bestaan grote verschillen in de vormgeving, elke huiskerk
zoekt naar een vormgeving die bij die kerk past. Voor celkerken lijkt in Nederland weinig toekomst te
zijn omdat dit model te hiërarchisch is voor de Nederlandse cultuur.
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4. EVALUATIE EN AANBEVELINGEN
In de vorige hoofdstukken is een beschrijving gegeven van het de modellen van huiskerken en
celkerken vanuit de literatuur en is de situatie in Nederland in kaart gebracht. In dit hoofdstuk wil ik
deze situatie evalueren en aanbevelingen doen. Deze evaluatie is gericht op het beantwoorden van de
vraag wat de waarde van deze modellen is voor de GKv. Ik evalueer of en hoe de modellen van
huiskerken en celkerken zich laten verenigen met een gereformeerde ecclesiologie en wat deze
modellen kunnen bijdragen aan de GKv. Aan de andere kant doe ik ook enkele aanbevelingen voor
huiskerken.

4.1.

ECCLESIOLOGIE: WEZEN

In de gereformeerde dogmatiek is de ecclesiologie een van de loci. Hierin gaat het vooral om de
vragen naar het wezen van de kerk. In deze paragraaf bespreek ik hoe deze gereformeerde
ecclesiologie zich verhoudt tot de ecclesiologie van kleine kerken.

4.1.1.

Kerkdefinitie en doel

In de beweging van kleine kerken wordt de kerk meestal gedefinieerd naar aanleiding van Mat
18,20. Twee elementen zijn bepalend: gemeenschap en Christus. Een klassiek gereformeerde definitie
van de kerk is te vinden in de Nederlandse Geloofsbelijdenis (NGB):
“(De kerk) is een heilige vergadering van ware gelovigen, die al hun heil verwachten van Jezus Christus,
gewassen zijn door zijn bloed, geheiligd en verzegeld door de Heilige Geest.” (NGB 27)
In deze definitie komen beide aspecten uit Mat 18 weer naar voren. De kerk is iets collectiefs en is
gericht op Christus. Naar aanleiding van dit artikel uit de NGB zegt Trimp (voormalig hoogleraar aan
de TU Kampen) dat de kerk wordt getypeerd door de aanwezigheid van gelovigen. Ambtsdragers zijn
niet doorslaggevend voor de vraag of iets een kerk is. Zelf komt Trimp tot de volgende definitie van
kerk: de kerk is de heilige gemeenschap van de ware gelovigen die al hun heil vinden in en
verwachten van Christus.62 Van Genderen en Velema (voormalig hoogleraren aan de TU Apeldoorn)
definiëren de kerk trinitarisch: de kerk is het volk van God, het lichaam van Christus en de tempel van
de Heilige Geest. Dit vullen zij verder in. Dat de kerk het volk van God is, betekent dat er één kerk is.
In het lichaam van Christus zijn alle christenen aan elkaar verbonden met Christus als hoofd. De
Heilige Geest geeft gaven aan de kerk, waar ook het ambt bij hoort.63
Jacob Glas, gereformeerd predikant in Maastricht, geeft een gereformeerd model van welke
factoren bepalen wat een kerk is. Het model bestaat uit een driehoek met een middelpunt. Het
middelpunt van kerkzijn is Christus. Daar moet je dicht bij blijven. De bovenste hoek is het
uitgangspunt, dat is de bijbel. Deze hoek is altijd 90 graden. Daaronder staan twee andere hoeken,
namelijk het vertrekpunt in de traditie en het richtpunt in de context. Deze hoeken zijn variabel. In
verschillende situaties kunnen traditie en context een verschillende stem hebben. (Bijlage B2)
De kerkdefinities in de gereformeerde ecclesiologie en in de ecclesiologie van kleine kerken, zowel
in de literatuur als in de onderzochte praktijken, vertonen sterke verwantschap. Christus en
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gemeenschap zijn de belangrijkste elementen in de definitie van kerkzijn. De vraag of ambten bij het
wezen van de kerk horen, wordt in de gereformeerde ecclesiologie verschillend beantwoord. De visie
van Trimp, dat ambten niet doorslaggevend zijn voor of iets kerk mag heten, geeft ruimte voor de
visie van Volf dat ambten functioneel zijn. De lage waardering van ambten in de literatuur wordt niet
door alle onderzochte praktijken bevestigd, maar in de definitie van kerkzijn speelt het nergens een
rol.
In de ecclesiologie van huiskerken en celkerken is niet alleen de kerkdefinitie maar ook het doel
van kerkzijn belangrijk. In de literatuur wordt dan de missionaire opdracht van de kerk genoemd. De
onderzochte huiskerken noemen meestal twee doelen: de opbouw van het geloof van haar leden en de
missionaire opdracht van de kerk. In de gereformeerde ecclesiologie komt het doel van kerkzijn veel
minder naar voren. Een uitzondering hierop is Mees te Velde die zes doelen van kerkzijn formuleert:
Christus leren kennen, één worden met Christus, het leven delen met broeders en zusters, Gods rijk
aan de hele wereld verkondigen, God de eer geven en een woonplaats zijn voor God. 64
Op dit punt kan de gereformeerde ecclesiologie verrijkt worden vanuit de ecclesiologie van kleine
kerken. Het is een aanbeveling om het kerkzijn meer vanuit doelen van kerkzijn te doordenken. In de
gereformeerde ecclesiologie wordt dit opvallend weinig genoemd, terwijl het bij kleine kerken steeds
terug komt.

4.1.2.

Eigenschappen

In de gereformeerde ecclesiologie gaat veel aandacht uit naar de eigenschappen en de kenmerken
van de kerk. De kerk heeft volgens de geloofsbelijdenis van Nicea vier eigenschappen: ze is één, heilig,
katholiek en apostolisch. Volgens NGB 29 heeft de ware kerk drie kenmerken: de zuivere prediking
van het Woord, de zuivere bediening van de sacramenten en de beoefening van de tucht. In deze
paragraaf bespreek ik de eigenschappen van de kerk. De eerste twee kenmerken van de kerk neem ik
mee bij de eigenschap van de apostoliciteit, het kenmerk van de tucht bespreek ik in paragraaf 4.2.3.
over discipelschap.65
De eigenschappen van de kerk zijn zowel gave als opgave. Er is een spanning tussen wat de kerk
zou moeten zijn en wat de kerk daadwerkelijk is. God geeft de kerk de eigenschappen, tegelijk moet
de kerk ook werken aan de eigenschappen.
De meeste theologen zien eenheid en katholiciteit als twee verschillende eigenschappen van de
kerk. Toch onderscheiden ze nauwelijks tussen beide eigenschappen. Michael Horton, een
Amerikaans presbyteriaans theoloog, stelt vast dat eenheid en katholiciteit bij elkaar horen. Ik neem ze
nu ook samen. Bij beide eigenschappen gaat het erom dat er één kerk van alle tijden en plaatsen is.
Christus is het hoofd van die kerk, daarin vind de kerk haar eenheid. Het is daarom ook een eenheid
in het ware geloof. Plaatselijke kerken maken deel uit van die ene katholieke kerk. Het gaat daarbij
niet om een onzichtbare eenheid van alle gelovigen. Het moet ook tot uitdrukking komen in de
verbondenheid van kerken aan elkaar. Trimp stelt: “wie nooit verontrust wordt door al die elkaar
kruisende kerkpaden omdat hij ‘ieder het zijne’ gunt, ook in religiositeit, leeft dichter bij sekte dan bij

M. te Velde, Gemeenteopbouw 2, 30-33.
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eigenschappen van de kerk”, 259-282; J. van Genderen, “De kenmerken van de kerk”, 283-297; J. van
Genderen en W.H. Velema, Beknopte gereformeerde dogmatiek, 643-661; en M. Horton, The Christian Faith,
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kerk.”66 De eenheid en katholiciteit van de kerk krijgt vorm in de kerkregering en ambten, zie
daarvoor paragraaf 4.3.2.
De gereformeerde visie op de eenheid en katholiciteit van de kerk, botst met wat in het
literatuuronderzoek naar de ecclesiologie van kleine kerken naar voren is gekomen. In de literatuur
over huiskerken wordt weinig meer gezegd dan dat huiskerken in netwerkrelaties aan elkaar
verbonden zijn. In de bredere vrijkerkelijke ecclesiologie krijgt eenheid en katholiciteit vorm in het
open zijn naar andere kerken. De nadruk ligt op de zelfstandigheid en autonomie van de lokale kerk.
Voor de gereformeerde ecclesiologie is deze visie op eenheid en katholiciteit te vrijblijvend.
In de onderzochte Nederlandse huiskerken wordt verschillend over de eenheid en katholiciteit van
de kerk gedacht. Alle geïnterviewden vinden het belangrijk dat de plaatselijke huiskerk verbonden is
aan de ene kerk van Christus. Zij zoeken ook contacten met andere kerken. De manier waarop dit
vorm krijgt, verschilt. Sommige huiskerken staan in netwerkrelaties met andere kerken. De eenheid
van de gelovigen is voor hen belangrijker dan de organisatorische eenheid van de kerk. Het plaatsen
onder het gezag van andere kerken wordt hier gezien als nodeloos juk. Er is een tendens om zo veel
mogelijk zelf uit te vinden. De visie van deze huiskerken is vergelijkbaar met wat in de literatuur naar
voren komt. Andere huiskerken functioneren juist in een kerkverband om daarmee uit te drukken dat
ze onderdeel zijn van de ene kerk van Christus. Zij willen meer dan een vrijblijvende openheid naar
andere kerken. Deze visie past bij de gereformeerde ecclesiologie. Er zijn dus huiskerken die het
model uit de literatuur zo hebben aangepast dat ze binnen een gereformeerde ecclesiologie passen.
Het originele model van huiskerken is strijdig met de gereformeerde ecclesiologie, maar met wat
aanpassingen kunnen huiskerken een gereformeerde visie op eenheid en katholiciteit hebben.
Dat de kerk heilig is, betekent dat ze niet onder de macht van Satan staat maar onder de macht
van Christus. Het onderscheidt de kerk van seculiere instituten. Het betekent niet dat alle leden heilig
leven. Christenen blijven zondaars die leven uit vergeving en vernieuwing. Alleen in Christus is de
kerk heilig. In de kerk is een begin van nieuwe gehoorzaamheid aan Christus zichtbaar. Die heeft ook
een missionaire functie: aan de heiligheid zien niet-christenen wat de kerk is.
Op dit onderdeel is niet direct sprake van een spanning tussen de gereformeerde ecclesiologie en
die van kleine kerken. Er is wel een nuanceverschil met de bredere vrijkerkelijke traditie, waar de kerk
als believers’ church wordt gezien. Deze visie kan leiden tot een heiligingsstreven, terwijl in de
gereformeerde visie heiligheid altijd een gegeven heiligheid is. In de onderzochte huisgemeenten
komt dit heiligingsstreven niet naar voren.
De apostoliciteit van de kerk betekent dat de kerk gebouwd is op het fundament van de apostelen.
Tussen katholieken en protestanten is geen overeenstemming over wat de apostoliciteit van de kerk
inhoudt. Volgens katholieken komt het apostolische van de kerk tot uitdrukking in het apostelambt
van de Paus. Protestanten zien apostoliciteit vooral als het blijven bij de leer van de apostelen. Daarom
wordt apostoliciteit ook nauw verbonden met de zuivere verkondiging van het Woord en bediening
van de sacramenten. Volgens Horton is de kerk apostolisch als ze verder gaat in het apostolische
geloof en de apostolische praktijk. Dat doet ze als Woord en sacramenten zuiver bediend worden. De
kerk is meer een plaats waar iets gebeurt, namelijk de bediening van Woord en sacrament, dan dat het
een volk is dat iets doet. Anders krijgt het mensenwerk het primaat over het werk van God. Hier staat
tegenover dat in de gereformeerde ecclesiologie kerk wordt gedefinieerd als de gemeenschap van de
gelovigen.
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In de literatuur over huiskerken wordt niet geschreven over de apostoliciteit van de kerk. Dit is
opvallend omdat juist de apostoliciteit een zwakke plek van huiskerken kan zijn. Over de vraag hoe
een huiskerk blijft bij de waarheid van het evangelie in plaats van sektarische dwaalleer te
verspreiden, wordt niet gesproken. Dit is een blinde vlek in de boeken over huiskerken. In de bredere
vrijkerkelijke ecclesiologie besteedt Volf wel aandacht aan de apostoliciteit: deze komt tot uitdrukking
in het blijven bij de belijdenis en de sacramenten. Deze visie van Volf past goed bij de gereformeerde
visie.
De onderzochte huiskerken vinden het belangrijk om bij de leer van de apostelen te blijven. Zij zijn
ten minste bevraagbaar op de bijbel. Daarbij gaat het dan om een interne controle. Vanuit de
gereformeerde ecclesiologie is het belangrijk dat andere kerken hierin ook gezaghebbend zijn. Dat is
het geval bij de huiskerken die in een kerkverband functioneren. Zij hebben ook een externe controle.
De verkondiging van het Woord vindt meestal niet plaats in de vorm van een preek, maar heeft een
interactief karakter. Dat doet geen afbreuk aan het feit dat het zuivere verkondiging van het Woord
kan zijn. De sacramenten worden door de meeste huiskerken bediend.
Er zijn grote spanningen tussen de gereformeerde visie op de eigenschappen van de kerk en het
model van huiskerken dat in de literatuur naar voren komt. Dit model is niet gereformeerd. In de
praktijk zijn variaties op het model te vinden, waardoor het wel binnen een gereformeerde
ecclesiologie past.

4.1.3.

Geschiedenis

De kerk staat in een geschiedenis. Voor de gereformeerde ecclesiologie is dat belangrijk: de kerk is
verbonden met de kerk van alle tijden. Dit heeft ook te maken met de katholiciteit van de kerk.
Tegelijk is de geschiedenis relatief:
Men mag geen geschriften van mensen, hoe heilig de schrijvers ook geweest zijn, op één lijn stellen met de
goddelijke Schriften, ook de gewoonte niet met Gods waarheid – want de waarheid gaat boven alles – evenmin het
grote aantal, de ouderdom, de ononderbroken voortgang in de tijden of de opvolging van personen of de concilies,
decreten of besluiten. (NGB 7)
In het model dat Glas geeft (zie paragraaf 4.1.1.) komen deze lijnen bij elkaar. De geschiedenis is
vertrekpunt, dat betekent dat de kerk altijd in verbinding staat met de geschiedenis. De geschiedenis
moet gehonoreerd worden. Echter, de geschiedenis mag nooit tot uitgangspunt of zelfs middelpunt
worden gemaakt. Dan gaat de geschiedenis de plaats van de bijbel of Jezus innemen.
In de literatuur over huiskerken en celkerken wordt vaak negatief gesproken over de geschiedenis
van de kerk. De geschiedenis heeft veel ellende gebracht, de kerk moet achter haar geschiedenis om
terug naar het Nieuwe Testament. Het christendom van Constantijn heeft veel ellende gebracht. Deze
visie laat zich niet verenigen met de gereformeerde visie. Volgens Martin Robinson is dit een
anabaptistische visie op de geschiedenis van de kerk. Hij brengt daar tegenin: 1. er is niet één vorm
van christendom. Vroeger had de kerk macht, maar inmiddels is er een vorm van christendom waar de
kerk geen macht maar privileges heeft; 2. de gedachte dat er voor Constantijn een pure vorm van de
christelijke kerk was, is onjuist. Het is restoratisme om te denken dat we 2000 jaar kerkgeschiedenis
kunnen vergeten; 3. de kerk moet altijd teruggrijpen op de geschiedenis, authentieke
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vernieuwingsbewegingen maken altijd contact met het verleden om het evangelie voor een nieuwe
cultuur vorm te geven.67
Uit de interviews met leiders van huiskerken komt een veel genuanceerder beeld naar voren. De
meeste onderzochte huiskerken staan positief kritisch tegenover de geschiedenis van de kerk. De
traditie is een bron van inspiratie, die kan niet zomaar aan de kant worden geschoven. Tegelijk klinkt
er de waarschuwing om de traditie niet te belangrijk te maken. Hierin sluiten de onderzochte
huiskerken goed aan op de gereformeerde visie op de kerkgeschiedenis. Zij willen in de lijn van de
kerk van alle tijden staan.

4.1.4.

God weerspiegelen

Een aanvullend ecclesiologisch motief in de literatuur over huiskerken en celkerken is dat de kerk
het wezen van God moet weerspiegelen. In twee dingen komt dat tot uitdrukking: in de onderlinge
gemeenschap weerspiegelt de kerk de Triniteit en in zwakheid weerspiegelt de kerk de weg van het
kruis.
In de interviews worden deze motieven niet genoemd. De gedachte dat de kerk God moet
weerspiegelen in deze wereld komt wel naar voren. Het is goed mogelijk dat dit meer een
ecclesiologie door theologen is dan een beleefde ecclesiologie. Tegelijk is in huiskerken in Nederland
wel een sterk accent op de onderlinge gemeenschap en is er weerzin tegen machtsvertoon van kerken.
In die zin sluit de Nederlandse praktijk wel aan op deze ecclesiologie. Omdat in het praktijkonderzoek
deze motieven niet worden genoemd, evalueer ik hier slechts wat uit de literatuur naar voren komt.
Allereerst over de sociale triniteitsleer. Dit is een andere visie op de Triniteit dan de klassiek
gereformeerde visie. Toch heeft deze visie in de gereformeerde theologie wel ingang gevonden. Ook
de Engelse gereformeerde theoloog Colin Gunton verbindt een sociale triniteitsleer aan de
ecclesiologie. In 1991 verscheen zijn boek The Promise of Trinitarian Theology. Ik ga nu uit van de
tweede editie van dat boek dat in 1997 verscheen.
Volgens Gunton is de westerse theologie in een crisis. Deze crisis begint bij Augustinus, die onder
invloed van het neoplatonisme een probleem heeft met de materiële wereld. Gunton stelt dat de leer
van de godheid van Christus voor Augustinus belangrijker is dan de leer van de mensheid van
Christus. Zo ontstaat afstand tussen God en de schepping en wordt God abstracter. De Geest is bij
Augustinus vooral een veranderende factor, niet zozeer een persoon. Deze christologie en
pneumatologie leiden ertoe dat de eenheid van God het primaat krijgt boven de drie personen.
Volgens Gunton onderscheidt Augustinus te weinig tussen de personen en hun acties. Dit is wel
gedaan door de Kappadocische kerkvaders. Bij hen komen de drie personen meer tot hun recht. Gods
zijn is altijd een zijn in gemeenschap. Om de crisis van de westerse theologie te boven te komen, is het
volgens Gunton nodig om achter Augustinus terug te gaan naar de Kappadocische vaders. 68
Dit heeft gevolgen voor de ecclesiologie. Als de nadruk ligt op de gemeenschap van God, moet de
kerk een afspiegeling van die gemeenschap zijn. Maar ligt de nadruk op de eenheid van God, dan rest
voor de kerk niets anders dan een genadebemiddelend instituut te worden. Zonder de triniteitsleer
van de Kappadociërs is er geen goede theologie van gemeenschap. In het licht van de tijd van
Augustinus is overigens ook begrijpelijk waarom het accent niet op de gemeenschap valt. De kerk
wordt erkend als staatskerk, waardoor veel mensen lid worden van de kerk. De kerk bestaat niet
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langer uit slechts gelovigen, maar uit een gemengde gemeenschap. Dat maakt het lastig om te spreken
over de gemeenschap van gelovigen. Toch moet volgehouden blijven worden dat de leer van de
Triniteit een fundamentele bijdrage levert aan de ecclesiologie. Als de ecclesiologie niet gebaseerd is
op de Triniteit, wordt het een dualistische ecclesiologie, waarin het leven hier en nu een voorbereiding
is op het eeuwige leven. Maar als het uitgangspunt wel in de Triniteit wordt genomen, is de
gemeenschap van christenen de plaats waarin het komende leven in het hier en nu realiteit wordt. De
kerk is dan een echo van het wezen van God. Overigens moet dat niet zo ver worden doorgetrokken
als dat de verhoudingen binnen de Triniteit ook in de kerk worden weerspiegeld.69
Gunton zelf is voorwerp geworden van verder onderzoek. Een kritische bespreking vanuit
gereformeerd perspectief is te vinden bij Jae Youn Kim. 70 Het laat zien dat over de sociale triniteitsleer
en de verbinding aan de ecclesiologie in de gereformeerde theologie volop wordt gediscussieerd. Een
gereformeerde ecclesiologie kan daarom ook niet op dit motief gebouwd worden, wat overigens ook
bij kleine kerken niet het geval is. Wel kan het een zinvolle aanvulling op de ecclesiologie bieden, in
lijn met uitspraken van Jezus zelf. In Joh 13,35 zegt Jezus dat de wereld leerlingen van Jezus kunnen
herkennen aan hun liefde voor elkaar. In Joh 17,20 bidt Jezus tot de Vader dat christenen één zullen
zijn zoals Jezus en de Vader één zijn. De wereld moet dit ook zien. Onderlinge gemeenschap is
wezenlijk voor de kerk. In een ecclesiologie mag dit motief niet geïsoleerd raken. De nadruk op
onderlinge gemeenschap mag er niet toe leiden dat alles in de kerk aangenaam is. Geloven is ook
zelfverloochening. Pas dan kan er echte gemeenschap zijn.
Het ander motief is dat de kerk in zwakheid de weg van het kruis weerspiegeld. Het kruis van
Christus is dan een voorbeeld voor de kerk. Door Moltmann wordt het kruis die kant op uitgewerkt.
Volgens Van Genderen en Velema gaat dat ten koste van de verzoenende dimensie van het kruis. 71
Een eenzijdige visie op het kruis waarin het kruis tot voorbeeld wordt gereduceerd, is niet
gereformeerd. Toch is het kruis wel degelijk óók voorbeeld. Zo roept Fil 2,5 op om onder ons de
gezindheid te laten heersen die in Christus was. 2 Kor 12,9 laat zien hoe het voorstaan op zwakheid de
kracht van Christus zichtbaar maakt. De gereformeerde theologie kan aansluiting vinden bij Chester
en Timmis die zeggen dat de verleiding voor de kerk groot is om een kerk van glorie te zijn die op
allerlei manieren macht uitoefent. In plaats daarvan moet de kerk invloed hebben doordat ze omziet
naar de zwakken van de samenleving. 72 Voor de GKv ligt hierin een les. Ze is nooit een echte
machtskerk geweest, gereformeerden waren de kleine luyden, toch is de GKv wel een kerk van en voor
de middenklasse. De kerk zou zich meer op de zwakken van de samenleving moeten richten.

4.1.5.

Conclusie

Als het gaat over het wezen van de kerk is het algemeen beeld dat het model van kleine kerken
zoals dat in de literatuur naar voren komt niet te verenigen is met een gereformeerde ecclesiologie. In
de Nederlandse praktijk zijn echter voorbeelden te vinden van huiskerken die het model zo hebben
aangepast dat het wel in een gereformeerde ecclesiologie past. De grootste spanningen liggen bij de
klassieke eigenschappen van de kerk. In het oorspronkelijke model staan huiskerken te veel op
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zichzelf, ze kennen slechts vrijblijvende verbindingen met andere kerken, om gereformeerd te zijn. In
de Nederlandse praktijk zijn voorbeelden van kerken die zich veel sterker binden aan andere kerken.

4.2.

ECCLESIOLOGIE: FUNCTIES

In schril contrast met de grote aandacht die er in de gereformeerde theologie is voor vragen naar
het wezen van de kerk staat de geringe aandacht voor functies van de kerk. Het is vooral in de
discipline van de gemeenteopbouw dat over zulke vragen wordt nagedacht. Dit is een betrekkelijk
jonge discipline, zeker in de gereformeerde theologie. Dat betekent dat er weinig materiaal is van
waaruit de functionele ecclesiologie van kleine kerken kan worden geëvalueerd. Hier volgt ook direct
een aanbeveling uit voor gereformeerde kerken: maak meer werk van een ecclesiologie van de
functies van kerkzijn.
Iemand die wel vanuit gereformeerd perspectief heeft nagedacht over functies van kerkzijn is Te
Velde. Hij schetst een model van zes dienstgroepen die de zes taken van de kerk zijn. Drie hiervan
hebben te maken met de gemeenschap met God, te weten: verkondiging, levenswijding en onderricht.
De andere drie hebben te maken met de gemeenschap met elkaar, te weten: opzicht, samenleven en
barmhartigheid. De missionaire taak van de gemeente is geen aparte dienstgroep maar een dimensie
van alle zes de dienstgroepen.73 In de evaluatie van de functies van kerkzijn grijp ik steeds terug op dit
model.

4.2.1.

Gemeenschap

Voor huiskerken en celkerken is onderlinge gemeenschap een centrale functie van kerkzijn. Ook in
de gereformeerde theologie komt dit onderdeel naar voren. Gemeenschap is belangrijk omdat geloven
geen individuele activiteit is. NGB 28 heeft het daarom ook over de roeping van christenen zich bij de
kerk te voegen.74 In het model van Te Velde correspondeert de onderlinge gemeenschap vooral op het
samenleven, maar raakt het ook aan de barmhartigheid. Samenleven beschrijft Te Velde als dat je in
Christus aan elkaar verbonden bent en daarom met elkaar meeleeft. In het samenleven gaat het erom
dat je elkaar ziet en kent, met elkaar omgaat en het leven deelt. Barmhartigheid is aan samenleven
verbonden, het gaat dan om het elkaar helpen in bijvoorbeeld materiële en sociale nood. 75
Dit zijn precies de onderdelen die in huiskerken en celkerken sterk naar voren komen. Door alle
betrokkenen wordt bevestigd dat leden van deze kerken echt op elkaar betrokken zijn en hun leven
met elkaar delen. Op dit onderdeel sluiten kleine kerken dus goed aan op wat Te Velde als
vertegenwoordiger van de gereformeerde visie zegt over samenleven en barmhartigheid. 76
Een praktijkonderzoek naar het functioneren van onderlinge gemeenschap in gereformeerde
kerken, heb ik niet gedaan. Toch heb ik de indruk dat de gereformeerde praktijk achterblijft bij de
gereformeerde theorie. Mijn waarneming is dat in veel gereformeerde kerken een soort harde kern is
waarbinnen de onderlinge gemeenschap goed functioneert, maar dat een deel van de gemeente buiten
M. te Velde, Gemeenteopbouw 2, 38-44.
Vgl. C. Trimp, Kerk in aanbouw, 64-66.
75 M. te Velde, Gemeenteopbouw 2, 47-48.
76 Theologisch kan onderlinge gemeenschap ook worden verbonden aan een gereformeerde
verbondstheologie. Vooral de theologie van de reformator Bullinger geeft hier aanleiding toe. Dit
wordt genoemd door Paas, “Ecclesiology in Context”, 140—141. Dit spoor heb ik verder niet gevolgd.
Meer hierover is te vinden bij C. Graafland, Van Calvijn tot Comrie: oorsprong en ontwikkeling van de leer
van het verbond in het Gereformeerd Protestantisme, (Zoetermeer: Boekencentrum, 1994), 313-314.
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de zondag om weinig tot niets van het kerkzijn merkt. Gereformeerde kerken zouden hierin veel
kunnen leren van huis- en celkerken.
Voor huiskerken is het een aanbeveling zich meer te richten op de omgang met conflicten. Een
gevaar voor huiskerken is dat onderlinge gemeenschap en vriendschap met elkaar worden verward.
Wie niet (meer) bij de groep past, kan een andere kerk opzoeken. Maar juist meningsverschillen,
verschillen in karakter en verschillen in achtergrond kunnen de onderlinge gemeenschap enorm
verdiepen. Om dit te bereiken is het ook belangrijk om te investeren in leiders die kennis hebben van
en vaardigheden hebben in groepsdynamische processen. Het zou goed zijn als leiders hierin worden
toegerust.

4.2.2.

Leiderschap en gaven

Een tweede belangrijk onderdeel in de functionele ecclesiologie van kleine kerken is dat iedereen
de ruimte krijgt en gestimuleerd wordt om zijn gaven in te zetten. Leiders hoeven daarom niet alles te
doen, hoewel in de praktijk blijkt dat het leiden van een huiskerk nog een behoorlijke investering van
tijd en energie vraagt. Dat neemt niet weg dat zij dit met plezier doen.
In het model van Te Velde wordt dit aspect niet genoemd. In twee andere hoofdstukken gaat hij
wel in op de plaats van gaven en ambten. Volgens Te Velde heeft iedereen in de gemeente gaven van
de Geest gekregen. Het is niet zo dat er een elite is die zulke gaven heeft, ze zijn van iedereen. Deze
gaven zijn gericht op de verschillende taken (namelijk de zes dienstgroepen) die in de gemeente
moeten gebeuren. Het hebben van deze gaven is tegelijk ook de opdracht om deze te gebruiken. Elke
christen moet zijn gaven inzetten voor de gemeente. Te Velde wil niets weten van een tegenstelling
tussen gaven en ambt. De ambten liggen in het verlengde van de gaven van de Geest. Ambten horen
bij de gaven die God aan de gemeente geeft. 77
Dat in huis- en celkerken iedereen gestimuleerd wordt om zijn gaven in te zetten past goed bij een
gereformeerde visie op gaven van de Geest. Over ambten wordt in huiskerken verschillend gedacht.
Sommige huiskerken werken met leiders of een kernteam, zonder dat aan ambten te verbinden.
Andere huiskerken kennen de ambten wel en hebben bijvoorbeeld oudsten. Van een tegenstelling
tussen gaven en ambt is daarin geen sprake.
Aan gereformeerde kerken is weer de vraag hoe de theorie zich tot de praktijk verhoudt. De leiders
van huiskerken merken vaak op dat in een traditionele kerk vaak maar 10% van de gemeente zich
actief opstelt en zijn gaven voor de gemeente inzet. Te Velde schrijft: “we moeten maar eerlijk
toegeven dat deze bijbelse denklijnen in ons kerkelijk leven doorgaans te weinig aandacht krijgen.” 78
Soms spreek ik zelf mensen uit de GKv die aangeven best iets te willen doen voor de kerk, maar niet
weten waar ze dat zouden kunnen doen. In kleine kerken speelt dit probleem niet. Hierin kunnen
gereformeerde kerken van huiskerken leren.

4.2.3.

Discipelschap

Over discipelschap, het derde element van de functionele ecclesiologie van kleine kerken, wordt in
de gereformeerde theologie nauwelijks gesproken. In kleine kerken wordt discipelschap vooral gezien
als het elke dag christen zijn, het leven als christen en groeien in je geloof. Daarbij discipel je elkaar.
Dit sluit aan bij met name de dienstgroepen opzicht en levenswijding. Te Velde beschrijft
77
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levenswijding als dat heel het leven een offer en eredienst voor God is. Dit komt tot uiting in heel het
dagelijks leven en krijgt een toespitsing in de liturgie: de omgang met God. Bij opzicht gaat het om het
toezien op elkaar, het elkaar aansporen, bemoedigen, troosten en vermanen. Ook de tucht hoort
hierbij.79
De geïnterviewden geven aan dat mensen die lid zijn van een huiskerk of celkerk enorm groeien in
hun persoonlijk geloof en hoe ze daar in de dagelijkse praktijk uiting aan geven. Dit heeft te maken
met dat slechts consumeren niet mogelijk is. Ook geven ze aan dat het toezicht op elkaar op een heel
natuurlijke manier kan functioneren doordat je echt een relatie met elkaar hebt. Tucht vindt daarom
ook altijd in relatie plaats.
Hoe het discipelschap in kleine kerken functioneert, past goed bij een gereformeerde visie op
kerkzijn. Gereformeerde kerken doen er goed aan op dit punt in de leer te gaan bij huiskerken en
celkerken. Een systematische doordenking van discipelschap zou een verrijking zijn voor de
gereformeerde theologie. Ook kunnen gereformeerde kerken leren in het toezien op elkaar en de tucht
in relatie. Te vaak lijkt dit een taak voor slechts de ambtsdragers te zijn. Dat gemeenschap onmisbaar
is voor een goed functioneren van de tucht, wordt ook door Diettrich Bonhoeffer uitgewerkt. Tucht
begint bij het terechtwijzen van elkaar. Juist wanneer je intensief met elkaar meeleeft, kun je vanuit
een relatie de ander terechtwijzen. Zo kun je ook open zijn over zonde. De zonde wil graag alleen zijn.
Elkaar je zonden belijden is de doorbraak van de gemeenschap, zo komt het licht van het evangelie in
de duisternis.80 Een vraag voor gereformeerde kerken is hoe zij mensen stimuleren om in het dagelijks
leven christen te zijn. In gereformeerde kerken is het te veel mogelijk om slechts te consumeren en
over te gaan tot de orde van de dag. Een persoonlijke benadering is onmisbaar om het discipelschap
meer gestalte te geven.
Een lastig punt is dat niet elk lid van de kerk op discipelschap zit te wachten. De geïnterviewden
geven aan dat kleine kerken dichtbij komen, dat het voor sommige mensen daarom ook bedreigend is.
Sommige mensen willen liever consumeren en weer verder met hun eigen leven, zonder bemoeienis
van anderen. Traditionele kerken zijn voor hen een veilige plaats. Het roept de vraag op: hoe veel mag
een kerk vragen van haar leden? Mogen mensen in een kerk anoniem zijn? Of is het normatief dat je
medechristenen dichtbij laat komen?

4.2.4.

Missie

Dat de kerk een missionaire taak heeft, daar zijn huiskerken en gereformeerde kerken het helemaal
over eens. Te Velde noemt die missionaire taak als dimensie bij alle taken van de kerk. Dat dit
onderzoek gedaan wordt aan een gereformeerde theologische universiteit in een opleiding gericht op
missionair gemeentezijn, geeft aan dat het missionaire aspect van kerkzijn in de gereformeerde
theologie belangrijk is. De geïnterviewden noemen het uitreiken naar de wereld vaak al als doel van
de kerk, zonder dat expliciet naar een missionaire dimensie gevraagd is. Gereformeerde theologie en
kleine kerken staan hier op een lijn.
In de literatuur over huis- en celkerken lijkt het zo te zijn dat wanneer een traditionele kerk
overgaat op het model van kleine kerken, ze automatisch meer missionair zal worden. Er zou dan een
explosieve groei komen door toetreding van nieuwe gelovigen. Dit blijkt in Nederland niet het geval
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te zijn. De Nederlandse situatie is nu eenmaal anders dan die in India en China. 81 Verschillende
theologen wijzen er zelfs op dat het model van kleine groepen niet eens automatisch leidt tot een
grotere missionaire gerichtheid. Het kan voor kleine kerken zelfs een gevaar zijn om het zo goed met
elkaar te hebben dat de buitenwereld wordt vergeten.82 De onderzochte kerken hebben wel die
missionaire gerichtheid. Daar zijn ze ook op uitgezocht, daarom zijn de onderzochte kerken hierin niet
representatief voor huiskerken in Nederland. Wel laten ze zo iets van het potentieel van het model
zien. Ze zijn vaak sterk gericht op hun omgeving en proberen daar relaties aan te gaan en iets voor de
mensen te betekenen. Ook groeien zij door toetreding van nieuwe leden. Dit gaat veel langzamer dan
in de literatuur wordt voorgespiegeld maar meestal wel sneller dan in traditionele kerken.
Een zwak punt van huiskerken kan zijn dat ze erg onzichtbaar zijn. Dat de meeste mensen tot
geloof komen via relaties neemt niet weg dat de kerk een publieke functie heeft. Dat de kerk een
koninkrijk van priesters, een heilige natie is (1 Pet 2,9), impliceert dat de kerk door de buitenwereld
ook op een of andere manier moet worden opgemerkt. Een traditionele kerk is duidelijk herkenbaar,
terwijl een huiskerk al snel meer verstopt is. De publieke functie van huiskerken is dus niet
vanzelfsprekend. De meeste onderzochte huiskerken zijn expliciet met zichtbaarheid bezig,
bijvoorbeeld door activiteiten voor de hele buurt te organiseren.
Huiskerken, celkerken en traditionele kerken hebben hun eigen missionaire kansen. Verschillende
doelgroepen passen beter in verschillende kerkmodellen. Of een kerk missionair is of niet, wordt niet
bepaald door het gebruikte kerkmodel. Het gaat veel meer om de achterliggende waarden, hoe
christenen hun geloof in God invullen.
Toch valt op dat bij de onderzochte huiskerken relatief meer mensen van buitenaf toetreden dan bij
gereformeerde kerken. Ik denk dat hier ten minste twee factoren een rol in spelen. 1. Huiskerken
stimuleren via discipelschap meer een missionaire levensstijl bij haar leden, en 2. huiskerken
evangeliseren via relaties. Hier moeten gereformeerde kerken meer in investeren.

4.2.5.

Verkondiging en onderwijs

Nog niet besproken zijn de dienstgroepen verkondiging en onderwijs uit het model van Te Velde.
Dat betekent niet dat in kleine kerken geen sprake is van verkondiging en onderwijs. Met
verkondiging bedoelt Te Velde de proclamatie van het heil in Christus. Dit gebeurt niet alleen in de
zondagse preek, maar in allerlei vormen van het doorgeven van het evangelie. Alle christenen zijn
verkondigers van het evangelie in hun eigen omgeving. Het onderricht is meer gericht op verbreding,
verdieping en verheldering van kennis en inzicht. Het kan ook ‘toerusting’ genoemd worden. 83
Deze aspecten komen in huiskerken op verschillende manieren terug. Het heeft te maken met
gaven en met discipelschap. Dat iedereen zijn gaven inzet, betekent ook dat mensen met
onderwijzende en verkondigende gaven deze gaven inzetten. En om te groeien in het discipel van
Jezus zijn, is verkondiging en toerusting ook nodig. In de meeste huiskerken wordt in de
samenkomsten op een of andere manier het Woord verkondigd. Ook worden er bijbelstudies
gehouden en worden soms speciale onderwijsavonden georganiseerd, waar ook externe sprekers een
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plek in kunnen hebben. Deze facetten van het kerkzijn komen in kleine kerken dus aan bod. Daarmee
is het hele dienstgroepenmodel van Te Velde terug te vinden in huiskerken en celkerken.
Een zwakke kant van huiskerken is wel dat het een beweging van ‘leken’ is. Niet bij elke huiskerk
zijn theologen betrokken. Het gevaar bestaat dat huiskerken daardoor slechts oppervlakkig onderwijs
bieden. Huiskerken doen er goed aan om theologen te betrekken. Niet elke huiskerk hoeft een
theoloog te hebben, maar elke huiskerk zou er wel goed aan doen contacten met een of meer
theologen te hebben en van hun kennis gebruik te maken.

4.2.6.

Conclusie

Als het gaat om functies van kerkzijn passen huiskerken en celkerken goed in een gereformeerde
ecclesiologie. Alle functies die door Te Velde genoemd worden, komen bij deze kerken terug.
Er is een verschil tussen theorie en praktijk. In de praktijk van kleine kerken komen de
verschillende functies goed tot hun recht. Gereformeerde kerken kunnen hierin leren van huiskerken.
Het model van kleine kerken is niet het antwoord op de vraag hoe kerken meer missionair kunnen
zijn. Wel stimuleren deze kerken een missionaire levenshouding bij haar leden. Daardoor zijn de
onderzochte huiskerken vaak meer missionair gericht. Verder komt de onderlinge gemeenschap hier
meer tot zijn recht, zetten hun leden hun gaven actiever in de gemeente in en groeien ze in
discipelschap.
Voor huiskerken is de belangrijkste aanbeveling om zich meer te richten op de omgang met
conflicten. Het gevaar bestaat dat een clubje gelijkgestemden een huiskerk vormt en iedereen die
anders denkt een andere kerk moet zoeken.

4.3.

VORMGEVING

In hun vormgeving wijken huiskerken en in mindere mate celkerken af van de vormgeving van
gereformeerde kerken. De samenkomsten zijn kleinschalig, er is geen kerkgebouw en geen betaalde
professional, er is geen klassieke preek en de kerkorde van gereformeerde kerken sluit niet aan op hoe
huiskerken en celkerken functioneren.

4.3.1.

Belang vormgeving

Is het verschil in vormgeving een probleem? Voor veel gereformeerde kerken lijkt dat wel het
geval te zijn. Huiskerken passen niet in de kerkorde. Ze organiseren geen kerkdiensten en hebben
geen klassieke preek. Kunnen zij dan gereformeerd zijn? In de gereformeerde ecclesiologie worden
deze vormen soms heel principieel geladen. Volgens Runia is de prediking niet slechts een gewoonte
maar kan de gemeente niet zonder omdat ze het Woord van God moet horen.84 Verkondiging en
prediking worden hier bijna gelijkgesteld, terwijl er ook andere vormen van verkondiging denkbaar
zijn. Volgens Te Velde kan verkondiging op allerlei manieren vorm krijgen waarin het evangelie
wordt doorgegeven. Brienen zegt van de liturgie dat dit het hart is van de dienst van de kerk. Liturgie
stelt hij globaal gelijk aan de kerkdienst. 85 Dit is voor hen zo vanzelfsprekend dat ze niet
beargumenteren waarom de vorm (preek, kerkdienst) gelijk wordt gesteld aan de functie
(verkondiging, liturgie). Dat is direct de zwakke plek. Prediking is slechts

een manier waarop
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het evangelie verkondigd moet worden, kan theologisch beargumenteerd worden, dat er gepreekt
moet worden niet. Volgens Chester en Timmis komt de vorm van de preek meer uit de traditie dan uit
de bijbel.86 Gereformeerde kerken doen er goed aan om te erkennen dat hun vormgeving niet altijd
teruggrijpt op de bijbel maar dat er ook menselijke traditie in zit. Daar is niets verkeerd mee, maar de
traditie moet niet tot norm worden verheven. Het model van Glas (paragraaf 4.1.1.) laat goed zien wat
de plaats van de traditie zou moeten zijn. Het is niet meer dan een vertrekpunt. Als huiskerken
afwijken van de gereformeerde vormgeving, moet de vraag zijn of de gereformeerde vormgeving
vanuit de bijbel de enige juiste vormgeving is, of dat deze vormgeving te herleiden is op de traditie
van de kerk. Het mag niet zo zijn dat huiskerken en celkerken niet als volwaardig gereformeerde
kerken geaccepteerd kunnen worden, slechts omdat ze afwijken van de vorm van gereformeerde
kerken. Als kleine kerken een gereformeerde ecclesiologie van wezen en functie van de kerk
aannemen, moeten ze als volwaardige kerken geaccepteerd worden.
“Ook al passen de huiskerken qua vorm totaal niet bij het kerkverband, principieel horen ze er helemaal bij en
is het ook goed dat het kerkverband ook leert ze te accepteren.” (B2)
“Waarom hoor ik altijd het woord ‘spannend’ als het over vormen gaat? Ik denk bij mijzelf: nee, weet je wat
spannend is? Of mensen tot geloof komen of niet, dat is spannend. Dus de spanning moet je proberen te leggen
op het hoogste niveau, daar moet het uitgevochten worden. Anders gaan mensen toch die traditie naar boven
halen. Het hoogste niveau is, wat in de Nederlandse Geloofsbelijdenis staat, dat we ons onderwerpen aan het
hoofd Jezus Christus.” (B2)
Te Velde schrijft over de kerkorde, waarin het bijvoorbeeld gaat over de zondagse erediensten
volgens de goedgekeurde orden van dienst, dat deze echt niet altijd terug te leiden is op bijbelse
principes. Sommige bepalingen zijn niet meer dan ‘verkeersregels’ en deze kunnen worden aangepast
als dat nodig is. Hij zegt daarbij dat ze dan ook wel moeten worden aangepast. De kerkorde geeft wel
degelijk bindende regels waar niet zomaar van kan worden afgeweken. Als je je ergens niet aan kunt
houden moet je dat ook niet met elkaar afspreken.87
Voor de GKv ligt hierin een belangrijke vraag. Willen deze kerken huiskerken de ruimte bieden?
Mogen huiskerken afwijken van de traditionele vormgeving, als zij verder een gereformeerde
ecclesiologie aannemen? Theologisch is hier geen bezwaar tegen te maken. Laat de kerken de moed
hebben om dan niet via de kerkorde alsnog huiskerken de gereformeerde vormgeving op te leggen.
Voor veel gereformeerde kerken zal de urgentie om deze vorm van kerkzijn via de kerkorde te
legitimeren laag zijn. Daarmee zullen huiskerken binnen de GKv altijd een vreemde eend in de bijt
blijven, getolereerd maar geen volwaardig kerk. Principieel horen deze kerken er volledig bij, dat
moet in de kerkorde ook gehonoreerd worden.

4.3.2.

Kerkregering

Dat betekent niet dat vormgeving er niet toe doet. Er mogen wel degelijk eisen gesteld worden aan
de vormgeving van kleine kerken. Als die eisen dan maar wel voortkomen uit een principiële
ecclesiologie. Daarbij kan gedacht worden aan dat de zes dienstgroepen tot hun recht moeten komen,
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maar ook aan de principes van eenheid, katholiciteit en apostoliciteit. In dat verband wil ik het in deze
paragraaf hebben over de regering van de kerk.
In literatuur wordt in het model van huiskerken aangegeven dat huiskerken met elkaar in
verbinding staan in netwerkrelaties. Zij hebben vrijblijvende contacten met andere kerken in de plaats
waar ze actief zijn en hebben vaak ook nog een netwerk van huiskerken om zich heen waar ze aan
verbonden zijn. Ook in de Nederlandse situatie functioneren een aantal huiskerken op deze manier.
Andere huiskerken kiezen voor een veel sterkere binding aan een kerkverband.
In paragraaf 4.1.2. is al besproken wat de gereformeerde visie is op de verbinding van een kerk aan
andere kerken. Daar is ervoor gepleit dat huiskerken de verbinding met een kerkverband aangaan.
Als kerken belijden dat de kerk één is, is het ook consequent je onder het gezag van een kerkverband
te voegen.
Kerkverbanden kunnen op verschillende manieren functioneren. Twee modellen zijn relevant om
hier

te

bespreken:

het

congregationalisme

en

het

presbyteriaal-synodaal

stelsel.

In

het

congregationalisme is grote nadruk op de zelfstandigheid van de plaatselijke kerk. De plaatselijke
kerk heeft het primaat en valt niet onder het gezag van een synode. Het presbyteriaal-synodaal stelsel
kent ambten en kerkelijke vergaderingen. In dit model is de plaatselijke kerk wel het uitgangspunt,
maar heeft de landelijke kerk meer gezag. Ook is hier sprake van een hogere ambtstheologie: ambten
zijn niet slechts functioneel, maar staan ook namens God tegenover de gemeente. Het ambt is door
God gegeven om zijn kerk te regeren. Het ambt staat tegelijkertijd tegenover en in de gemeente.
Daarmee heeft de kerk ook altijd een institutioneel karakter. De kerk is meer dan een beweging van
discipelen, de kerk staat via de ambten onder het gezag van Christus. 88
De GKv gebruiken het presbyteriaal-synodaal stelsel en staan daar ook principieel achter. Het
model van huiskerken valt binnen het congregationalisme. De vormgeving van huiskerken is hierin
dus niet gereformeerd. In de Nederlandse praktijk passen sommige huiskerken het oorspronkelijke
congregationeel model aan en functioneren binnen een presbyteriaal-synodaal stelsel. Het is voor
huiskerken dus wel mogelijk hierin een gereformeerde vormgeving aan te nemen.
Als huiskerken op deze manier binnen het kerkverband van de GKv willen functioneren en zich
dus onder het gezag van het kerkverband plaatsen, brengt dat voor de GKv ook de
verantwoordelijkheid mee dat gezag niet te misbruiken. In de vormgeving moet ze huiskerken niet
meer opleggen dan noodzakelijk is.

4.3.3.

Transitie

De modellen van huiskerken en celkerken kunnen een waardevolle bijdrage leven aan
gereformeerde kerken. Op verschillende punten kunnen gereformeerde kerken veel van hen leren.
Ook kunnen huiskerken en celkerken, met wat aanpassingen op het oorspronkelijke model, volop
gereformeerd zijn. Is het dan tijd om over te schakelen naar een van deze modellen?
Verschillende theologen houden zich bezig met de vraag of een traditionele kerk om moet
schakelen naar het model van huiskerken of celkerken. Zij zeggen allemaal dat zo’n transitie zeer
moeizaam is. Een omschakeling naar een celkerk vraagt erom alle activiteiten met uitzondering van
de kerkdienst te stoppen en in plaats daarvan cellen te beginnen. Bij een omschakeling naar
W. van ’t Spijker, “Congregationalisme”, 313-325; W. van’t Spijker, “Het presbeteriale-synodale
stelsel”, 326-338; J. van Genderen en W.H. Velema, Beknopte gereformeerde dogmatiek, 663-674 en M.
Horton, The Christian Faith, 835-842.
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huiskerken worden zelfs de kerkdiensten geschrapt. Voor kerken is dat een zeer moeizaam proces,
helemaal omdat er altijd mensen zijn die in het oude model willen blijven. Een realistischer alternatief
is om een model gefaseerd in te voeren.89
Ik denk niet dat alle kerken zouden moeten omschakelen naar het model van huiskerken of
celkerken. Uiteindelijk gaat het niet om het kerkmodel. Evenmin als het gereformeerde kerkmodel is
het model van huiskerken of celkerken normatief. Wel normatief zijn de waarden die achter de
modellen liggen. Op onderdelen moeten gereformeerde kerken hierin van kleine kerken leren. Voor
gereformeerde kerken die in een klassiek model functioneren, betekent dit dat zij zich spiegelt aan
huiskerken en celkerken als het

gaat om de onderlinge gemeenschap, de inzet van gaven en

discipelschap. Zij moet nadenken over hoe deze waarden in het klassiek model vorm krijgen. Het
werken met kleine groepen ligt daarbij voor de hand.
Omdat geen van de modellen normatief is, kunnen beide modellen naast elkaar bestaan. Kerken
kunnen volwaardige zusters van elkaar zijn zonder dat ze van hetzelfde model gebruik maken.
Daarom kunnen huiskerken naast de traditionele kerken begonnen worden. Zulke diversiteit kan een
verrijking zijn voor de kerk.

4.3.4.

Conclusie

Huiskerken, celkerken en traditioneel gereformeerde kerken kennen een verschillende
vormgeving. Het is niet om het even hoe een kerk wordt vormgegeven. De vormgeving van een kerk
moet aansluiten bij een ecclesiologie die bijbels gefundeerd is. De traditie kan hierin nooit normatief
zijn. Huiskerken en celkerken kunnen gereformeerd zijn, gereformeerde kerken moeten daarom
openstaan voor deze vormen van kerkzijn. Dat wil niet zeggen dat elke gereformeerde kerk moet
omschakelen naar huiskerken of celkerken. De modellen zijn niet normatief. Wel kunnen
gereformeerde kerken leren van een aantal bijbelse waarden die in kleine kerken goed functioneren.

W.A. Beckham, The Second Reformation, 157-164; W. Simson, Huizen die de wereld veranderen, 210224; C. Neal, “Changing Church”, 69-83 en M. Booker en M. Ireland, Evangelism – Which Way Now?,
147-149.
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5. SLOT
5.1.

CONCLUSIE

Dit onderzoek was gericht op de vraag: wat is de potentie van de modellen van huiskerken en celkerken
in Nederland? Ik kom tot een conclusie.
Hoewel huiskerken en celkerken veel overeenkomsten hebben, hebben zij in Nederland geen
gelijke mogelijkheden. Celkerken zijn in Nederland nauwelijks van de grond gekomen. Het model is
te hiërarchisch voor de Nederlandse cultuur en het onderscheid met andere kerken waarin kleine
groepen functioneren, wordt steeds kleiner. Het lijkt dat er voor celkerken in Nederland geen potentie
is. De beweging van huiskerken in Nederland is wel significant. Er zijn honderd van zulke initiatieven
gevonden en er is sprake van groei.
De potentie van dat model zit met name op een aantal functies van kerkzijn die in huiskerken goed
behartigd worden. Onlosmakelijk verbonden aan het model van huiskerken is de onderlinge
gemeenschap. In de onderzochte huiskerken kwam steeds naar voren dat hun leden sterk op elkaar
betrokken zijn. Deze betrokkenheid komt tot uitdrukking in het met elkaar meeleven, maar ook in het
elkaar stimuleren in discipelschap. Discipelschap is het groeien als christen om als christen in de
wereld te staan. Omdat je in een huiskerk niet anoniem bent, kunnen huiskerken daar een grote
bijdrage aan leveren. Je wordt bevraagd op je geloof en je leven. Op die manier kan ook de tucht een
natuurlijke plek krijgen. In de onderzochte huiskerken worden de leden gestimuleerd om hun gaven
in te zetten. Iedereen heeft zo taken in de gemeente. Toch is het leiden van een huiskerk intensief.
Huiskerken zijn niet de oplossing om missionair kerk te zijn. Huiskerken zijn niet per definitie
missionair. Dat zijn ze pas als hun leden gedreven zijn iets voor hun omgeving te betekenen. En zelfs
al zijn huiskerken missionair gericht, dan nog worden de exponentiële groeibeloftes uit de literatuur
bij lange na niet gehaald. Wel kennen de onderzochte huiskerken relatief meer nieuwe christenen dan
traditionele kerken. Huiskerken hebben een aantal voordelen in het missionair zijn, maar daar staan
ook nadelen tegenover. In sommige Nederlandse subculturen hebben huiskerken veel missionaire
kansen, in andere subculturen zal een meer traditionele vorm van kerkzijn meer aanslaan. Wat een
duidelijke missionaire kracht van huiskerken is, is dat ze hun leden kunnen stimuleren om missionair
te zijn.
De volgende vraag is of het model van huiskerken ook potentie heeft voor de GKv. Daarvoor is het
belangrijk dat het model in een gereformeerde ecclesiologie past. Dat gaat niet automatisch. Het
model van huiskerken, zoals dat in de literatuur wordt beschreven, functioneert binnen een
vrijkerkelijke context. Een deel van de onderzochte huiskerken kent dan ook een vrijkerkelijke
ecclesiologie. Ze hechten veel waarde aan hun zelfstandigheid en willen zich niet onder het gezag van
andere kerken voegen. Deze huiskerken passen niet in een gereformeerde ecclesiologie. Echter, er zijn
verschillende voorbeelden van huiskerken in Nederland die het model zo hebben aangepast dat het
wel in een gereformeerde ecclesiologie past. Deze huiskerken zijn aangesloten bij een kerkverband,
waaronder de GKv. Op die manier kunnen deze huiskerken recht doen aan een gereformeerde visie
op de eenheid, katholiciteit en apostoliciteit van de kerk. Ook zijn deze kerken zo meer dan een
groepje christenen dat samenkomst.
Op het niveau van vormgeving wijken huiskerken sterk af van wat in de GKv gangbaar is. Toch
mag dat niet bepalen of het model van huiskerken legitiem is binnen de GKv. De beslissing moet
vallen op de hogere niveaus. Kunnen huiskerken passen in een gereformeerde ecclesiologie van het
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wezen van de kerk? Het oorspronkelijke model kan dat niet, maar met een aantal aanpassingen is het
wel mogelijk. Het belangrijkste hierin is dat een huiskerk zich onder het gezag van andere kerken
plaatst. Ook kunnen de verschillende functies van kerkzijn in huiskerken tot hun recht komen. Alleen
de manier waarop hier invulling aan wordt gegeven, verschilt. Daarom moet de GKv ruimte bieden
voor huiskerken binnen het kerkverband en hen als volwaardig kerk beschouwen als zij zich willen
voegen in een gereformeerde ecclesiologie van wezen en functies van kerkzijn.

5.2.

VERVOLGONDERZOEK

Elk onderzoek heeft beperkingen om het onderzoekbaar te houden. Dat geldt ook voor dit
onderzoek. Daarom geef ik nog een aantal suggesties voor vervolgonderzoek.


Dit onderzoek was gericht op de potentie van de modellen van huiskerken en celkerken
naar aanleiding van een aantal best practices. Daarmee is nog niets gezegd over hoe
huiskerken in Nederland gemiddeld functioneren. Het zou goed zijn als hier ook
onderzoek naar gedaan wordt. Zo’n onderzoek kan ook helpen in het vinden van factoren
die de verschillen tussen huiskerken verklaren.



Het praktische deel van dit onderzoek was gericht op leiders van huiskerken. Op die
manier kon ik van verschillende huiskerken een globaal beeld krijgen. Het is interessant
om bij één of twee huiskerken eens een verdere diepteboring te doen door een tijd mee te
lopen in een huiskerk en de leden te spreken.



Een onderzoek naar waarom huiskerken opgeheven worden of waarom mensen bij een
huiskerk vertrekken, levert nieuwe informatie op over zwakke kanten van huiskerken.
Hieruit kunnen aandachtspunten worden geformuleerd die huiskerken sterker kunnen
maken.



In groepen spelen altijd allerlei groepsdynamische processen. In de literatuur en in de
meeste interviews is dit aspect niet genoemd. Waarom is dat zo? Hoe gaan huiskerken met
zulke processen om?



Een spannende theologische vraag is die naar de normativiteit van gemeenschap. Moet
elke christen idealiter in een kleine groep opgenomen zijn? Of kunnen christenen ook
buiten zo’n intensieve geloofsgemeenschap functioneren? Hieraan verwant is de vraag:
moet de kerk altijd dichtbij komen, of mag je in de kerk ook anoniem zijn? Hoe moet de
kerk omgaan met mensen die helemaal niet zitten te wachten op een kerk die dichtbij
komt?
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