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VOORWOORD
Deze scriptie is geschreven ten behoeve van mijn studie theologie aan de Vrije
Universiteit te Amsterdam. Ik krijg er studiepunten voor en dat was een goede stimulans
om alle uren in dit onderzoek te steken die ervoor nodig waren. Zittend achter mijn
bureau heb ik echter vaak gedacht dat ik dit onderzoek ook zou uitvoeren als ik er geen
studiepunten voor had gekregen. Want kerkplanting is een inspirerend vakgebied! Ik
heb genoten van de vele boeken en artikelen. Van het ondernemende, het
vernieuwende, het enthousiasme, en de sfeer van verwachting die er om heen hangt. Ik
ben de schrijvers van de boeken, artikelen en onderzoeken dankbaar.
Tussen denken en doen zit echter een gapend gat dat gevuld is met genoeg tijd hebben,
genoeg energie hebben, niet opgeslokt worden door andere werkzaamheden, én het
belangrijkste: genoeg aandacht kunnen geven aan het gezin. Want een onderzoek als dit
gaat altijd ten koste van vrije zaterdagen, avondjes uit en samen op de bank zitten.
Studiepunten vormen een middel om dat te accepteren, omdat je weet dat het
onderzoek in augustus af moet zijn en er dan weer een andere tijd aanbreekt. Een tijd
waarin de voeten minder vaak onder het bureau te vinden zijn en meer op de bank,
tegen een bal, of in een restaurant.
Mijn dank gaat in de eerste plaats dan ook uit naar mijn vrouw Esther, mijn zoon Levi en
mijn verdere familie. Verder is deze scriptie wat het is door de inspirerende begeleiding
van Stefan Paas en Sake Stoppels en door de medewerking van de vele respondenten.
Ook hebben een aantal mensen waardevolle opmerkingen gemaakt bij de conceptversie
en de engelse samenvatting, waaronder Guus Bosman, Daniel Brouwer, Norman Viss,
Jos Douma en Piet Prak (die jarenlang bij het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft
gewerkt en de gegevens vanuit zijn deskundigheid heeft beoordeeld). Allen hartelijk
dank!
Tevens wil ik de Christelijke Gereformeerde en de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te
Broek op Langedijk noemen. Zij maken het mogelijk dat ik zowel in een oudere kerk als
in een kerkplant werkzaam ben. Beide met veel voldoening! Dank daarvoor.
Tot slot geloof ik dat we leven op de adem van Gods stem. Zonder Hem zou ik er niet
zijn, en deze scriptie ook niet. Ik hoop van harte dat dit onderzoek mag bijdragen aan de
opbouw van Zijn Koninkrijk.
Alrik Vos
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1. AANLEIDING
“Church planting is the most effective evangelistic strategy under heaven” 1
- C. Peter Wagner

1.1 INLEIDING
Er bestaan hoge verwachtingen ten aanzien van kerkplanting als middel om nietkerkelijken te bereiken met het evangelie. Peter Wagner stelt dat het planten van
nieuwe kerken de meest effectieve evangelisatiemethode is die er bestaat.
In Amerika is die uitspraak vaak onderstreept met woorden als: “If you are interested in
reaching new people, by far the most effective way to do this is through church planting
(Lyle Schaller), “New churches are the most effective at reaching unchurched preChristians (Robert Logan)” en “Dozens of denominational studies have confirmed that
the average new church gains most of its new members (60-80%) from the ranks of
people who are not attending any worshipping body, while churches over 10-15 years of
age gain 80-90% of new members by transfer from other congregations.” (Tim Keller).2
Ook Nederlandse kerkplanters onderschrijven de stelling van Wagner. In een interview
in het Reformatorisch Dagblad (2011) geeft Theo Visser, pionier, stimulator en toeruster
op het gebied van kerkplanting het volgende antwoord op de vraag waarom er nieuwe
kerken nodig zijn: ‘Nieuwe kerken blijken het best in staat om nieuwe doelgroepen te
bereiken. Tientallen onderzoeken laten zien dat de aanwas van een gemiddelde
missionaire gemeentestichting voor 60 tot 80 procent bestaat uit mensen die nog geen
kerkganger waren, terwijl de aanwas van oudere kerken voor 80 tot 90 procent
afkomstig is uit andere kerken.3 Siebrand Wierda, ook pionier, stimulator en toeruster
op het gebied van kerkplanting, schrijft in het opinieblad CVKoers (2008) dat
kerkplanting onder meer belangrijk is ‘omdat we daarmee kiezen voor het middel dat

1

C.P. Wagner, Church Planting for a Greater Harvest, Glendale, 1991, 7.
Schaller: “Schaller Says SBC Must Decide about New Church Starts,” in: Biblical Recorder, Juni, 1991, 8.
Logan: Robert E. Logan and Steven L. Ogne, Church Planter’s Toolkit, Saint Charles, 1991, 1-3.
Keller: T. Keller, Why Plant Churches, New York, 2002.
http://download.redeemer.com/pdf/learn/resources/Why_Plant_Churches-Keller.pdf (11-11-2011).
3
J. van Hoeven – Ten voorde, ‘Kerkplanting niet altijd succesverhaal’, in: Reformatorisch Dagblad, 10-062011.
2
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het beste in staat is om nieuwe generaties te bereiken, vooral hen die niet kerkelijk zijn.’4
Martijn Vellekoop toonde aan dat voor bijna alle kerken die na 1990 in Nederland
geplant zijn, het bereiken van niet-kerkelijken een belangrijk tot zeer belangrijk motief
was, waarbij de kerkplanters in hoge mate geïnspireerd waren door Amerikanen als Bill
Hybels, Rick Warren en Tim Keller.5
Ik was benieuwd naar deze ‘tientallen’ onderzoeken. Ik wilde ze lezen en nagaan hoe ze
waren uitgevoerd, zodat ik daar mijn voordeel mee kon doen voor mijn eigen
onderzoek. Tot mijn verbazing kon ik deze onderzoeken nergens vinden! Zelfs leidende
religieonderzoekers konden mij er niet aan helpen. De uitspraken en onderzoeken die ik
daarentegen wel vond hadden meer weg van mobilisatie-retoriek dan dat ze
daadwerkelijk iets aantoonden.
1.1.1 AMERIKAANSE ONDERZOEKEN
Zo is de uitspraak van Bruce McNicol: “Among evangelical churches, those under three
years old will win ten people to Christ per year for every hunderd church members; those
3 to 15 years old will win five people per year. After age 15, the number drops to three
per year” een populair bewijsstuk.6 Het wordt in handboeken en op websites regelmatig
gebruikt om aan te tonen dat kerkplanting een effectief instrument is om nietkerkelijken te bereiken. In mijn poging om de studie te vinden die hieraan ten grondslag
zou liggen had ik emailcontact met Mike Hamel, destijds collega van Bruce McNicol bij
Interest Ministries. Hij mailde me dat hij niet wist of het materiaal nog wel bestaat. Een
dag later kreeg ik het artikel uit Christianity Today (1991) onder ogen waarin McNicol
geciteerd werd. Hij verwees daarin naar ‘recente studies’ die toendertijd gedaan waren.
Welke studies dat waren en hoe die uitgevoerd waren stond er niet bij.7
Een andere uitspraak is die van Ralph Moore: “One American denomination recently
found that 80 percent of its converts came to faith in Jesus in churches less than two
years old.” 8 Deze uitspraak wordt vaak in een adem genoemd met de uitspraak van
Bruce McNicol. Wie de voetnoot nagaat en het boek Starting New Churches leest,
ontdekt dat deze stelling niet onderbouwd wordt en dat er geen verwijzing naar ander
onderzoek bij staat. Het is niet duidelijk over welke denominatie Moore het heeft, of er
onderzoek aan ten grondslag ligt en hoe betrouwbaar dat onderzoek is.

4

S.J. Wierda, Voortgaande gemeentestichting, in: CVKoers, januari 2008.
M. Vellekoop, Nieuwe kerken in een nieuwe context, Masterscriptie VU Amsterdam, 2008, 70 – 73.
6
Geen auteur, “Churches Die with Dignity” in: Christianity Today, januari, 1991, 69.
7
Bruce McNicol krigt meerdere namen op de diverse websites: Bruce McNicol, Bruce McNichol, Brian
McNicol. Kennelijk wordt er blind geknipt en geplakt. Vergelijk bijvoorbeeld de websites:
http://www.churchleaders.com/outreach-missions/outreach-missions-articles/138307-the-desperate-needfor-new-churches.html en http://www.acts29network.org/acts-29-blog/church-planting-makes-disciples-andsometimes-enemies/ (8-12-2011).
8
R. Moore, Starting New Churches, Ventura, 2002, 23.
5
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Ook de studie die ten grondslag ligt aan de bewering dat “churches ten years old or older
have an average of 2.5 baptisms per year per 100 members, and churches ten years old
or younger have an avarage 10.8 baptisms per year per 100 members”, helpt weinig
verder. Wie de voetnoot volgt en het handboek ‘New Churches Needed’ van de North
American Mission Board leest waar naar verwezen wordt, ziet alleen een grafiek waarin
de leeftijd van een kerk afgezet wordt tegen het aantal gemeenteleden per dopeling.9
Onder deze grafiek staat een verwijzing naar de Annual Church Profile 1999 van de
Zuidelijke Baptisten. Het probleem is dat deze denominatie geen aparte categorieën
hanteert ten aanzien van dopelingen die een christelijke opvoeding hebben gehad en
hen die dat niet hebben gehad. Daardoor kunnen er uit dit onderzoek geen conclusies
worden getrokken ten aanzien van het toetreden van niet-kerkelijken tot nieuwe
kerken. Dit geldt ook voor de afzonderlijke onderzoeken die Clifford Tharp, W. McRaney,
C. Chaney en Ed Stetzer in ditzelfde kerkverband deden.10
1.1.2 ONDERZOEK DAT TIM KELLER AANHAALT
Keller steunt voor zijn bewering dat nieuwere kerken meer mensen aan het Lichaam van
Christus toevoegen dan oudere kerken op onderzoek gedaan door Schaller, onderzoek
gedaan door Hadaway en hij heeft het over tientallen onderzoeken die door
kerkverbanden zelf zijn gedaan.
Ik ben de voetnoot waarin hij naar deze bronnen verwijst nagegaan. Schaller schrijft in
zijn boek 44 Questions for Church Planters dat de Verenigde Staten in 1820 uit 9,6
miljoen inwoners bestonden voor wie er 11.000 kerken waren (1:875). In 1860 was het
aantal kerken gegroeid tot 54.000 en het aantal inwoners tot 31,5 miljoen (1:610). In
1906 waren er 212.000 kerken voor 85,4 miljoen inwoners (1:430). Hieruit kan volgens
hem afgeleid worden dat kerkplanting een belangrijke sleutel is om het aantal
christenen in een land te laten groeien.11
Het is echter een statistische fout om twee verschijnselen afzonderlijk te beschrijven en
daartussen een verband te suggereren zonder dat daadwerkelijk aan te tonen. Wat het
onderzoek van Schaller aantoont is dat in de 19 e eeuw het aantal kerken naar
verhouding sneller toenam dan het aantal inwoners. Maar daar zijn allerlei verklaringen
voor mogelijk. De opkomst van het denominationalisme bijvoorbeeld, waardoor nieuwe
kerkverbanden in de USA hun eigen kerken gingen stichten. Waar er voorheen één kerk
per dorp was, werden dat er nu drie of vier kleinere.
9

North American Mission Board, New Churches Needed: Our Church Can Help!: A Step-by-Step Handbook for
Planting New Churches, Alpharetta, 2001, 55.
10
Zie: J. Clifford Tharp, Reflections on Southern Baptist Baptism,
http://www.bpnews.net/pdf/TharpBaptisms.pdf (12-12-2011).
W. McRaney, Church Planting as Growth Strategy in the Face of Church Decline, in: Journal for Baptist
Theology and Ministry (Herfst 2003).
E. Stetzer en W. Bird, Viral Churches: Helping Church Planters Become Movement Makers, San
Francisco, 2010, 24.
11
L. Schaller, 44 Questions for Church Planters, Nashville, 1991, 14-26.
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Schaller zou op zijn minst aan moeten tonen dat in diezelfde periode het aantal
kerkleden naar verhouding sneller groeide dan het aantal inwoners, dan zou er een
suggestie van uit kunnen gaan. Alhoewel dan nog steeds niet duidelijk is of de groei van
het aantal kerken kwam doordat er meer christen waren, of dat de groei van het aantal
christenen kwam omdat er meer kerken waren. Dat laatste kan met behulp van dit
onderzoek niet worden aangetoond.
Dan het onderzoek van Hadaway. Hij onderzocht de bijdrage van nieuwe kerken aan de
groei van de Amerikaanse Zuidelijke Baptisten in de periode 1981-1986. Een van zijn
conclusies was dat jonge kerken meer en vaker groeiden dan oudere kerken. Van de
kerken die voor 1927 waren geïnstitueerd was 25% gegroeid in de jaren 1981 tot 1986.
Van de kerken die tussen 1972 en 1981 waren gesticht was 68% gegroeid. En het
groeipercentage van de groeiende jongere kerken lag 10 keer hoger dan dat van de
groeiende oudere kerken.12
Over het algemeen wordt dit beeld bevestigd door andere onderzoeken. Ik vond één
onderzoek, gedaan door de Presbyterian Church in de USA, waarin oudere kerken
sneller groeiden dan jongere kerken.13 Maar de meeste onderzoeken bevestigden het
beeld dat Hadaway schetst. Zo toonde het belangrijke onderzoek Facts on Growth
(2005) aan dat jongere kerken (tot 15 jaar) meer en sneller groeien dan oudere kerken.14
Schaller zegt dan ook dat iedere denominatie die wil groeien kerken moet planten.
Minimaal 1% van het aantal kerken dat er al is (dan blijft ze gelijk), en als ze wil groeien
dan dient dit aantal 2-3% te zijn.15
Het probleem is echter dat deze onderzoeken niet aantonen wáár de groei vandaan
komt. Zijn de nieuwe toetreders allemaal nieuwe gelovigen, zijn het verhuisde
christenen, of christenen die uit oudere kerken overkomen? Dit blijft onduidelijk.
Onderzoeken die helder aantonen dat jongere kerken meer niet-kerkelijken bereiken
dan oudere kerken heb ik niet kunnen vinden, terwijl ik veel vooraanstaande
kerkplanters en kerkplantorganisaties benaderd heb, waaronder Hadaway zelf.16

12

C.K. Hadaway, The Impact of New Church Development on Southern Baptist Growth: Review of Religious
Research: Official Journal of the Religious Research Association, Inc. Vol. 31, No. 4 (Juni, 1990).
13
Myths and Facts about Evangelism and Church Growth, Research Services, PC(USA), 2011.
http://www.uscongregations.org/pdf/growppt.pdf (8-12-2011); Van hun groeiende kerken waren er 37%
voor 1900 gesticht, 17% tussen 1900 en 1959 en minder dan de helft na 1959.
14
C. K. Hadaway, Facts on Growth, 2005, 2, http://faithcommunitiestoday.org/sites/all/themes/factzen4/
files/CongGrowth.pdf (28-11-2011).
15
L. Schaller, 44 Questions, 12.
16
Verder heb ijk contact gehad met A. Barth (katalysator kerkplanter voor Europa en Afrika vanuit het City-toCity netwerk waar Keller voorzitter van is), S. Wierda (katalysator kerkplanter Amsterdam in Beweging,
gemeentestichter), S. Paas (bijzonder hoogleraar kerkplanting aan de Vrije Universiteit), D. Bruce
(onderzoekster in dienst van de Presbyterian Church in de USA) C. Hadaway (eerder genoemde
religieonderzoeker), de afdeling Church Planting van de North American Mission Board en het Lifeway
Research Centre van Ed Stetzer.
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Uit het onderzoek van Hadaway valt wel af te leiden dat groeiende kerken meer aan
evangelisatie deden dan gelijkblijvende en slinkende kerken.17 Onderzoek van Stetzer en
Connor liet dat ook zien.18 Omdat jonge kerken vaker groeien dan oudere kerken, en
groeiende kerken dus vaker aan evangelisatie deden, vroeg ik me af of hier een verband
lag. Zou het kunnen dat (een deel) van de groei van de jongere kerken verklaard zou
kunnen worden door vrucht op hun evangelisatiewerk?
Het zou kunnen, maar zoals gezegd, het is niet aangetoond. Daarbij wezen andere
onderzoeken een andere kant op. Het U.S. Congregational Life Survey liet zien dat leden
van groeiende kerken wel eerder vrienden uitnodigden om mee naar de kerk te gaan,
maar dat ze niet meer aan evangelisatie en missionaire activiteiten deden. Integendeel,
‘sharing faith’ bleek juist een negatieve voorspeller voor groei te zijn (evenals ‘growing
spirituality’ en ‘focussing on the community’)19
1.1.3 EEN VERRASSENDE ONTDEKKING
Het enige onderzoek dat specifiek inging op de vraag waar de nieuwe leden van de
jongere en de oudere kerken vandaan kwamen was dit U.S. Congregational Life Survey.
Dit onderzoek is enorm uitgebreid. Maar liefst 300.000 bezoekers van 15 jaar en ouder
die in meer dan 2000 plaatselijke kerken samenkwamen vulden op zondag 29 april 2001
een enquête in.
De respondenten werden in verschillende categorien ingedeeld, waaronder de categorie
‘nieuwe mensen’. Dit waren hen die ergens in de afgelopen vijf jaar voor het eerst de
kerkdiensten van de kerk waar ze de enquête invulden bezochten. Een deel van deze
‘nieuwe mensen’ gaf aan dat zij niet eerder kerkelijk betrokken waren geweest.20 Bij de
katholieken gold dit voor 6% van de ‘nieuwe mensen’, bij de mainline protestanten voor
8%, evenals bij de conservatieve protestantse kerken. Bij de historical black churches
had 11% van de ‘nieuwe mensen’ niet eerder een kerkelijke achtergrond gehad.21
Verrassend was dat in de Presbyteriaanse kerken het aantal mensen dat aangaf niet
eerder kerkelijk betrokken te zijn geweest in de oudere kerken hoger lag dan in de
jongere kerken!22

17

D.A. Roozen & C. Kirk Hadaway, Church and Denominational Growth, Nashville, 1993, 169-178.
E. Stetzer, P. Connor, Research Reflection, Church Plant Baptisms, NAMB, 2007,
http://www.namb.net/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=8590117120 (10-12-2011).
19
http://www.uscongregations.org/pdf/growppt.pdf (10-12-2011).
20
Er is gemeten a.d.h.v. van aanwezigheid in kerkdiensten; enkele denominaties kennen geen ‘leden’.
21
http://www.uscongregations.org/pdf/rra-2004-db.pdf (8-12-2011).
22
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Van Deborah Bruce, onderzoekster in dienst van de Presbyterian Church in de USA,
kreeg ik de volgende gegevens. Niet jongere kerken, maar oudere kerken bleken meer
niet-kerkelijken (first-timers) te bereiken. 23
New people in churches founded:

between 1993 and 2008
(n=938)

before 1993
(n=18,226)

First-timers
Returnees
Switchers
Transfers

6%
11%
18%
65%

8%
17%
22%
52%

First-timers: die mensen die aangaven geen enkele kerkelijke achtergrond te hebben gehad voordat ze de
huidige kerk bezochten. Returnees: die mensen die aangaven in het verleden wel betrokken te zijn geweest bij
een kerk, maar daarmee gestopt waren, en geen kerkelijke betrokkenheid meer hadden voordat ze in hun
huidige gemeente de diensten gingen bezoeken. Switchers: hen die kerkelijk betrokken waren en van
denominatie veranderd zijn. Transfers: hen die kerkelijk betrokken waren en binnen dezelfde denominatie van
gemeente zijn veranderd.

Nu moet gezegd worden dat het aantal nieuwe kerken binnen de Presbyteriaanse
denominatie niet zo hoog lag. Het aantal mensen dat in de nieuwere kerken een
enquête invulde verschilde dus nogal van het aantal mensen dat in de oudere kerken
een enquête invulde (938 versus 18,226). Maar hoe dan ook is dit een verrassende
uitslag!
Het feit dat kwalitatief goed Amerikaans onderzoek nauwelijks vindbaar is, wil overigens
niet zeggen dat de stelling van Wagner in de Amerikaanse context niet opgaat.
Misschien is het daar wel overduidelijk dat nieuwe kerken meer niet-kerkelijken
bereiken dan oudere kerken en dat er daarom weinig behoefte bestaat om dit goed in
kaart te brengen (net zoals er geen wetenschappelijk onderzoek bestaat dat aantoont
dat water echt nat is). Wat we wel kunnen vaststellen is dat Amerikaans onderzoek dat
de stelling van Wagner onderschrijft zeer moeilijk te vinden is. Als het er al is.
1.1.4 EUROPEES ONDERZOEK
Voor Europees onderzoek geldt dit evenzo. Stuart Murray en George Lings deden
onderzoek naar de 1867 kerken die in de periode 1989-1998 door Britse denominaties
waren gesticht. De onderzoeksmethode die zij gebruikten bestond uit het voeren van
gesprekken en correspondentie met representanten van de verschillende denominaties.
Uit dit onderzoek bleek dat de Britse kerkplantingen wel effectief waren in het bereiken
van randkerkelijken, maar niet in het bereiken van niet-kerkelijken. De bijdrage van
mensen die voorheen niet-kerkelijk waren aan de numerieke groei van deze nieuwe
kerken was minimaal.24 ‘Church planting was apparently not a panacea for a declining

23
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Roozen & Hadaway, Church and Denominational Growth, 143.
G. Lings, S. Murray, Church Planting: Past, Present and Future, Cambridge 2003, 14.
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church, a guaranteed church-growth mechanism, of even “the most effective means of
evangelism under heaven’, aldus Murray.25
Kleinschalig onderzoek van George Lings bevestigde dit. Hij liet zijn studenten onderzoek
doen in de nieuwe kerken (fresh expressions). Het aantal mensen zonder kerkelijke
achtergrond bleek in deze kerken klein te zijn. Opvallend was dat het aantal
bekeerlingen toenam naarmate de kerken ouder werden. Na drie jaar kwamen er meer
mensen zonder kerkelijke achtergrond tot geloof dan in de jaren daarvoor, terwijl dit
precies de leeftijd was waarop veel nieuwe kerken (uit teleurstelling?) hun deuren
sloten.26
Sabine Schröder kwam tot een soortgelijke conclusie in haar onderzoek naar de
kerkplantingen van de vrije kerken in Oost-Duitsland in de periode 1989 – 2003. Zij hield
een enquête (respons 33%) onder de kerkplanters. Uit die enquête bleek dat 44% van
de leden van deze kerkplantingen tot geloof was gekomen. Dit lijkt veel, maar het is
onduidelijk wat er onder deze categorie verstaan wordt. Zijn dit allen ‘first-timers’, of
zijn het ‘returnees’, of ‘switchers’? Haar onderzoek bood te weinig handvatten om daar
iets over te kunnen zeggen. Zelf vermoedde ze dat het aantal toetreders zonder
kerkelijke achtergrond klein was, voornamelijk omdat de nieuwe kerkplantingen zo goed
als niets aan contextualisatie deden.27
Dan het boek Global Church Planting. Daarin staat te lezen dat ledenstatistieken van de
Vrije Evangelische kerken in Duitsland aantonen dat kerken die ouder dan vijf jaar zijn
jaarlijks één bekeerling per 102 gemeenteleden verwelkomen, tegen één bekeerling per
38 gemeenteleden in kerken die jonger dan vijf jaar zijn.28 Het probleem is (opnieuw)
dat de term bekeerling niet gedefinieerd wordt. Omdat de Vrije Evangelische kerken in
Duitsland geen kinderen dopen, vermoed ik dat alle dopelingen als bekeerlingen gezien
worden, waardoor deze cijfers niet veel zeggen over het toetreden van niet-kerkelijken
tot kerkplantingen. Verder is onduidelijk hoe dit onderzoek is uitgevoerd, hoe
betrouwbaar het is, en wat het zegt over het toetreden van niet-kerkelijken tot
kerkplantingen van de Vrije Evangelische kerken in Duitsland.
Simple Church Europe bracht in 2010 een rapport uit waarin stond te lezen dat de
Simple Churches (kleine gemeenschappen van 3 – 20 mensen) een jaarlijkse groei van
22% vertoonden. Van de groei bestond 23% uit nieuwe toetreders zonder christelijke
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S. Murray, Planting Churches in the 21 century, Scottdale, 2010, 13.
D. Male, Who are fresh expressions really for? Do they really reach the unchurched? In: L. Nelstrop en M.
Percy (ed.), Evaluating Fresh Expressions, Norwich, 2008, 154.
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Sabine Schröder, Konfessionslose erreichen: Gemeindegründungen von freikirchlichen Initiativen seit der
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achtergrond (2009). Een jaar later was het aantal toetreders iets gedaald (21%) maar
bestond 34% van de nieuwe toetreders uit bekeerlingen (2010).29
Dat zijn bemoedigende cijfers, maar de onderzoeksresultaten zijn statistisch zonder
waarde. De term bekeerling wordt (opnieuw) niet gedefinieerd, zodat we niet weten
wie ze wel en wie ze niet als bekeerling meerekenden. De onderzoeksmethode (het
enquêteren van bevriende gemeentestichters die op hun beurt anderen uitnodigden om
mee te doen) is vatbaar voor vooringenomenheid. En omdat hun kerken uit kleine
aantallen mensen bestaan, die zichzelf vaak vermenigvuldigen, kunnen dubbeltellingen
het resultaat sterk beïnvloeden.30
Het laatste onderzoek dat ik tegenkwam, was het onderzoek van Theo Visser onder de
kerkplantingen die bij zijn ICP netwerk zijn aangesloten.31 Na maanden bellen, mailen,
bezoeken en navragen heeft hij alle missionaire gegevens boven tafel weten te halen. In
de 18 kerkplantingen die bij het netwerk zijn aangesloten waren er in totaal 216
volwassenen tot geloof gekomen en gedoopt en 269 mensen, die als kind gedoopt
waren, gaven aan tot geloof te zijn gekomen (vaak waren deze mensen wel gedoopt,
maar hadden ze verder geen christelijke opvoeding gehad). De totale missionaire winst
van deze kerkplantingen bestond zodoende uit 485 mensen.
De volgende conclusies werden door Visser getrokken: 1) In deze kerkplantingen zijn
meer mensen tot geloof gekomen dan in oudere kerken van de kerkverbanden waartoe
ze behoren. 2) Opvallend is dat 75% van de missionaire winst bij 16% van de
kerkplantingen vandaan kwam. 3) De verwachting is dat dit plaatje zal veranderen
omdat kerkplantingen die langer bezig zijn af lijken te vlakken in hun missionaire groei.
4) De context van de kerkplantingen blijkt een rol te spelen, sommige kerkplantingen
werken in een context die resistenter is voor het evangelie dan andere contexten. 5)
Ongeveer 10-15% van alle dopelingen valt terug in een leven zonder God.
Dit onderzoek omschrijft helder wie er tot de bekeerlingen gerekend worden en
waarom ze deze keuze hebben gemaakt. Ze tellen als een van de weinige onderzoeken
niet iedere dopeling als bekeerling. Maar omdat vergelijkingsmateriaal ontbreekt
kunnen we op grond van dit onderzoek geen harde conclusies trekken ten aanzien van
de effectiviteit van kerkplanting als evangelisatiemethode.

29

M. van der Woude e.a., Simple Church in Europe: Status Report 2010, http://simplechurch.eu/download
(01-12-2011).
30
De gemiddelde small church bestond in 2010 uit 11 mensen en heeft in 2009 22% aanwas gehad (waarvan
23% bekeerling) en in 2010 21% (waarvan 34% bekeerling). Dat betekent dat er in twee jaar tijd één
bekeerling is toegetreden. Dubbele tellingen, onzekerheid over wie er als bekeerling werd gezien (waren het
allen mensen zonder enige kerkelijke achtergrond die tot geloof waren gekomen, of ook randkerkelijken
wiens geloof opgebloeid was?) maken dat de onderzoeksresultaten snel in twijfel kunnen worden getrokken.
31
Onderzoek ICP netwerk, ongepubliceerd, per mail verkregen op 13 maart 2012.
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1.1.5 CONCLUSIE: ER IS NAUWELIJKS BEWIJS
Toen David Male een artikel wilde schrijven over het toetreden van mensen zonder
kerkelijke achtergrond tot nieuwe christelijke kerken in Engeland belde hij een
toonaangevend onderzoeker ten aanzien van kerkplanting op en vroeg hem of hij hem
kon wijzen op goed onderzoek dat hier iets over zei. “To my surprise he replied that he
could not”, schrijft Male. 32 En dat is ook mijn ervaring. Ik had verwacht dat er
overweldigend veel bewijs zou zijn dat aan zou tonen dat kerkplanting het beste middel
is om niet-kerkelijken met het evangelie te bereiken. Het wordt immers zo vaak gezegd
en geschreven, en honderden kerkplanters zijn vanuit die verwachting aan de slag
gegaan. Tot mijn verrassing is zulk bewijs nauwelijks vindbaar. Het onderzoek dat ik
vond was over het algemeen van slechte kwaliteit of niet concreet genoeg. Dit vormt de
aanleiding voor mijn onderzoek. Ik wil weten hoe het zit. Is kerkplanting daadwerkelijk
het meest effectieve middel om de niet-kerkelijken te bereiken, of niet?
1.2 DOELSTELLING
Er zijn in Nederland in de laatste 20 jaar tussen de 300 en de 500 nieuwe ‘autochtone’
kerken gesticht. Een belangrijk tot zeer belangrijk motief daarbij was het bereiken van
niet-kerkelijken.33 Het is niet bekend of deze nieuwe missionaire strategie werkt in
Nederland, in die zin dat nieuwe kerken daadwerkelijk meer niet-christenen tot geloof
zien komen dan oudere kerken. Het doel van mijn onderzoek is om dat te onderzoeken
en verklaringen voor het gevondene te geven.
1.3 HOOFDVRAAG
In hoeverre bereiken kerkplantingen meer niet-kerkelijken dan oudere kerken en welke
verklaringen zijn daarvoor te geven?
1.4 DEELVRAGEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.

32
33

Behoort het streven naar kwantitatieve groei door het planten van nieuwe kerken,
Bijbels-theologisch gezien, tot de natuur van de kerk van Christus?
In hoeverre slagen oudere kerken erin om niet-kerkelijken te bereiken?
In hoeverre slagen kerkplantingsinitiatieven erin om niet-kerkelijken te bereiken?
Bereiken kerkplantingsinitiatieven meer niet-kerkelijken dan oudere kerken?
Welke verklaringen zijn daarvoor te geven?
Welke aanbevelingen volgen hieruit?

Male, Who are fresh expressions really for?, 151.
Vellekoop, Nieuwe kerken, 74.
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1.5 OVERZICHT VAN HET VAKGEBIED
Ik ben niet de eerste die zich in kerkplanting verdiept. Verre van dat! Er is al veel
literatuur over kerkplanting als missionair instrument verschenen.
1.5.1 LITERATUUR UIT NEDERLAND
Het wetenschappelijke onderzoeksveld naar kerkplanting als evangelisatie-instrument in
Nederland is groeiende. Wierda somde in zijn doctoraalscriptie Gezonden met
Perspectief (2001) op welke Nederlandse literatuur hij tot dan toe over kerkplanting als
missionair instrument had gevonden:
“We beschikken in Nederland over slechts weinig literatuur over gemeentestichting en
het ontbreekt al helemaal aan fundamentele literatuur met een gereformeerd karakter.
De stichting VisNed (nu DAWN-Nederland) heeft in 1994 en 1999 een congresbundel
over gemeentestichting gepubliceerd. Eerder al had Krol vanuit de Werkgroep
Gemeentegroei in een brochure geschreven dat de tijd nabij leek ‘dat we ook in
Nederland en België niet meer om het onderwerp ‘gemeentestichting’ heen kunnen’, had
Muller diverse voorbeelden van gemeentestichting in Nederland opgesomd en had
Lukasse geschreven over zijn ervaringen met gemeentestichting in Europa. Men
constateerde dat er behoefte is aan een ‘theologische legitimatie van
gemeentestichting’. Na het eerste congres van VisNed bracht het tijdschrift Soteria
daarop in 1995 een themanummer over gemeentestichting uit. Daarin werd, naast
voorbeelden van gemeentestichting in Engeland, de visie van VisNed nog eens
uiteengezet en werd op die visie gereageerd door mensen uit diverse kerkverbanden.
Echter, de theologische reflectie is slechts summier gebleven. Ook in 1995 was er onder
de VisNed-congresgangers van 1994 geen animo voor een terugkomdag. Rond de tijd
van het tweede VisNed congres in 1999 verschenen opnieuw enkele brochures.
Bovenstaande is volgens mij de gehele oogst van Nederlandse literatuur over
gemeentestichting.”34
Zelf kwam ik in de periode voor 2001 nog het onderzoek van H. van Eeken naar
kerkrechtelijke aspecten van gemeentestichting binnen de kerkorde van de Christelijke
Gereformeerde Kerken in Nederland tegen (2000).35 Het rapport ‘VITAAL 2000’, waarin
de aanbeveling wordt gedaan om kerkplanting als missionair instrument praktisch en
theologisch te doordenken zodat nieuwe groepen bereikt kunnen worden. 36 Het artikel
‘Wat is gereformeerde evangelisatie’, waarin Stefan Paas kerkplanting een beproefd
34

S.J. Wierda, Gezonden met perspectief, Groningen, 2001, 20.
H. van Eecken, Kerkrechtelijke aspecten van gemeentestichting, een onderzoek naar kerkrechtelijke
aspecten van gemeentestichting binnen de kerkorde van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland,
scriptie kerkrecht, TUA Apeldoorn, 2000.
36
C.M.J. Boon e.a., VITAAL 2000, Een onderzoek naar aspecten van krimp en groei in een aantal
grootstedelijke Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland, 2000 (geraadpleegd 3-12-2011:
http://www.cgk.nl/download.php?f=43e0aa79f8f16746bb2b1f3783c6d6ae).
35
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missionair instrument noemt wat hernieuwde aandacht verdient.37 En de scriptie Naar
binnen en naar buiten van Wierda zelf. Hij deed daarin onderzoek naar de Redeemer
Presbyterian Church in New York en brak een lans voor kerkelijke bezinning op
kerkplanting in Nederland.38
De bezinning op kerkplanting in Nederland kwam echter pas goed op gang door de
eerder genoemde doctoraalscriptie van Wierda ‘Gezonden met Perspectief’, waarin hij
een theologisch kader voor gemeentestichting in Nederland gaf. 39 Dit vormde het
startschot voor het verschijnen van allerlei publicaties, scriptie’s en kranten- en
internetartikelen over kerkplanting. De belangrijkste daarvan zal ik weergeven.
Een van de weinige kritische beschouwingen op kerkplanting kwam van de hand van G.J.
van der Kolm (2001). In zijn boek De verbeelding van de kerk: op zoek naar een nieuwe
missionaire ecclesiologie uit hij zijn moeite met missionaire initiatieven die kerkplanting
als doel hebben, en gaat hij op zoek naar een nieuwe missionaire ecclesiologie waarin
het onderscheid tussen binnen en buiten verdwijnt. De kerk is bij hem niet langer te
onderscheiden van de wereld, omdat God handelt in de wereld door de politieke en
sociale gebeurtenissen. Waar de kerk ziet dat God aan het werk is, en daaraan
deelneemt, ‘gebeurt’ de kerk. De kerk verdampt als het ware. Zij heeft geen eigen
betekenis of doel. 40 S. Paas gaat hier op in, in zijn artikel ‘Kerken vormen: de
gemeenschappelijke structuur van het Evangelie anno nu’ (2006).41 Hij wijst innerlijke
tegenstrijdigheden in het werk van van der Kolm aan, zoals zijn uitgangspunt dat het
Koninkrijk van God er nog niet is, maar het nog moet komen, dat tegelijk zijn pleidooi
om God op te merken in de wereld krachteloos maakt. Ook formuleert hij theologische
criteria voor kerkvorming.
In 2007 kwam het boek Levend Lichaam uit, een studieboek praktische ecclesiologie. De
auteurs, allen verbonden aan universiteiten in Nederland, namen er een hoofdstuk over
kerkplanting in op. In 2008 onderzocht Martijn Vellekoop in zijn scriptie Nieuwe kerken
in een nieuwe context de aard en omvang van christelijke gemeentestichting na 1990 in
Nederland, en de rol die contextualisatie daarin speelde.42 Het vormde een belangrijke
bron voor het handboek voor missionaire gemeenschapsvorming ‘Als een kerk opnieuw
begint’ dat in 2008 uit kwam. 43 Daarin wordt de geschiedenis van missionaire
gemeentestichting in Nederland beschreven, de actuele stand van zaken, het geeft
37
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reflectie en analyse, en het geeft richtlijnen voor wat er nodig is. Tot slot deed P.T. de
Jong – Heins in 2009 onderzoek naar de positie van de vrouw in Amsterdamse
gemeentestichtingen van gereformeerde signatuur. 44 G. Berrevoets in 2011 naar
avondmaal, doop en andere zichtbare tekenen van heil in zendingsgemeenten.45 En
aanvaardde S. Paas in 2011 het ambt van bijzonder hoogleraar op de J.H. Bavinckleerstoel voor Church Planting and Church Renewal in a Secular Context aan de Vrije
Universiteit en sprak hij zijn rede ‘Kerkvernieuwing door kerkplanting, de betekenis van
kerkplanting voor de toekomst van de christelijke traditie in Europa’ uit.46
1.5.2 LITERATUUR UIT HET BUITENLAND
Het is ondoenlijk om een overzicht te geven van buitenlandse literatuur op het gebied
van kerkplanting als missionair instrument. Er zijn honderden titels op de markt
gekomen. Ik zal daarom alleen de buitenlandse werken die ik heb bestudeerd
weergeven:
 R. Allen, The Spontaneous Expansion of the Church and the Causes which Hinder it
(1927).47 Allen was een missioloog in de 20ste eeuw. Hij stelt dat er spontane groei
optreedt als kerkplanters de strategie die in de Bijbel staat volgen.
 G. Cray, Mission-Shaped Church: Church Planting and Fresh Expressions of Church in
a Changing Context.48 In dit rapport wordt kerkplanting in Engeland geëvalueerd.
 D. Hesselgrave, Planting Churches Cross-Culturally: North America and Beyond.49 Een
betoog dat er planning en structuur nodig is voor succesvolle kerkgroei.
 A. Hirsch, The Forgotten Ways: Reactivating the Missional Church. Hij spreekt over
zes elementen die spontane kerkgroei kunnen veroorzaken.50
 R. Moore, How to Multiply Your Church: The Most Effective Way to Grow. Hier is een
hoofdstuk in opgenomen waarom bepaalde kerken niet groeien.51
 S. Murray, Church Planting: Laying Foundations. Een missiologische en theologische
doordenking van kerkplanting.52
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 J.D. Payne, Discovering Church Planting: An Introduction to the Whats, Whys and
Hows of Global Church Planting. Biedt ook een missiologische en theologische
onderbouwing van kerkplanting.53
 M. Robinson, Planting Mission-Shaped Churches Today. Een boek uit Engeland dat
ingaat op de ‘whats and why’s’ in plaats van de ‘how to’s’.54
 S. Sjögren en R. Lewin, Community of Kindness: A Relational Approach to Planting
and Growing a Church. Dit is een boek dat ingaat op evangelisatie en kerkplanting.55
 E. Stedzer, Planting Missional Churches: Planting a Church That’s Biblically Sound
and Reaching People in Culture. Een standaardwerk op het gebied van
kerkplanting.56
 C.P. Wagner, Church Planting For a Greater Harvest. Biedt ondermeer onderzoek uit
verschillende denominaties.57

Mijn onderzoek haakt op deze literatuur in en borduurt er op voort.
1.6 RELEVANTIE VOOR KERK EN WETENSCHAP
Dit onderzoek wil bijdragen aan (1) de kennis aangaande missionaire
gemeenschapsvorming in Nederland en in het bijzonder aan het kwantitatieve
kerkgroei-(aspect) daarvan. Deze kennis is er in Nederland nog nauwelijks en deze
leemte zal mede ingevuld kunnen worden door dit onderzoek. (2) Dit onderzoek biedt
een onderzoeksmethode waarmee de effectiviteit van kerkplanting als evangelisatieinstrument gemeten kan worden. (3) Een sociaal wetenschappelijke aanname onder de
kerkplantbeweging is de Rational Choice Theory. Uit mijn onderzoeksresultaat zou
afgeleid kunnen worden of deze theorie ook binnen de Nederlandse context van
kerkplanting opgaat. (4) Kerkplanting wordt gepresenteerd als methode. Vanuit sociaal
wetenschappelijk perspectief is het resultaat van mijn onderzoek interessant omdat het
nieuw licht kan werpen op de relatie tussen religie en methode. (5) Kerkplanting is
gebaat bij realistische verwachtingen. Dit onderzoek draagt bij aan het scheppen van
realistische verwachtingen ten aanzien van het aantal toetreders binnen nieuwe
kerkplantingen in eigen land. (6) Dit onderzoek wil toetsen en begrijpen waarom de
stelling van Wagner wel of niet opgaat in een seculiere context. (7) Het onderzoek zal
ongeacht de uitkomst uitdagen tot zelfonderzoek, bij kerkplantingen en bij oudere
kerken. Dat kan leiden tot innovatie van de praxis.
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2. THEOLOGISCHE INBEDDING
“We teach people how to remember, we never teach them how to grow”
- Oscar Wilde

2.1 INLEIDING
Kerkplanting is meer dan een overlevingsstrategie voor de kerk. Het behoort tot haar
DNA. Net zoals de kerk één, heilig en katholiek is, behoort het tot het wezen van de kerk
dat ze naar kwantitatieve groei streeft door zichzelf te vermenigvuldigen.
In dit hoofdstuk schets ik hier Bijbels-theologische lijnen voor. Dat helpt bij het op
waarde schatten van dit onderzoek en bij het Bijbels theologisch op juiste wijze
interpreteren van de resultaten van dit onderzoek.
Allereerst geef ik weer wat de kerkgroeiliteratuur hier over beweert. Deze literatuur
vormt een belangrijke inspiratiebron voor Nederlandse kerkplanters.58 Vervolgens geef
ik vijf motieven waaruit blijkt dat het streven naar kwantitatieve groei en het streven
naar vermenigvuldiging van het aantal kerken tot het wezen van de kerk behoort. Dit
geeft een Bijbelse basis die verder gaat dan het argument dat Paulus kerken plantte en
wij het daarom ook behoren te doen. Als dat argument het enige zou zijn zou de zaak
zwak staan. De apostel verdiende bijvoorbeeld ook een inkomen als tentenmaker.
Niemand zal aan de hand daarvan beweren dat de kerk geroepen is om tenten te
maken. Er is een stevige Bijbelse basis nodig die gebaseerd is op het geheel van de
Schrift. Ik laat die basis zien en toon aan dat de eerste christelijke gemeenten daarnaar
handelden. Tot slot ga ik in op de vraag of het resultaat van dat handelen leidend mag
zijn voor de kerk. Duidelijk zal worden dat de motivatie vooral intrinsiek dient te zijn. De
kerk dient zichzelf te vermenigvuldigen omdat het inzichzelf goed is om te doen. Uit het
kwantitatieve resultaat dat dit op kan leveren valt Bijbels theologisch minder af te leiden
dan gedacht.
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2.2 DE KERKGROEIBEWEGING
De kerkgroeibeweging is van groot belang geweest voor dit onderzoek. Ze is namelijk
sterk verbonden met de kerkplantbeweging. Zo sterk dat ze eigenlijk niet van elkaar te
scheiden zijn.59 Wagner vormt daar zelf het levende bewijs van. Hij heeft in beide
bewegingen een belangrijke voortrekkersrol, en zijn definitie van kerkgroei laat zien hoe
sterk de kerkgroeibeweging verbonden is met het planten van nieuwe kerken: “Church
growth is that science which investigates the planting, multiplication, functioning and
health of Christian churches as they relate specifically to the effective implementation of
God’s commission to make disciples of all nations.”60
De wortels van de kerkgroeibeweging liggen in het boek The Bridges of God, dat in 1955
is uitgegeven door de Friendship Press. In dit boek beschrijft de Amerikaanse missionaris
Donald McGavran hoe hij op zoek ging naar nieuwe wegen voor het evangelie, omdat hij
weinig vrucht op zijn missionaire werk in India zag. Ondanks de verantwoording over
acht missionaire posten, vijf ziekenhuizen, vele scholen, allerlei evangelisatiewerk en
een huis voor leprapatiënten ontstonden er weinig nieuwe kerken.61
Waar anderen India als harde grond betitelden, probeerde McGavran een nieuwe
evangelisatiemethode te ontwikkelen die gebaseerd was op onderzoek naar hoe
mensen tot geloof kwamen. Het boek dateert van 1936, maar kreeg pas bekendheid
toen het in 1955 door de Friendship Press werd uitgegeven.
Samen met zijn tweede boek ‘How Churches Grow’ vond zijn gedachtegoed ingang op de
zendingsvelden. McGavran werd een veel gevraagd spreker en richtte het Instituut voor
Kerkgroei op dat onderdak vond bij het Fuller Theological Seminary in Pasadena (1965).
Het doel van dit instituut was om methoden op te sporen waardoor mensen tot geloof
zouden komen en kerken zouden kunnen groeien. McGavran was er van overtuigd dat
dit kon, mits men de juiste methoden zou ontdekken en gebruiken.62
In de beginperiode bestond er vanuit de Verenigde Staten, het thuisland van McGavran,
weinig belangstelling. Pas vanaf 1972 raakten de Amerikanen geïnteresseerd. Dit kwam
omdat er, net als in India, weinig vrucht werd gezien op het missionaire werk.
Gevestigde kerken kregen voor het eerst sinds lange tijd te maken met teruglopende
ledenaantallen. In hun zoektocht naar verandering kwamen velen uit bij het
gedachtegoed van McGavran.63 Mede hierdoor werd de kerkgroeibeweging een van
invloedrijkste kerkelijke bewegingen van de 20ste eeuw.64
59

C. van Gelder, The Gospel and Our Culture View, in: P.E. Engle & G.L. McIntosh, Evaluating the Church
Growth Movement, Grand Rapids, 2004, 80.
60
C.P. Wagner, Church Growth & the Whole Gospel, Eugene, 1998, 75.
61
D.A. McGavran & C.P. Wagner, Understanding Church Growth, Grand Rapids, 1990, ix.
62
C.P. Wagner, Your Church Can Grow, Eugene, 1981, 29.
63
Wagner, Your Church, 11-20.
64
Vgl. o.a. J. Herbert Kane, The Christian World Mission Today and Tomorrow, Grand Rapids, 1981, 201.

24

2.3 STREVEN NAAR KWANTITATIEVE GROEI
Het belangrijkste speerpunt van de kerkgroeibeweging is het streven naar kwantitatieve
groei door toetreding van bekeerlingen. Ze geloven dat dit streven normatief is voor de
kerk van Christus, en dat dit streven zo effectief mogelijk uitgevoerd dient te worden.65
God is een missionaire God
De wereld wordt namelijk gezien als verkerende in duisternis.66 Een wereld waarin
mensen verloren gaan.67 God is echter een zoekende God die niet wil dat mensen
verloren gaan.68 Hij wil mensen redden.69 Zodat Hij opnieuw onder de mensen kan
wonen en bij hen kan zijn.70 Mensen zijn namelijk niet alleen Zijn Schepping, maar
vooral ook Zijn volk, Zijn kinderen, Zijn vreugde. God wil niets liever dan Zichzelf aan hen
openbaren, met hen zijn. Hij is een relationele God die alle mensen op het oog heeft.
Jezus vertelde dan ook vaak over ‘verloren’ zijn en ‘gevonden’ worden. 71 Over
maaltijden waarvoor de eerste uitnodiging door velen werd afgeslagen, maar die
vervolgens werd overtroffen door een nog grotere uitnodiging.72 Over mensen die
vissers van mensen werden.73 Over zaad dat gezaaid werd, dat groeide en waarvan de
oogst binnengehaald diende te worden.74 Deze gelijkenissen tonen dat God mensen wil
redden en bij hen wil zijn. Ook hebben ze een element van kwantitatieve groei in zich.
De kerk is een groep gezonden mensen
De kerk is volgens de kerkgroeibeweging een groep gezonden mensen. Ze is een
uitverkoren geslacht, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te
verkondigen van Hem die hen uit de duisternis geroepen heeft naar zijn wonderbaarlijke
licht.75 Deze verkondigende en zendende beweging wordt zeer sterk benadrukt en vindt
zijn oorsprong in de missionaire natuur van God Zelf. De kerk is een anticipatie op Gods
toekomst. Ze behoort niet aan missie te doen, maar ze behoort missie te zijn. Als ze
werkelijk is waartoe ze bestemd is, is de kerk geen reddingsboot, of een museum om
het verleden in te bewaren, maar ‘verreweg de sterkste veranderende kracht in de
wereld’.76
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De zendingsopdracht speelt in het denken van de kerkgroeibeweging een cruciale rol.
Christus gaf de opdracht om op weg te gaan en alle volken tot Zijn leerlingen te maken,
door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hen te
leren zich te houden aan alles wat Christus hen had opgedragen. 77 Dat de
zendingsopdracht niet beperkt kan worden tot de apostelen blijkt uit het feit dat de
zendingsopdracht dan onmogelijk en onuitvoerbaar zou zijn. Ze kan alleen tot uitvoering
worden gebracht als de gemeenten die uit het zendingswerk van de apostelen (en
anderen) ontstonden op hun beurt ook deelnamen aan deze opdracht.
Voor de kerkgroeibeweging betekent dit dat de zendingsopdracht de belangrijkste
opdracht van de kerk is. Evangelisatie heeft de hoogste prioriteit. Natuurlijk bestaat
missie uit meer dan evangelisatie alleen. Maar het winnen van zielen gaat volgens deze
beweging boven sociaal en diaconaal werk uit. 78 Want alleen als mensen geloof hechten
aan het evangelie kunnen er blijvende sociale veranderingen komen en kunnen mensen
gered worden.79
Het verschil tussen verloren gaan en gered worden zorgt ervoor dat de
zendingsopdracht zo effectief mogelijk uitgevoerd dient te worden. Het gaat niet om het
‘zaaien’, maar om het ‘oogsten’. De kerk is niet geroepen om het evangelie wat rond te
strooien, maar om het evangelie zo rond te strooien en om de grond zo te bewerken dat
er bekeerlingen gemaakt worden.80
Nieuwe gelovigen dienen zich volgens de kerkgroeibeweging bij de kerk te voegen. God
wil geen losse individuen redden, maar Zijn kerk bouwen.81 Christus heeft zich voor ons
gegeven om ons van alle zonde vrij te kopen en ons te reinigen, en ons tot Zijn volk te
maken, dat vol ijver is om het goede te doen.82
De mate van kwantitatieve kerkgroei is belangrijk voor de kerkbgroeibeweging. De
cijfers staan namelijk voor mensen. Mensen die gered zijn. Gedoopte gelovigen die
geteld kunnen worden. Die God verheerlijken en Zijn glorie vergroten. Dat vormt het
uiteindelijke doel van deze beweging. Het vergroten en verheerlijken van de glorie van
God door te streven naar kwantitatieve kerkgroei.83
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2.4 NORMATIEVE MOTIEVEN
De volgende motieven maken dat het streven naar kwantitatieve kerkgroei samen dient
te gaan met het streven naar vermenigvuldiging van het aantal kerken, en dat dit
streven normatief is voor de kerk van Christus.
De kerk en Gods redding
Allereerst sta ik stil bij de relatie tussen de kerk en Gods redding. De redding die God in
Christus geeft hangt namelijk sterk samen met het aanwezig zijn van, of planten van,
christelijke gemeenschappen. We zien in de Schrift dat Gods reddingsplan altijd
samengaat met mensen, met Zijn volk. Het begint met Adam en gaat vervolgens verder
met Noach, Abraham, Mozes, David, de profeten, Christus, Christus’ discipelen en de
leiders van de eerste kerk. Zij zijn diegene die de redding ontvangen en die gezonden
worden om daar in Woord en Daad van te getuigen, zodat ook anderen daarin kunnen
delen. De beelden ‘volk van God’, ‘nieuwe schepping’ en ‘Lichaam van Christus’ tonen
aan hoe sterk ‘redding’ en ‘kerk’ in het Nieuwe Testament met elkaar verbonden zijn.84
Joosse zegt hierover: 'Het gaat om het (toe- en/of terug)brengen tot de kerk als het
lichaam van Christus Jezus, waar men de zaligheid ontvangt omdat Gods Geest... ons
dáár aan het Woord van Christus (ver)bindt, het Woord dat aan de kerk gegeven is.'85
Dat is in lijn met John Stott die schrijft dat de kerk in het centrum van Gods eeuwige
bedoeling staat. Zij is geen bijkomstigheid in Gods plan. Geen historisch ongelukje, maar
Gods nieuwe gemeenschap. De missie van God is niet slechts om losse individuen te
redden en zodoende hun eenzaamheid te laten voortduren, maar om Zijn kerk te
bouwen, dat wil zeggen om uit de wereld een volk tot Zijn eigen eer te roepen.86
Het scheppingsmotief
Het scheppingsmotief houdt in dat de kerk de capaciteit en de opdracht heeft om
zichzelf te reproduceren omdat ze door God in het leven is geroepen en Christus haar
hoofd is.
In Genesis 1 lezen we dat alles wat leeft het vermogen heeft gekregen om zowel
kwalitatief als kwantitatief te groeien. Dat is een biologische noodzakelijkheid. Waar
geen groei is zal het leven op den duur stoppen. Maar reproductie is meer dan een
biologische noodzakelijkheid. Er valt in Genesis 1 ook een theologische intentie waar te
nemen. De dieren en de mens hebben namelijk levensadem van God ontvangen. De
mens op speciale wijze, als beeld van God. Het is de bedoeling dat die levensadem door
wordt gegeven. Het beeld-van-God-zijn wordt namelijk direct gevolgd door de zegen van
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God en Zijn opdracht om vruchtbaar te zijn en talrijk te worden. Reproductie is hiervoor
noodzakelijk. Alleen door zichzelf te reproduceren zou de mens Gods levensadem
kunnen doorgeven en over de aarde kunnen heersen, dat wil zeggen haar rechtvaardig
kunnen besturen.
De kerk wordt in het Nieuwe Testament een nieuwe schepping genoemd. Wie in
Christus is, maakt deel uit van die nieuwe schepping. Dat dit opnieuw sterk verbonden
wordt met reproductie laat het beeld van de wijnstok zien. Christus tekent zichzelf in
Johannes 15 als de ware wijnstok. Wie in Hem blijft zal vrucht dragen. Reproductie,
leven, groei…, het behoort volgens Christus tot de natuur van hen die in Hem zijn. De
capaciteit daarvoor ligt in Hem Zelf. De opdracht tot reproductie is verbonden aan het
doorgeven van het leven dat alleen in Hem te vinden is en het als nieuwe schepping
vullen van de aarde tot eer van God. Zonder reproductie van de kerk is dat onmogelijk.
Het scheppingsmotief toont dat de kerk de capaciteit en de opdracht heeft om te
streven naar reproductie.87
Het uitverkiezingsmotief
Het uitverkiezingsmotief onderstreept de opdracht tot reproductie. Het houdt in dat de
kerk een unieke en speciale plek in de wereld heeft. Ze is de vervulling van Hem Die alles
in allen vervult.88 Maar ze is niet de enige plek waar Christus is. Ze is niet de exclusieve
plek. De kerk is namelijk het Lichaam van Hem die alles in allen vervult. De kerk is het
Lichaam van die Christus die zowel in de kerk als in de wereld is.89 Dit houdt in dat de
kerk niet alleen naar binnen gericht dient te zijn, maar ook naar buiten.
Dit wordt benadrukt door Gods liefde die een verkiezende liefde is. Zo lezen we in
Genesis 12 dat God Abraham uitkoos en Zijn verbond met hem sloot. Abraham kreeg
een speciale plaats in Gods heilsgeschiedenis. Hij werd door God op een speciale manier
gezegend. Maar die zegen was niet alleen voor hem, ze was ook voor de wereld.
Abraham zou een groot nageslacht krijgen én een bron van zegen zijn voor anderen.
Uit de nakomelingen van Abraham worden vervolgens niet allen uitverkoren. Het gaat
steeds om een deel, Izaäk wel, Ismaël niet, Jakob wel, Ezau niet, Juda wel, de andere
stammen niet. Er blijft steeds een klein groepje of een enkeling over. Maar… de rest, de
wereld, hen die buiten zijn, verdwijnen bij God nooit uit beeld. Integendeel, de
uitverkorenen krijgen altijd de opdracht en de verantwoordelijkheid om hen tot zegen
te zijn. Ook in het verbond dat Israël met God sloot komt deze gerichtheid op de ander
naar voren. Het maakte deel uit van haar identiteit.90
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Petrus schrijft dat dit voor de kerk, geënt in Israël, net zo geldt. Ze heeft een aparte
plaats ten opzichte van de wereld. Maar die aparte plaats komt met een
verantwoordelijkheid. Een verantwoordelijkheid ten opzichte van de wereld. Ze is
uitverkoren óm de daden van God te verkondigen. (1 Petr. 2:9).91
Dat dit verbonden is met reproductie van de kerk moge duidelijk zijn. De
verantwoordelijkheid die de kerk door haar uitverkoren positie heeft diende zich niet te
uiten in een grote megakerk in Jeruzalem, maar in het er op uit gaan naar Judea,
Samaria en de uiteinden van de aarde (Handelingen 1:8). Ook nu dient de kerk zich te
reproduceren om onbereikte gebieden of groepen te bereiken en hen tot zegen te zijn.
Het barmhartigheidsmotief
Het barmhartigheidsmotief is een belangrijke stimulans hiertoe. In de Schrift worden
buitenstaanders namelijk als mensen zonder hoop gezien; mensen zonder God; mensen
in de duisternis. Gemeenteleden waren hen die uit onverdiende genade overgebracht
waren van de duisternis naar het licht. Ze hadden deze genade niet aan zichzelf te
danken, maar alleen aan God. Dit gaf bewogenheid met buitenstaanders; met hen die
nog in de duisternis leefden en ook volledig afhankelijk waren van de genade van God.
In de Schrift wordt de prediking van het evangelie dan ook als daad van naastenliefde
gezien.92 De liefde en genade van God vormen de drijfveer om zich te richten op het
belang van de ander (Rom. 15:2), op het dienen van de ander (Mc. 10:41-45) en op het
aanvaarden van de ander (Rom. 15:7vv). Bewogenheid met de ander zorgt ervoor dat de
kerk zich steeds weer wil reproduceren zodat ze steeds weer nieuwe mensen kan
ontmoeten, kan dienen, liefde kan betonen en in Woord en Daad het evangelie kan
verkondigen.
Het universaliteitsmotief
Tegelijkertijd is het streven naar reproductie ook een uiting van liefde tot Christus. Zo
zegt Paulus dat hij alles zou willen doen om anderen te redden.93 Zijn diepste motivatie
daarvoor blijkt de liefde die Christus hem bewezen had te zijn.94 Die liefde houdt Paulus
ten voorbeeld aan de gemeenten (Rom. 12:1; 2; 9vv).95
Dat de liefde tot Christus zich dient te uiten in het streven naar kwantitatieve groei van
Zijn kerk is een gevolg van Wie Christus Zelf is en van de liefde die Hij betoond heeft.
Door Zijn ultieme liefde tot in de dood, heeft God Hem hoog verheven en heeft Hij Hem
de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie
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zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden:
‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader.96
De hoeveelheid mensen blijkt een rol te spelen in de eer die God aan Christus wil geven.
Wanneer we uit wederliefde Zijn glorie willen vergroten dan houdt dit zowel streven
naar kwalitatieve groei als streven naar kwantitatieve groei in.
Het navolgingsmotief
Ook het feit dat de kerk geroepen is om Christus na te volgen zet aan tot het streven
naar kwantitatieve groei en reproductie van de kerk. Het brengen van offers, het
inleveren van rijkdom en het opgeven van comfort om de kerk te reproduceren past bij
het navolgen van Christus.
Allereerst omdat Christus deel uit maakt van de Drie-enige God en zodoende altijd al
een gerichtheid op de ander en onderlinge liefde heeft gehad. Dat liefde en een
gerichtheid op de ander onderdeel uitmaakt van Zijn natuur wordt helemaal duidelijk in
de schepping van de mens. Het zoeken naar gemeenschap behoort tot Zijn wezen. Zijn
liefde ging daarbij zo ver dat Hij Zijn hemelse rijkdom, Zijn hemelse Vader en Zijn eigen
leven los wilde laten om de gemeenschap tussen God en de mens te herstellen.97
Het uit missionaire beweegredenen los laten van het vertrouwde, van rijkdom en van
comfort om nieuwe relaties aan te gaan en nieuwe gemeenschappen te stichten waar
door het Woord en de Geest vergeving en herstel van de relatie tussen God en de mens
te vinden is, past zodoende bij het navolgen van Christus.
2.5 DE UITWERKING HIERVAN BINNEN DE EERSTE GEMEENTEN
In de nieuwtestamentische brieven zien we dan ook dat hier actief naar gestreefd werd.
Allereerst waren de gemeenten door hun gebeden, dankzeggingen, financiën en
praktische ondersteuning sterk betrokken op het zendingswerk van de apostelen. Zo
sterk dat ze mensen afstonden die actief meehielpen in de verkondiging van het
evangelie terwijl de gemeenten zelf nog klein en kwetsbaar waren. 98 Dat deze
gemeenten op die manier streefden naar reproductie van de kerk is bijzonder want er is
geen bewijs dat er iets als een joodse zending was, in die zin dat zij er actief op uit
trokken om anderen voor God te winnen. Er bestaat ook geen bewijs dat andere
religieuze groeperingen dat deden. Vóór Paulus en de eerste christelijke gemeenten
bestond er geen centrifugale missie die erop gericht was om anderen te bekeren.99
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Ten tweede zonderden de nieuwtestamentische gemeenten zichzelf, ondanks hun
uitzonderingspositie, niet af van de wereld. Als Petrus hen typeert als bijwoners en
vreemdelingen dan blijkt hieruit dat er contact was. Dit contact was erop gericht om
anderen voor Christus te winnen. Dit blijkt uit de levenshouding van de gemeenteleden.
Daar moest iets van uit gaan.100 Het geduld wat ze moesten betrachten bij tegenwerking
en vijandschap bijvoorbeeld was er op gericht om nieuwsgierigheid op te wekken zodat
buitenstaanders een beter inzicht zouden krijgen en God zouden gaan verheerlijken.101
De vele aansporingen om een heilig leven te leiden waren bedoeld om anderen te
overtuigen en vragen op te roepen.102 Niet alleen zou dit de missionaire prediking van
de apostelen versterken, maar ook het missionaire gehalte van de eigen gemeente.103
Zelfs de samenkomst kreeg zo missionaire aantrekkingskracht.104
Ten derde lezen we dat Paulus de gemeenten opriep om Christus, hem en de andere
apostelen na te volgen.105 Dit kan niets anders betekenen dan dat ze actief moesten
streven naar kwantitatieve groei door het toetreden van bekeerlingen en de kerk
moesten reproduceren als de tijd daar rijp voor was. Christus had met zijn leven en
sterven namelijk geen ander doel dan anderen te redden.106 Hetzelfde zien we bij Paulus
die een enorme drive had om mensen te redden. Hij moedigt de Colossenzen dan ook
aan om iedere gelegenheid te benutten.107 En ook uit 1 Thessalonicenzen 1:6-10 leren
we dat het woord actief verspreid werd. Een aantrekkelijke levenshouding alleen was
niet genoeg. Men spande zich ook actief in voor het evangelie van de vrede.108
Verkuyl wijst daarnaast op het woord deelhebbers aan Christus. Zowel in Hebreeën 1:9
als in Hebreeën 3:1 wordt daarbij niet alleen gedacht aan het toebehoren aan Hem,
maar ook aan het deelhebben aan Zijn apostolische en hogepriesterlijke roeping. Men
kan geen deelhebber aan Christus zijn zonder deelhebber te zijn aan Zijn apostolische
roeping. Dit geldt voor de gehele gemeente en alle charismata die daarin zijn (Rom. 12,
1. Kor. 12).109
Tot slot merken we op dat de gemeenten werden geprezen voor hun missionaire
activiteiten.110 Ook dit kan niets anders betekenen dan dat ze missionair actief waren.
Wellicht is dit de reden dat Paulus kan zeggen dat zijn taak er op zit als hij in een streek
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een gemeente heeft geplant. De gemeenten konden het evangelie immers zelf verder
verspreiden door het Woord te verkondigen en nieuwe kerken te planten.111
2.6 DE THEOLOGISCHE ZEGGINGSKRACHT VAN CIJFERS
Er zijn dus goede Bijbels-theologische argumenten waarom het streven naar
kwantitatieve groei normatief is voor de kerk. Het is wat de kerk daadwerkelijk kuriake
(= van de Heer) maakt.
Aan het zichtbare resultaat van dat streven kan Bijbels theologisch gezien echter weinig
afgeleid worden. De kerkgroeibeweging doet dat wel. Zij stelt dat er een relatie is tussen
de zegen van God en het aantal bekeerlingen dat een methode of een in de praktijk
maakt. McGavran zegt hierover: “We devise mission methods and policies in the light of
what God has blessed—and what He has obviously not blessed. Industry calls this
“modifying operation in light of feedback.” Nothing hurts missions overseas so much as
continuing methods, institutions, and policies which ought to bring men to Christ—but
don’t; which ought to multiply churches—but don’t.”.112
Aan de hand van het aantal bekeerlingen dat een methode heeft gemaakt worden
conclusies getrokken over wat God heeft gezegend of niet. De kerkgroeibeweging stelt
dat iedere kerk die groeit en zichzelf vermenigvuldigt gezond is en gezegend wordt, en
iedere kerk die niet groeit ziek is en zegen moet ontberen.113
Bijbels-theologisch zijn hier vragen bij te stellen
Bijbels theologisch zijn hier vragen bij te stellen. We hebben ontdekt dat het streven
naar reproductie tot het wezen van de kerk behoort. Maar dat betekent niet dat we aan
de hand van groeicijfers conclusies kunnen trekken ten aanzien van de kwaliteit van een
kerk of ten aanzien van Gods zegen. Het is niet zo dat iedere kerk die krimpt
automatisch ziek is of onder Gods oordeel is of tegen Gods wil ingaat, en iedere kerk die
groeit automatisch gezond is en de wil van God doet en Zijn zegen ontvangt.
Zo schetst Jezus in Johannes 11 het beeld van een wijnstok met ranken. Een rank die
niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Die marginaliseert en
verdwijnt. Maar dit kun je niet omkeren. Het is niet zo dat iedere rank die kleiner wordt
niet aan de wijnstok is gebleven. Jezus zegt immers dat iedere rank die wél vrucht
draagt gesnoeid zal worden, opdat er meer vruchten zullen komen. (Johannes 15 vers 2).
Het kan dus zo zijn dat een kerk in Christus is, gezond is, doet wat Hij wil, streeft naar
numerieke groei, maar in de praktijk zichzelf niet reproduceert, maar marginaliseert.
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Een tweede voorbeeld is Jesaja, die door God geroepen werd om tot het volk Israël te
spreken. Hij deed dit. Hij verkondigde Gods Woord op een manier zoals God dat van
hem vroeg. Maar dat leverde numeriek niets op. Er vond geen groei van het aantal
gelovigen plaats. God gebruikte de woorden van Jesaja om het hart van Israël
ongevoelig te maken, hun oren toe te stoppen en om hun ogen dicht te smeren.114
Een derde voorbeeld zijn de kwantitatieve vruchten op het werk van Jona en Noach. Aan
de hand van de uitgangspunten van de kerkgroeibeweging zou Jona de geloofsheld zijn
en zou Noach er bekaaid vanaf komen. In de Schrift is de geloofsmatige waardering
precies andersom. Noach wordt genoemd in de lijst met geloofshelden.115 Jona niet.
Er zijn allerlei voorbeelden aan te wijzen die laten zien dat het streven naar numerieke
groei wel tot de natuur van de kerk behoort, maar dat we uit het aantal bekeerlingen
dat dit oplevert geen conclusies kunnen trekken ten aanzien van de kwaliteit van de
kerk. Wie wel een direct verband legt tussen de kwaliteit van een kerk en haar
kwantitatieve groei doet de kerk tekort. De waarde van een kerk bestaat uit meer dan
de vrucht op haar evangelisatiewerk alleen. Ten tweede bestaat het gevaar dat Gods
soevereiniteit onder druk komt te staan. Hij kan, zoals gezegd, de verkondiging ook
gebruiken om oren dicht te stoppen en harten te verharden. Daarbij kan Hij hier groei
geven en daar niet. Groei of krimp kan Bijbels theologisch gezien nooit worden
gegeneraliseerd.116
Cijfers als vingerwijzing
De vraag die opkomt is wat dan de theologische zeggingskracht van dit onderzoek is.
Over het empirische deel van het onderzoek kan ik kort zijn. Daar kunnen geen
theologische conclusies uit getrokken worden. Aan cijfers alleen kan Bijbels-theologisch
niets met zekerheid afgeleid worden.
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Wel kunnen cijfers als aanwijzing functioneren. Als een van de vingers die ergens heen
wijzen. Charles Sanders Peirce, een van de grondleggers van het pragmatisme, noemt
dit een index of een thermometer. 117
Een thermometer verwijst wel naar een object, maar is er geen representant van. Je
kunt er geen directe relatie tussen leggen. Er zijn meerdere aanwijzingen nodig om een
conclusie te kunnen trekken. En men moet geoefend zijn.
Stel dat een thermometer 40 graden aangeeft, dan zou dit een mens uit de eerste eeuw
namelijk niets zeggen. Je moet bekend zijn met zo’n apparaat, je moet weten waar ‘40’
voor staat, waar het naar verwijst, wat normaal is en wat abnormaal is. Daarbij is het
cijfer ‘40’ niet genoeg om conclusies te kunnen trekken ten aanzien van de gezondheid
van de patiënt. De thermometer kan namelijk verkeerd gebruikt zijn. En als ze op de
juiste wijze gebruikt is, dan kan de persoon in kwestie oververhit zijn, of koorts hebben.
Er zijn meerdere aanwijzingen nodig om een juiste conclusie te kunnen trekken.
Precies zo kunnen aan groeicijfers zelf geen conclusies worden verbonden. Alleen in
combinatie met meerdere aanwijzingen en geoefendheid is het mogelijk om iets over de
kwaliteit van een kerk te zeggen. Vandaar dat dit onderzoek meer bevat dan alleen
cijfers. Het graaft dieper en zoekt naar verklaringen. Zo ontstaan er meerdere
aanwijzingen. Meerdere vingers die ergens heen wijzen. Op basis daarvan kunnen
ervaringsdeskundigen, dat wil zeggen leden van een plaatselijke kerk, reflecteren op hun
plaatselijke gemeenschap in het licht van het toegroeien naar Christus.
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3. ONDERZOEKSMETHODE
“..I rang up a leading researcher on fresh expressions and asked him if he could direct me
to research on the issue of whether fresh expressions were really reaching unchurched
people. To my surprise he replied that he could not.” 118
- David Male

3.1 INLEIDING
De reden dat er weinig goed onderbouwd onderzoek is naar het bereiken van de nietkerkelijken door kerkplantingen is dat het moeilijk te onderzoeken is. ‘It is very difficult
to measure how people join churches’, mailde de leidende Amerikaanse
religieonderzoeker C. Kirk Hadaway me als antwoord op mijn vraag waarom ik zo weinig
publicaties kon vinden ten aanzien van het toetreden van niet-kerkelijken tot jonge
kerken. En dat is precies mijn ervaring.
3.1.1 VERDWENEN KERKELIJKE GEGEVENS
Mijn eerste stap bestond uit het onderzoeken van de kerkelijke jaarboeken van drie
gereformeerde denominaties.119 Ik maakte deze keuze omdat zij hun administratie goed
bijhouden. In hun statistische jaaroverzichten hanteren zij de categorie: ‘ingekomen uit
geen kerk.’ Dat zijn de mensen die lid zijn geworden en daarvoor geen lid waren van een
andere kerk dan de betreffende denominatie waartoe zij (voor het eerst of opnieuw)
zijn toegetreden. Onder deze categorie kunnen dus mensen vallen die wel als kind
gedoopt zijn, maar op een gegeven moment hun kerklidmaatschap hebben beëindigd.120
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Deze gegevens worden per classis of regio gepubliceerd. Als ik deze gegevens zou
kunnen herleiden tot de plaatselijke kerken van dan zou ik een bron van informatie
gehad hebben waar ik uit af zou kunnen leiden hoeveel mensen zonder kerkelijke
achtergrond tot de jonge kerken en hoeveel tot de oudere keren waren toegetreden.
Toen ik contact opnam met de uitgever bleek dat deze gegevens jaarlijks weggegooid
werden. Helaas!
3.1.2 KERKPLANTINGEN; KERKELIJKE STATISTIEKEN EN OVERIGE MOEILIJKHEDEN
Dit was niet het enige probleem. Toen ik me verder in de kerkelijke statistieken begon te
verdiepen kwam ik het volgende tegen:
1) Jaarlijks leveren de plaatselijke kerken uit deze kerkverbanden gegevens aan die
verwerkt worden in een kerkelijk jaarboek. Dit vormt een bron van waardevolle
informatie. Veel kerkplantingen blijken echter (nog) niet te worden opgenomen in
deze jaarlijkse statistieken. De redenen hiervoor zijn divers. Soms vallen ze
administratief nog onder de moedergemeente. Soms hebben ze hun administratie
nog niet op orde. Soms wordt er nog niet aan hen gedacht.
2) Lang niet alle kerkplantingen werken met een geregistreerd lidmaatschap.121
3) Veel kerkplantingen werken met meerdere vormen van lidmaatschap. 122
4) Een deel van de kerkplantingen viel onder de moedergemeente waardoor in
sommige gevallen de bekeerlingen van de kerkplantingen op het conto van de
moedergemeente kwamen (daar de jonge kerkplant nog geen zelfstandige
ledenadministratie voerde).
Het achterhalen van de onderzoeksgegevens via de kerkelijke statistieken bleek om
bovenstaande redenen niet mogelijk. Ik besloot een nieuwe weg te gaan. Ik wilde alle
kerken, inclusief de kerkplantingen, benaderen om in kaart te brengen in hoeveel nietkerkelijken er de afgelopen 5 jaar zijn bereikt. Dit bleek een hele klus. Vooral het
vaststellen van de onderzoekseenheden kostte hoofdbrekens. Welke kerk reken je
bijvoorbeeld tot de kerkplantingen en welke tot de oudere kerken? Hoe definieer je een
niet-kerkelijk persoon? En wanneer is een niet-kerkelijk persoon bereikt? In de literatuur
bestond hier geen eenduidig beeld over. Dat betekende dat ik zelf keuzes moest maken.
121
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aan te gaan.
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Daarbij zijn kerken berucht om hun lage responspercentages ten aanzien van
enquêtes.123 Ook daar kreeg ik mee te maken. Voor kerkplantingen bleek het helemaal
lastig om gegevens aan te leveren omdat velen van hen geen ledenadministratie voeren.
Aan de hand van een adressenlijst en de persoonlijke kennis van de kerkplanter is het
wel mogelijk om betrouwbare inzichten te krijgen, maar dit vraagt veel tijd,
doorzettingsvermogen en geduld. Al met al kostte het verzamelen van de statistische
gegevens, exclusief literatuuronderzoek en het vaststellen van de onderzoeksmethode,
mij ruim 2 maanden.
3.1.3 DE WAARDE VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
Voor de betrouwbaarheid van onderzoek als dit is het dan ook van groot belang dat ze
zo transparant en systematisch mogelijk uitgevoerd wordt. Wetenschappelijk onderzoek
geeft rekenschap van de keuzes die gemaakt zijn, de methode waarmee gewerkt is, en
de wijze waarop al of niet aangesloten is bij eerder verricht onderzoek.124 Het geheel
wordt zo inzichtelijk, controleerbaar en verifieerbaar.
Hierdoor wordt het gevaar van vooringenomenheid beteugeld. Voor mij is dat belangrijk
omdat ik zelf als kerkplanter actief ben in deze kerkverbanden. Zo’n sterke
betrokkenheid bij het onderzoek geeft doorzettingsvermogen en vreugde bij het
uitvoeren ervan. Het gevaar bestaat echter dat de onderzoeker vooringenomen is. De
wetenschappelijke richtlijnen van controleerbaarheid en verifieerbaarheid beteugelen
dit gevaar. Om nog transparanter te zijn heb ik de kerkplant waar ik werkzaam in ben
buiten dit onderzoek gehouden.125
3.2 HET VAKGEBIED WAARBINNEN IK ONDERZOEK GEDAAN HEB
Dit onderzoek is praktisch theologisch onderzoek. Dat houdt in dat het onderdeel uit
maakt van de theologie: ‘de systematische geloofsreflectie ten dienste van het geloven,
de geloofsbezinning en het leven uit geloof van anderen.’126
Ze is gericht op de praxis; het handelen. Hendriks onderscheidt twee typen
handelingswetenschap: de beschrijvende en de innoverende. Het doel van het
beschrijven van het handelen is het doen van empirisch analytisch onderzoek, zodat het
handelen verklaard kan worden óf het doen van fenomenologisch onderzoek, zodat het
handelen begrepen kan worden. Het doel van de innoverende wetenschap is het
verbeteren van het handelen.127
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Deze perspectieven zien we ook terug bij Heitink. Hij onderscheidt het hermeneutische,
het strategische en het empirische perspectief. Bij het hermeneutisch perspectief gaat
het om het begrijpen en worden vragen gesteld naar de intentie en de motivatie die aan
een handeling ten grondslag liggen. Bij het strategisch perspectief gaat het om het
veranderen. Het is gericht op de procesmatige weg van begeleiding en beïnvloeding. Bij
het empirisch perspectief gaat het om het verklaren. Hierbij is volle aandacht voor het
handelen.128
Mijn onderzoek is gericht op de praktijk van kerkplanting als instrument om de nietkerkelijken te bereiken. Om dit in beeld te krijgen heb ik het onderzoeksveld empirisch
geanalyseerd. In de woorden van Hendriks heeft dit deel van mijn onderzoek een
beschrijvend perspectief. In de woorden van Heitink valt dit onder het empirische
perspectief.
Toch wil de praktische theologie meer dan alleen verklaren en beschrijven. Stoppels zegt
daarover: “Eigen aan de praktische theologie is dat ze niet wil volstaan met beschrijven
en analyseren; ze wil komen tot theorievorming en handelingsaanwijzingen op grond
waarvan de praxis kan worden verbeterd.”129 Mijn onderzoek beperkt zich daarom niet
tot een theologische inbedding en een empirische analyse. De verklaringen vormen
vingerwijzingen op grond waarvan de praxis kan worden verbeterd. Ook wilde ik
daadwerkelijk praktisch theologisch onderzoek doen. Daarvoor biedt dit onderzoek
allereerst een theologische doordenking ten aanzien van de onderzoeksvraag.130
De uitkomst van dit onderzoek levert binnen de praktische theologie een bijdrage aan
de kennis van gemeenteopbouw (praktische ecclesiologie) en evangelistiek (praktisch
theologische diakonologie). Deze handelingsvelden worden door Heitink onderscheiden.
Hij heeft het over drie velden, te weten: ‘mens en religie’ (praktisch theologische
antropologie), ‘kerk en geloof’(praktisch theologische ecclesiologie), en ‘godsdienst en
samenleving’ (praktisch theologische diakonologie).131 Mijn onderzoek bevindt zich op
het snijvlak van de praktische ecclesiologie en de praktisch theologische diakonologie.
3.3 WAT IK ONDERZOCHT HEB
De volgende eenheden uit mijn onderzoeksvraag zal ik hier nader toelichten en
afbakenen: (1) kerkplantingen, (2) niet-kerkelijken, (3) bereiken.
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3.3.1 WAT IK VERSTA ONDER ‘KERKPLANTINGEN’
3.3.1.1 Afbakening
Omdat ik niet alle kerkplantingen in Nederland kon onderzoeken binnen de aard en de
omvang van deze masterscriptie koos ik ervoor om de kerkplantingen binnen de
volgende drie denominaties te onderzoeken: de Nederlands Gereformeerde Kerken, de
Christelijke Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt).
3.3.1.2 Definitie
Onder kerkplantingen versta ik: ‘kerkelijke initiatieven die als doel hebben om te komen
tot het institueren van een nieuwe, zelfstandige, christelijke geloofsgemeenschap én de
kerken die daaruit zijn ontstaan met een maximale leeftijd van 10 jaar.’
Ik sluit me hiermee aan bij de definitie die Vellekoop geeft. 132 Ik heb alleen meer nadruk
willen leggen op de gemeenschappen die al ontstaan zijn, niet alleen op de
voorbereidende fase. Ook gebruik ik liever het woord kerkplanting in plaats van het
woord gemeentestichting en wel om de volgende redenen: (1) de term kerkplanting
(Church Planting) sluit het meest aan bij het historisch en internationaal taalgebruik. (2)
Voor de helderheid gebruik ik liever geen afwisselende termen, hoewel ik me er bewust
van ben dat de termen dicht bij elkaar liggen.
In navolging van Vellekoop heb ik fusies niet tot de kerkplantingen gerekend. De basis
van de ontstane geloofsgemeenschap is bij een fusie immers niet nieuw. Om dezelfde
reden heb ik kerken die gesplitst zijn, die overkwamen uit een ander kerkverband, of
wijkgemeenten die verzelfstandigd werden, niet bij de kerkplantingen gerekend.
Ter illustratie twee voorbeelden. In de jaarboekjes van de NGK en de CGK verscheen de
samenwerkingsgemeente Rotterdam Alexanderpolder ten tonele. Deze gemeente is
ontstaan door een samenwerking van twee wijkgemeenten. Ik heb deze gemeente niet tot
de kerkplantingen gerekend. Er is namelijk geen nieuwe geloofsgemeenschap ontstaan,
maar twee bestaande geloofsgemeenschappen zijn een samenwerkingsgemeente gaan
vormen. Ook de CGK te Kantens heb ik niet tot de kerkplantingen gerekend. Ze verscheen in
2007 voor het eerst in de jaarboekjes. Navraag leerde dat ze daarvoor een wijkgemeente
was. Toen er een kerkgebouw aangekocht kon worden is deze wijkgemeente als
zelfstandige gemeente verder gegaan. Er is dus geen nieuwe gemeenschap ontstaan.

3.3.1.3 Doelgerichtheid en zelf-verstaan waren doorslaggevend
Net als bij Vellekoop gaf ook in mijn onderzoek de doelgerichtheid in het zelfstandig
worden de doorslag, in plaats van de feitelijke staat daarvan. Het duurt vaak jaren
voordat een kerkplant in alle facetten als zelfstandige gemeente kan functioneren.
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Ook vormde, net als bij Vellekoop, het zelf-verstaan van een kerkplant de doorslag als er
vragen waren of een gemeenschap een kerkplant was of niet. Omwille van de omvang
van deze scriptie heb ik geen nadere eisen opgesteld voor de kerkplantingen waaraan ze
ten minste dienden te voldoen om een kerkplanting te zijn. Het feit dat zij, en de
kerkverbanden, zichzelf als kerkplant zagen was voor mij voldoende.
3.3.1.4 Ik heb geen onderscheid gemaakt in motivatie
Kerken worden hoofdzakelijk vanuit één of meerdere van de volgende motieven
geplant: 1. Confessioneel, men wil uitdrukking geven aan eigen theologische
overtuigingen. 2. Groei, men wil mensen toevoegen aan het Lichaam van Christus. 3.
Innovatie, men wil andere vormen van kerk-zijn ontdekken.
De neiging zou kunnen ontstaan om een scheiding aan te brengen tussen kerkplantingen
die vanuit het oogpunt van groei zijn gestart en hen die dat niet zijn. Ik heb die scheiding
niet aangebracht. (1) Ten eerste omdat de stelling van Wagner niet zegt dat een
gemeente die sterk op groei focust het meest effectieve evangelisatie-instrument op
aarde is. Hij heeft het over het planten van nieuwe kerken, zonder verdere motieven te
noemen. (2) Ten tweede zou het de kwaliteit van het onderzoek niet ten goede komen
als ik een selectie zou maken onder de kerkplantingen (namelijk hen die sterk focussen
op groei) en deze selectie niet aan zou brengen bij de oudere kerken, terwijl we deze
categorieën wel met elkaar willen vergelijken om conclusies te trekken over de
effectiviteit van kerkplanting als evangelisatie-instrument. (3) Ten derde lopen
bovenstaande drie motieven vaak door elkaar heen. Ook bij kerkplantingen spelen er
vaak meerdere motieven een rol.
3.3.1.5 Kerkherplantingen rekende ik tot de oudere kerken
Een apart verhaal vormde de kerkherplantingen. Serge de Boer heeft in 2007 onderzoek
gedaan naar het fenomeen dat een door uitsterven bedreigde kerkelijke gemeente
zichzelf herplant. Zijn werkdefinitie luidt: “het proces waarbij één of meerdere mensen,
uit een kerkelijke gemeente of organisatie, naar een door uitsterven bedreigde gemeente
gaan, om een grondige, significante verandering te bewerkstelligen, met als doel om
haar op te bouwen en tot hernieuwde kwalitatieve en kwantitatieve groei te komen”.
Het ging in deze scriptie over kerken die niet gesloten werden, maar opnieuw begonnen.
Wanneer een kerk gesloten was en men een nieuw project op dezelfde plaats begon,
was er volgens de Boer geen sprake van kerkherplanting, maar van kerkplanting.133 Ik
heb de kerkherplantingen dan ook niet tot de kerkplantingen gerekend, maar tot de
oudere kerken.
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3.3.1.6 Wanneer een kerkplant een ‘oudere’ kerk wordt
In de beslissing wanneer ik een kerkplant tot kerkplant rekende, en wanneer zij tot de
oudere kerken gerekend werd zag ik de volgende mogelijkheden: 1) Het moment
waarop de ambten werden ingesteld. 2) Het moment waarop de kerkplant in alle
facetten zelfstandig werd. 3) Het moment waarop de kerkplant zelf ervoer dat ze kerk
werd (zelf-verstaan als criteria). 4) Ik zou de grens kunnen bepalen door een
chronologische streep te zetten.
Ik heb voor die laatste mogelijkheid gekozen, onder invloed van het vitaliteitmodel van
De Galan. Daarin worden vier fasen onderscheiden in de levenscyclus van een
organisatie. De eerste fase is de pioniersfase (3-5 jaar). Deze fase kenmerkt zich door
een pionier aan het hoofd. Men is volledig gericht op het gat in de markt, er zijn weinig
regels of structuren, maar wel enorme inzet om de zaak van de grond te krijgen. De
tweede is de groeifase. Nu kiest de organisatie richting en wordt het stabieler. De
leiding is meerhoofdig en de organisatiestructuur is uitgewerkt en vastgelegd. De derde
fase is de consolidatiefase. Men probeert de behaalde resultaten te continueren en
optredende risico’s te beheersen. De aandacht richt zich meer op verbetering en
controle van de bestaande situatie. Het klimaat is safe en verantwoord en er is een
zekere tendens tot perfectionering waar te nemen. De vierde fase is de terugvalfase
waarin men probeert vast te houden aan de verworvenheden van het verleden. Men
ziet concurrentie als oneerlijk. Het klimaat is defensief geworden. De organisatie is overgestructureerd, beslissingen duren eindeloos en nieuwe ideeën worden slechts zelden
gerealiseerd.134
Deze indeling lijkt op de levenscyclus die kerken ondergaan. De schrijvers van het boek
Levend Lichaam onderscheiden vijf fasen waar een kerk doorheen gaat: geboorte, groei,
continuïteit, revitalisering en sterven. Eigenlijk zijn het er vier; wanneer de revitalisering
wordt overgeslagen sterft men namelijk in fase vier. Revitalisering en sterven vormen
samen één fase, met twee uitgangen, waarbij het sterven eventueel omgezet kan
worden in een doorstart. De ervaring van de schrijvers is dat de chronologische leeftijd
van een geloofsgemeenschap niet bepalend is voor de fase van de levenscyclus waarin
een geloofsgemeenschap zich kan bevinden.135 We zien dat ook in het vitaliteitsmodel
van de Galan. Alleen bij de pioniersfase noemt hij een chronologische leeftijd.
Het is echter wel aannemelijk dat de chronologische leeftijd bepalend is voor de
pioniersfase waarin organisaties zich bevinden. Uiteraard is het niet waar dat iedere
kerk na 50 of 100 jaar haar deuren sluit. Maar er is geen kerk te vinden die na 25 jaar
nog steeds in de pioniersfase zit.
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Verder is een chronologische grens voor alle denominaties toepasbaar, sluit het aan bij
onderzoek over kerkgroei waarin vaak chronologische criteria gehanteerd worden, en is
een chronologische grens relatief gemakkelijk operationeel te maken voor kwantitatief
onderzoek.
3.3.1.7 Verschillende meetlatten
In de kerkplantingsliteratuur kon ik geen eenduidige chronologische grens vinden. P.
Connor en E. Stetzer gebruikten in hun rapport de grens van 3 – 5 jaar (Research
Rapport: Church Plant Survivabiliy and Health Study 2007, Centre for Missional
Research, 2007). Het FACTS on Episcopal Church Growth rekende met een grens van 10
jaar (C. Kirk Hadaway, FACTS on Episcopal Church Growth, 2005), J. Clifford Tharp
gebruikte de grens van 4 jaar in zijn onderzoek Reflections on Southern Baptisms, 2005.
Geen van deze onderzoeken gaf een onderbouwing voor de grens die ze hanteerden.
Ik heb de volgende meetlatten gehanteerd:
0 – 5 jaar
5 – 10 jaar
>10 jaar

Categorie: Jongere kerkplanten
Categorie: Oudere kerkplanten
Categorie: Oudere kerken

De datum waarmee gerekend werd was 1 januari 2012
De eerste categorie is bepaald door de pioniersfase van de Galan. Omdat nieuwe
toetreders zonder kerkelijke achtergrond gemiddeld 3 tot 5 jaar nodig hebben voordat
ze onderdeel van de gemeenschap zijn, heb ik ook een tweede categorie aangelegd, te
weten de oudere kerkplanten.136 Vaak zien deze kerken zichzelf nog als kerkplant. De
oudere kerken vormen die kerken die 10 jaar of ouder zijn.
3.3.1.8 Het zelfverstaan deed de klok tikken
Ik heb het zelfverstaan doorslaggevend laten zijn voor het moment dat de klok gaat
tikken. Murray noemde verschillende andere opties, zoals het moment van de eerste
kerkdienst, het moment waarop de kerngroep voor het eerst bij elkaar was, etc.137 Maar
in de praktijk blijkt dat alle kerkplanten het anders ervaren. Als kerkplanters gaan
vertellen over de start dan vertellen ze vaak een verhaal. De werkelijkheid wordt mijns
inziens dan ook het beste benaderd door de start te laten bepalen door het eigen inzicht
van de kerkplanters. Voor de één zal dit de eerste kerkdienst zijn, voor de ander zal dit
de start van een cursus zijn, of een eerste moment waarin men in contact kwam met de
doelgroep, of de datum waarop de kerkplanter werd uitgezonden door de
moedergemeente. Iedere kerkplant is anders.
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3.3.1.9 De kerkplantingen in dit onderzoek
Op basis van bovenstaande criteria kwam ik tot de volgende selectie:
Jongere kerkplantingen 0 – 5 jaar
NGK
NGK/CGK
CGK/GKV
GKV

Pand33 (Sliedrecht
De Oase (Amsterdam)
Licht (Lichtenvoorde)
SimpelKerk (Barneveld)

Oudere kerkplantingen 5 – 10 jaar
NGK
NGK
CGK
CGK
CGK
CGK/GKV
GKV
GKV
GKV

Havenkerk (Den Haag)
Rijnwaarde (Utrecht)
Het Open Huis (Haarlem)
Hoop voor Noord (Amsterdam)
Via Nova (Amsterdam)
ICF Apeldoorn (Apeldoorn)
Eenvoudige kerken (Maastricht)
Stroom (Amsterdam)
De Akergemeente (Amsterdam)

Drie andere kerkplantingen konden of wilden niet tijdig reageren. Daarnaast heb ik Hart
voor Heerhugowaard (Heerhugowaard) er uit gehouden omdat ik daar zelf werkzaam
ben. Ook kwam ik vier kerkplantingsinitiatieven tegen die nog zo in de voorbereidende
fase zaten (bijvoorbeeld van het schrijven van een projectplan, of het leggen van eerste
contacten), dat zij nog geen gegevens aan konden leveren.
3.3.2 WAT IK VERSTA ONDER DE ‘NIET-KERKELIJKEN’
Er worden verschillende dingen beweerd ten aanzien van kerkplanting als evangelisatieinstrument. Sommigen beweren dat kerkplantingen meer bekeerlingen maken dan
oudere kerken, in die zin dat ze meer mensen bereiken die nooit eerder bewust lid van
een kerkelijke gemeenschap zijn geweest (o.a. Wagner, McNicol, Moore, Logan).
Anderen (o.a. Keller) beweren dat nieuwe kerken meer mensen binnenhalen die
voorheen geen kerkganger waren. Als Keller zegt dat 60-80% van de leden van
kerkplanten voorheen geen kerkganger was, dan zegt dit niet dat al deze mensen
daarvoor geen kennis van het christelijk geloof hadden. Het zou goed kunnen dat een
groot deel van deze mensen tijdelijk gestopt was met naar een kerk te gaan en een
nieuwe start gemaakt heeft.
In dit onderzoek probeer ik beide groepen in beeld te krijgen. Ik noem hen de nieuwe
intreders en de herintreders.
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3.3.2.1 Nieuwe toetreders (unchurched, first-timers)
De nieuwe toetreders zijn in dit onderzoek hen die (1) nooit eerder een bewust
onderdeel zijn geweest van een kerkelijke gemeenschap en (2) die niet of nauwelijks
bekend waren met het evangelie. Het zijn die mensen die (3) door openbare
geloofsbelijdenis en/of de volwassendoop zijn toegetreden. Met nadruk schrijf ik en/of,
omdat we in de Nederlandse context onderzoek doen, waarin het voorkomt dat
kinderen gedoopt zijn maar geen christelijke opvoeding hebben gekregen en nooit
bewust lid van een kerkelijke gemeenschap zijn geweest. Zij kenden het evangelie
amper, maar hoefden bij hun toetreding niet opnieuw gedoopt te worden, omdat ze dat
al waren. De kerken waarbinnen ik mijn onderzoek uitvoer, kennen de kinderdoop.
Het Mission Shaped Church rapport beschrijft deze categorie als volgt: “This is the
increasingly large proportion of society that has no history of church attendance –
perhaps for several generations. There may be no one living in their extended family for
whom church is part of normal life. No one prays for them by name. George Lings notes
that church is for some ‘an alien and expensive building that I wouldn’t know what to do
in; worse it is occupied by people I wouldn’t be seen dead with”… 138
In het onderzoek van de Presbyterian Church in de USA (zie hoofdstuk 1) worden deze
mensen first-timers genoemd.139 Paas noemt hen ‘nieuwe intreders’. Hij zegt dat ze
andere waarden en normen hebben dan christenen. Ze stellen hun vertrouwen op
andere zaken. Ze missen elementaire kennis van het christelijke geloof. Ze hebben geen
ervaring met kerk, of met iets als ‘samenzang’. Omdat de kerk voor hen een
cultuurschok is, duurt het gemiddeld 2 tot 5 jaar voordat ze helemaal onderdeel zijn van
de christelijke gemeenschap. Ongeveer 32% van de Nederlandse bevolking is geen
onderdeel van een kerkelijke gemeenschap, is dat nooit geweest en is niet of nauwelijks
bekend met het evangelie.140
3.3.2.2 De herintreders (dechurched, returnees)
Een tweede categorie die ik aanleg zijn de herintreders. Deze mensen (1) waren in het
verleden bewust betrokken bij een kerk en zijn daar uitgebreid in aanraking gekomen
met het evangelie, (2) waren daarmee gestopt (niet door lichamelijke en/of psychische
oorzaken), (3) en maakten geen deel meer uit van een kerkelijke gemeenschap voordat
ze bereikt werden door de kerk waar ze nu lid zijn.
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Het verschil met de randkerkelijken, die ook afgehaakt kunnen zijn van het geloof, is dat
deze mensen niet meer in de kaartenbakken stonden. Ze kenden het evangelie, maar
hebben zich bewust onttrokken aan de kerk. Ze vielen niet meer onder de pastorale en
diaconale verantwoordelijkheid van een kerk, zoals de randkerkelijken nog wel doen. Dit
vormt een helder kenmerk dat operationeel te maken valt voor kwantitatief onderzoek.
Randkerkelijken die geloofsvernieuwing ervaren zijn, hoe waardevol ook, niet in beeld in
dit onderzoek. Het gaat om niet-kerkelijken.
De herintreders worden in het Mission Shaped Church rapport de de-churched
genoemd. Het rapport omschrijft hen als volgt: “The de-churched have had some
exposure to the Church and its message, and they may now be left with favourable or
unfavourable feelings about that experience.” Het Presbyteriaanse rapport noemt hen
‘returnees’: die mensen die aangaven in het verleden wel betrokken te zijn geweest bij
een kerk, maar daarmee gestopt waren, en geen kerkelijke betrokkenheid meer hadden
voordat ze in hun huidige gemeente de diensten gingen bezoeken. In de kerkelijke
statistieken worden zij de ‘teruggekeerden’ genoemd. Samen met de nieuwe intreders
vallen zij onder de ‘new members who were not attending any worshipping body’
(Keller). In 2000 lag het percentage van de Nederlandse bevolking dat bewust afscheid
had genomen van de kerk zonder ergens anders lid te zijn geworden op 31%.141
Aangenomen mag worden dat dit percentage anno 2012 hoger ligt.
3.3.2.3 Minimum en maximum
De nieuwe intreders die door openbare geloofsbelijdenis en/of volwassendoop zijn
toegetreden tot de gemeenschap vormen het harde minimum om de stelling van
Wagner te testen. Voor iedereen is het duidelijk dat zij missionaire winst vormen.
Voor de herintreders ligt dit al wat moeilijker. Een deel van de herintreders zal het
geloof kwijt zijn geraakt en weer terug hebben gevonden. Maar dit zal niet voor alle
herintreders opgaan. Sommigen zullen zich aan een kerkelijke gemeenschap onttrokken
hebben en kerkelijk dakloos zijn geraakt zonder zichzelf als ongelovig te betitelen.
Om dat het onmogelijk is om binnen dit onderzoek uitspraken te doen over de mate van
geloof van de herintreders voor hun herintreding, reken ik hen allen tot missionaire
winst. Uit mijn eigen praktijk heb ik geleerd dat dit vooral opgaat voor de kinderen van
de herintreders. Maar we gaan dan wel richting het maximum van wat missionaire winst
genoemd kan worden. Dit laat gelijk zien hoe ingewikkeld het is om effectiviteit op
evangelisatiegebied te meten. Want wat voor de herintreders geldt, zal voor een deel
van de randkerkelijken ook opgaan, terwijl zij in dit onderzoek niet meegerekend
worden. Dit onderzoek laat dan ook niet alles zien. Wel geeft het een hard minimum
met betrekking tot de missionaire effectiviteit van een kerk. Daarbovenop laat het zien
hoeveel mensen zonder kerkelijke binding worden bereikt.
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3.3.2.4 Onderscheid tussen kinderen en volwassenen
In de kerken waarbinnen ik mijn onderzoek uitvoerde is er een onderscheid tussen
doopleden (vaak kinderen en jongeren die gedoopt zijn) en belijdende leden (hen die
gedoopt zijn én openbare geloofsbelijdenis hebben afgelegd). Ik zal dit onderscheid
meenemen en doorvoeren in mijn onderzoek.
3.3.3 WAT IK VERSTA ONDER ‘BEREIKEN’
Wanneer heeft een kerk de niet-kerkelijken bereikt? Als ze op de markt
evangelisatiefolders meegeeft? Als niet-kerkelijken de preek via internet beluisteren?
Als niet-kerkelijken tijdens een evangelisatiebijeenkomst het zondaarsgebed bidden?
3.3.3.1 Het evangeliewoord en de evangeliegemeenschap
Dit onderzoek gaat ervan uit dat het evangeliewoord en de evangeliegemeenschap
nauw met elkaar verbonden zijn (zie hoofdstuk 2). Het evangeliewoord schept en voedt
de gemeenschap, terwijl de gemeenschap het evangeliewoord verkondigt en
belichaamt. Lesslie Newbigin omschrijft de plaatselijke gemeente als ‘de hermeneutiek
van het Evangelie’.142 Christelijke gemeenschap is een wezenlijk onderdeel van de
christelijke missie. In dit onderzoek zijn de niet-kerkelijken bereikt als ze onderdeel van
een plaatselijke christelijke gemeenschap uitmaken.
3.3.3.2 Wanneer men onderdeel van de gemeenschap uitmaakt
Wanneer men openbare geloofsbelijdenis en/of de volwassendoop heeft ondergaan is
het voor iedereen duidelijk dat men dan bij de christelijke geloofsgemeenschap hoort.
Voor de herintreders gaan deze criteria echter niet op. Zij waren in het verleden
namelijk bewust betrokken bij de kerk. Ze waren gedoopt, hadden wellicht zelfs
belijdenis gedaan. Toen zij na hun terugval opnieuw door een kerk bereikt werden
hoefden ze niet opnieuw gedoopt te worden of belijdenis af te leggen om toe te treden.
In de denominaties die ik onderzocht heb is men toegetreden wanneer men ‘lid’ is
geworden. Op dat moment worden ze door de kerkenraad als behorende bij de
gemeenschap gezien en draagt men pastorale en diaconale verantwoordelijkheid voor
hen. Voor de kerkplantingen die niet met een lidmaatschap werken geldt dat ze door de
leiding als behorende bij de gemeenschap gezien moeten worden (betrokkenen) en men
pastorale en diaconale verantwoordelijkheid voor hen draagt. In beiden gevallen geldt
ook dat ze naar schatting van de leiding minimaal een keer per maand het Woord
moeten horen in een samenkomst van de gemeenschap. Dit kan de eredienst zijn, maar
ook een kring.
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Ik ben me ervan bewust dat een minimale definitie van betrokkenheid is, maar iets als
bereidheid om financieel bij te dragen of talenten in te schakelen valt niet te
operationaliseren.
Naast nieuwe intreders en de herintreders die zijn toegetreden tot de gemeenschap
wilde ik ook in beeld krijgen hoeveel niet-kerkelijken er door activiteiten van de
gemeenschap minimaal één keer per maand met het Woord in aanraking kwamen
(samenkomst, kring, club, catechese, pastoraal bezoek). Deze mensen maken geen
onderdeel van de gemeenschap uit, maar zijn er wellicht wel naar toe op weg. Je zou ze
de gasten of zoekers kunnen noemen. Ze horen het evangelie, maar we weten niet of ze
het aan gaan nemen en voor het eerst toe gaan treden (nieuwe intreders) of opnieuw
toe gaan treden (herintreders).
3.3.3.3 Missionaire Effectiviteit
Het woord missie houdt meer in dan evangelisatie alleen. Toch vormt het gered worden;
het aangaan van een persoonlijk contact met God en het deel uit maken van Zijn volk er
voor mij een hoogtepunt in. Als ik het over missionaire effectiviteit heb, dan bedoel ik
daar dan ook het evangelisatieaspect binnen missie mee. Het gaat er in dit onderzoek
om hoe effectief kerken zijn in het bereiken van niet-kerkelijken volgens bovenstaande
termen.
3.4 HOE IK MIJN ONDERZOEK UITGEVOERD HEB
Ik heb mijn onderzoek in verschillende stappen uitgevoerd. Na het voorbereidende werk
heb ik de volgende stappen gezet:
3.4.1 STAP 1: BEREIKEN KERKPLANTINGEN MEER NIET-KERKELIJKEN DAN OUDERE
KERKEN?
3.4.1.1 Kwantitatief onderzoek
Ik heb dit deel van het onderzoek kwantitatief onderzocht. Omdat de onderzoeksvraag
vast ligt, er op een standaardmanier data kunnen worden verzameld die met behulp van
statistische analyses geëvalueerd kunnen worden past deze vorm van onderzoek goed
bij deze stap. Kwantitatief onderzoek komt daarnaast de verifieerbaarheid en
reproduceerbaarheid ten goede.143
3.4.1.2 Toetsend onderzoek
Het kwantitatieve deel van het onderzoek had een toetsend karakter. Om aan te kunnen
tonen of kerkplantingen meer niet-kerkelijken bereiken dan oudere kerken heb ik zowel
de kerkplantingen als de oudere kerken frequentievragen gesteld.
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3.4.1.3 Onderzoeksontwerp
Het onderzoeksontwerp dat ik gebruikt heb is een eenmalige survey. Door middel van
een eenmalige waarneming wil dit onderzoek iets zeggen over de effectiviteit van de
kerkplantingen in het bereiken van niet-kerkelijken. Het gaat om een eenmalige
kwantitatieve survey. De keuze voor de eenmalige survey is bepaald door de beperking
in tijd en omvang van een masterscriptie. Wanneer deze beperking er niet of minder is
kan ook gekozen worden voor longitudinale surveys waarin kerkplantingen een aantal
jaar gevolgd worden en er gedurende die jaren meerdere metingen en observaties
plaats kunnen vinden. Zo kunnen ontwikkelingen binnen kerkplantingen beter
vastgesteld worden. De Presbyterian Church in de USA gebruikt dit middel
(panelonderzoek) om ontwikkelingen in hun kerkgenootschap boven water te krijgen.
3.4.1.4 Omvang van het onderzoek
De eenmalige kwantitatieve survey die representatief wil zijn heeft relatief veel
eenheden nodig. Hoe groter het aantal eenheden hoe nauwkeuriger de uitspraak die we
kunnen doen. Omdat het aantal kerkplantingen binnen de kerkelijke denominaties die ik
onderzoek te overzien is heb ik alle kerkplantingen (16) bij het onderzoek betrokken.144
Ik heb van 13 de gegevens gekregen (81%). Omdat responspercentages onder kerkelijke
gemeenschappen over het algemeen niet hoog zijn heb ik bijna alle oudere kerken bij dit
onderzoek betrokken. Samenwerkende kerken heb ik een keer aangeschreven omdat zij
over het algemeen één scriba hebben.
In eerste instantie had ik 100 oudere kerken aselect geselecteerd. Ik hoopte daar 60-80
antwoorden van te krijgen. Dat dit wat al te optimistisch was bleek uit het
responspercentage (23%). Na een herinneringsmail steeg dit aantal tot 60%. Omdat ik
vreesde voor een (te) laag responspercentage heb ik tijdens dit proces nog 376 scriba’s
aangeschreven.
Naast de kerkplantingen heb ik in totaal dus 476 kerken benaderd. Ik heb van 188
kerken antwoord ontvangen (39,5%), waarbij 143 kerken statistische gegevens konden
aanleveren (30%). Omdat uit de standaarddeviatie bleek dat de groep vrij homogeen is,
is dit aantal meer dan voldoende om met een hoge mate van zekerheid uitspraken te
kunnen doen over het geheel van de oudere kerken.
3.4.1.5 Dataverzamelingsmethode
De 100 oudere kerken die ik aselect geselecteerd had heb ik per brief aangeschreven. De
brief heb ik geadresseerd aan de scriba. Bij de brief heb ik een vragenlijst gevoegd,
alsmede een gefrankeerde antwoordenvelop.
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De 376 oudere kerken die ik later in het proces benaderd heb, heb ik per email
aangeschreven. Ook hier stuurde ik de email aan de scriba. De email bestond uit een
korte introductie plus de vragenlijst. Ik heb mijn telefoonnummer en email
achtergelaten voor het geval de respondenten vragen hadden. Hier is twee keer gebruik
van gemaakt.
De kerkplantingen heb ik op verschillende wijzen benaderd. Een aantal van de
kerkplanters ken ik persoonlijk. In ontmoetingen vertelde ik hen over mijn onderzoek en
vroeg ik hen of ze mee wilde werken. Vervolgens heb ik hen per email de vragenlijst
toegestuurd. Diegene die ik niet persoonlijk kende heb ik per email benaderd. Na een
korte introductie vroeg ik hen de vragenlijst in te vullen. Ik ben bij drie kerkplantingen
langs geweest om de adressenlijsten door te lopen en aan de hand van de informatie die
de kerkplanters gaven de enquête in te vullen. Ik heb vijf kerkplantingen per telefoon
benaderd om hen te herinneren aan mijn vragenlijst en onderzoek. Zeven
kerkplantingen heb ik per mail (meerdere) herinneringen gestuurd.
Ik vroeg de jongere en oudere kerken om een antwoord te geven op de volgende
vragen:
1.

Wat is de naam, de plaats en het oprichtingsjaar van de kerk waar u scriba/kerkplanter bent?
Naam:
Plaats:
Oprichtingsjaar:

2.

Uit hoeveel ‘betrokkenen’ bestond uw kerkelijke gemeenschap op 01-01-2012?
Ik vraag naar het aantal betrokkenen in plaats van formele leden omdat een aantal kerkplantingen geen
formele leden kent en ik dezelfde maatstaven voor de jongere en oudere kerken wil hanteren. Betrokkenen
zijn hen die:

1)
2)

door de kerkenraad/leiding als behorende bij de gemeenschap gezien worden en voor wie men
pastorale en diaconale verantwoordelijkheid draagt.
minimaal één keer per maand het Woord horen in een samenkomst van de gemeenschap waartoe u
behoort (eredienst, club, kring, catechese), mits niet gehinderd door lichamelijke en/of geestelijke
beperkingen.

Totaal aantal betrokkenen:
3.

Hoeveel mensen zijn in de afgelopen 5 jaar tot uw gemeente toegetreden door het afleggen van
openbare geloofsbelijdenis en/of het ontvangen van de volwassendoop, terwijl zij eerder (1)
nooit (bewust) lid van een kerk waren (2) niet of nauwelijks bekend waren met het evangelie?
Totaal aantal nieuwe toetreders (belijdend) die in de afgelopen 5 jaar door openbare
geloofsbelijdenis zijn toegetreden:
Totaal aantal nieuwe toetreders (belijdend) die in de afgelopen 5 jaar door openbare
geloofsbelijdenis én volwassendoop zijn toegetreden:
Totaal aantal kinderen (doopleden) van deze nieuwe toetreders:
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4.

Hoeveel mensen zijn in de afgelopen 5 jaar tot uw gemeente toegetreden die (1) in het
verleden wél bewust lid waren van een kerk, (2) daarmee gestopt waren (niet door lichamelijke
en/of psychische klachten) en geen onderdeel meer uitmaakten van een kerkelijke
gemeenschap totdat ze toetraden tot uw gemeente?
Totaal aantal herintreders (belijdend) die in de afgelopen 5 jaar zijn toegetreden:
Totaal aantal kinderen (doopleden) van deze herintreders:

5.

Kunt u tot slot een schatting maken hoeveel niet-kerkelijken er in 2011 door activiteiten van
uw kerk (samenkomst, kring, club, catechese, pastoraal bezoek) minimaal één keer per maand
met het Woord in aanraking kwamen?
Ik schat …………………. (volwassenen) en ………………….. (kinderen)

3.4.1.6 Data-analyse
Per categorie (jonge kerkplantingen, oudere kerkplantingen en oudere kerken) heb ik
percentages berekend van (1) het aantal nieuwe toetreders als percentage van het
aantal bestaande betrokkenen, (2) het aantal herintreders als percentage van het aantal
bestaande betrokkenen, (3) het aantal mensen dat één keer per maand het Woord
hoort als percentage van het aantal bestaande betrokkenen. Op deze manier kon ik de
categorieën met elkaar vergelijken, en kon ik concluderen of kerkplantingen (de jongere
plus de oudere kerkplantingen) effectiever zijn in het bereiken van de niet-kerkelijken
dan oudere kerken.
3.4.2 STAP 2: WELKE VERKLARINGEN ZIJN DAARVOOR TE GEVEN?
3.4.2.1 Literatuuronderzoek
Allereerst heb ik de kerkgroei- en kerkplantliteratuur bestudeerd op de vraag waarom zij
stellen dat nieuwere kerken meer niet-kerkelijken bereiken dan oudere kerken. Ik heb
uit deze literatuur zes hypothesen samengesteld.
3.4.2.2 Terugkoppeling deskundigen
Deze zes hypothesen heb ik voorgelegd aan zes experts op het gebied van kerkplanting
binnen deze denominaties, te weten: S. Wierda (gemeentestichter en stimulator
kerkplanting), T. Visser (gemeentestichter en initiatiefnemer van het ICP
kerkplantingsnetwerk), P. Wierenga (adviseur kerkplanting), J. Glas (predikant), P.
Strating (kerkplanter, predikant) en J. de Waard (evangelisatieconsulent en
buurtwerker). Ik vroeg hen of zij vanuit hun ervaringen de hypotheses met cijfers
konden waarderen, waarbij 1 volledig oneens was en 10 volledig eens. Ook vroeg ik hen
of zij nog andere verklaringen wisten voor het gevondene. Vijf van de zes gaven tijdig
antwoord. Naar aanleiding van hun feedback en de feedback van mijn scriptiebegeleider
heb ik de zes hypothesen teruggebracht tot vier. Er zijn geen wezenlijke dingen
veranderd. De twee hypotheses die zijn gesneuveld konden ook bij de andere
hypotheses ondergebracht worden zodat het geheel korter en krachtiger werd.
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3.4.2.3 Toetsend onderzoek
De hypothesen heb ik door middel van een internet-enquête getest onder de
voorgangers van de kerkplantingen en onder de voorgangers van de oudere kerken.
3.4.2.4 Onderzoeksontwerp
Het onderzoeksontwerp was een eenmalige kwantitatieve survey.
3.4.2.5 Omvang van het onderzoek
In totaal vulden 163 voorgangers van de oudere kerken de enquête in en 18
kerkplanters. Omdat de internet-enquête anoniem was, weet ik niet of iedere
voorganger voor één kerk staat. Voor de vragen ten aanzien van de theologie en
persoonlijkheid van de voorgangers maakt dit niet uit. Voor de vragen ten aanzien van
de kerk die zij dienden wel.
Omdat het aantal predikanten van de oudere kerken dat de enquête ingevuld heeft
groot is, en de normale situatie in de NGK, CGK en de GKV is dat een kerk één predikant
heeft, mogen we aannemen dat het ontstane beeld van de oudere kerken een
betrouwbare weergave van de werkelijkheid is.
Omdat het aantal kerkplantingen klein is heb ik ervoor gekozen om per kerkplant één
kerkplanter te vragen om de enquete in te vullen. Het verschil met de 13 kerkplantingen
die statistische gegevens aanleverden wordt bepaald doordat een aantal kerkplanters
geen statistische gegevens aan konden/wilden leveren. Dit zijn zowel kerkplanters die
onder de kerkplantingen vielen die ik beschrijf in onderdeel 3.3.1.9, als kerkplanters die
door de levensfase van hun kerkplant (nog) niet aan dit onderzoek mee konden doen. Ik
heb hen gevraagd de enquête voor zo ver als mogelijk in te vullen.
3.4.2.6 Dataverzamelingsmethode
De dataverzamelingsmethode bestond uit een internet-enquête.
3.4.2.7 Data-analyse
De uitslag van de enquêtes heb ik met elkaar vergeleken.
3.5 CONCLUSIES
In dit laatste onderdeel heb ik de hoofdvraag beantwoord, de generalisatiepretentie
duidelijk gemaakt, en handelingsaanbevelingen gedaan.
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4. HET BEREIKEN VAN DE NIETKERKELIJKEN
“Church planting was apparently not a panacea for a declining church, a guaranteed
church-growth mechanism, or even the most effective means of evangelism under
heaven.”145
- Stuart Murray

4.1 INLEIDING
Donald McGavran schreef in 1970: ‘Only the creation of multitudes of new, vital
congregations (either within or without the state denominations) will reconvert the
myriads of European Christo-pagans. Much thought should be given to this’.146
Nu er, ruim tien jaar na de herontdekking door de gereformeerde kerken van
kerkplanting als instrument om de niet-kerkelijken te bereiken, over zijn stelling wordt
nagedacht is de toon daarvan lang niet zo positief als de uitspraak van McGavran doet
vermoeden. Integendeel, uit de woorden van W. Dekker klinkt zelfs enig scepticisme:
‘De gemeentestichtingsprojecten van vele kerkplanters leiden vaak tot een nog grotere
versnippering van christelijke gemeenschappen en tot uitholling van bestaande
gemeenten. Ze bereiken zeer weinig notoire ongelovigen’.147
Tot op heden was er geen onderzoek beschikbaar waaraan uitspraken als deze getoetst
konden worden. In dit hoofdstuk publiceer ik de statistische gegevens van mijn
onderzoek, zodat er data voor handen zijn waarop uitspraken en verwachtingen ten
aanzien van kerkplanting als evangelisatie-instrument in Nederland gebaseerd kunnen
worden.
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Murray, Planting, 13.
McGavran, Understanding, 25.
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W. Dekker, Het evangelie: voor de moderne mens te mooi om waar te zijn, in: Reformatorisch Dagblad, 811-2011.
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Allereerst schets ik de context waarin de kerken die ik onderzocht heb geplaatst zijn.
Vervolgens publiceer ik mijn onderzoeksgegevens ten aanzien van de oudere kerken en
ten aanzien van de kerkplantingen. Omdat de cijfers niet alles laten zien geef ik een
korte impressie van verhalen die ik tijdens mijn onderzoek tegenkwam, maar die ik niet
op kon nemen omdat ze niet aan de gestelde criteria voldeden. Hierna worden de
gegevens met elkaar vergeleken zodat vastgesteld kan worden of kerkplantingen
daadwerkelijk effectiever zijn in het bereiken van niet-kerkelijken dan oudere kerken.
Tot slot stel ik vast of kerkplanting de missionaire winst van een kerkverband vergroot,
of dat de missionaire winst door hun komst alleen anders verdeeld wordt.
4.2 DE NEDERLANDSE SITUATIE
Omdat gegevens los van hun context moeilijk op waarde te schatten zijn zal ik eerst een
korte beschrijving geven van de Nederlandse context. Op deze manier kunnen de
kerkverbanden die ik onderzocht heb gepositioneerd worden.
Kerk en geloof in Nederland
In zijn onderzoek Young Urban Protestants (2011) schetst Niels de Jong een beeld dat
volgens mij de bestaande situatie betrouwbaar weergeeft:148
 ‘De kerken in Nederland hebben (veel) leden verloren en van hen die lid bleven nam
het kerkbezoek aanzienlijk af.’
 ‘De leden van de kerk werden gemiddeld ouder (meer dan de demografische
vergrijzing van Nederland) en de oudere leden gingen het meest frequent naar de
kerk (dubbele vergrijzing).’
 ‘Algemene demografische processen zijn voor het ledenbestand belangrijk geweest’.
 ‘Waarschijnlijk wordt op de lange duur de mate waarin de jongste generatie
buitenkerkelijk is maatgevend voor de hele bevolking.’
 ‘Al diverse decennia is in Nederland de buitenkerkelijkheid elke volgende generatie
weer wat hoger dan de voorgaande.’
 ‘De kerkleden stellen zich vrijer op ten opzichte van de kerken… Deze ontwikkeling
wijst erop dat de kerkleden qua mentaliteit geseculariseerd raken.’
 ‘De ontkerkelijking zet zich nog steeds door. Kerksheid en kerkelijkheid onder de
jongeren is geringer dan onder ouderen. Degenen die christelijk-godsdienstig blijven,
beleven de godsdienstigheid wel intenser.’
Kortom: de marginalisering van de kerken in Nederland is nog niet gestopt. Iedere
generatie telt minder kerkgangers, én minder gelovigen.149
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N. de Jong i.s.m. de IZB, Young Urban Protestants, 2011, 43, zie:
http://www.izb.nl/verdieping/artikelen/young-urban-protestants-yup-612.html (20-04-2012).
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Zie ook: W. Dekker, Marginaal en Missionair, Zoetermeer, 2011.
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Het aantal toetreders zonder kerkelijke achtergrond
Niels de Jong – Young Urban Protestants (2011)
Het aantal toetreders zonder kerkelijke achtergrond is niet groot. In zijn onderzoek
publiceerde Niels de Jong de uitkomst van een door hem gehouden enquête (respons
61%) onder young urban professionals in vijf protestantse kerken in Amsterdam,
Rotterdam en Utrecht die voor meer dan 50% uit yuppen bestonden. Het aantal yuppen
zonder kerkelijke achtergrond (20-35 jarigen) bestond uit 3,2%. Het aantal yuppen dat
aangaf niet opgevoed te zijn met de kerk lag op 4,5% en het aantal yuppen dat een tijdje
los geweest was van de kerk op 14,6%.150
Gerko Last – De wijde poorten van Bethel (2006)
Gerko Last deed in 2005 onderzoek in de Vrije Baptistengemeente Bethel te Drachten.
Deze gemeente bestaat sinds midden jaren 80 van de vorige eeuw en groeide uit van 80
tot circa 2000 leden. Het is een gemeente die een intentioneel missionair karakter heeft.
Uit zijn enquête (40% respons) kwam het volgende naar voren: (1) 10% gaf aan niet van
kinds af aan vertrouwd te zijn met het christelijke geloof, (2) minder dan 2,9% van het
ledenaantal was geen lid van een andere kerk voordat ze lid van Bethel werden, (3) 6%
beschouwde zichzelf als iemand die tot geloof was gekomen.151
Kaski 528 – Toetreders (2004)
Het KASKI-rapport 528 ‘Toetreders’ biedt een inventarisatie van het aantal nieuwe leden
binnen protestants kerkelijke gemeenten, inclusief evangelische en pentecostale
gemeenten (2004). Er werd gekeken naar feitelijke groei van het ledenaantal door het
toetreden van niet-kerkelijken, als ook naar het aantal meelevende buitenkerkelijken én
het aantal kerkgaande niet-leden. In totaal werden 4.359 vragenlijsten verstuurd,
waarmee het grootste deel van protestants kerkelijk Nederland in beeld kwam. De
respons was laag (21%). De som van het aantal toetreders zonder kerkelijke achtergrond
lag op 409 (2001), 492 (2002), 539 (2003). Het gemiddelde aantal toetreders per
gemeente per jaar lag daarmee op 0,92 (2001), 1,08 (2002), 1,15 (2003). Men dacht dat
de werkelijke cijfers lager zouden liggen omdat ze het aannemelijk vonden dat kerken
die iets te melden hadden dit graag wilden doen. De gecorrigeerde cijfers, waarin de
vermoede uitslag van de kerken die niet gereageerd hadden is verwerkt, lagen op 0,45
(2001), 0,54 (2002), 0,59 (2003).152
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Het percentage niet-kerkelijken in Nederland
De cijfers ten aanzien van het percentage niet-kerkelijken in Nederland laten het
volgende beeld zien: mensen die in 1960 toetraden tot de kerk waren in vrijwel alle
gevallen herintreders, die wisten hoe het er aan toeging in de kerk, die de Bijbelverhalen
kenden, de psalmen en de gezangen en die de moraal deelden. In 1999 lag het aantal
mensen dat niet-kerkelijk was opgevoed op 30% van de bevolking. Nog eens 30% van de
bevolking was niet-kerkelijk doordat ze de kerk had verlaten. Het SCP schatte in dat het
aantal niet-kerkelijken rond het jaar 2010 ongeveer 67% van de bevolking zou bedragen.
Dat zou betekenen dat nu, anno 2012, ongeveer 33% van de bevolking nooit lid is
geweest van een kerk en niet of nauwelijks bekend is met het evangelie en nog eens
ongeveer 33% wel lid geweest is van een kerk, maar de kerk heeft verlaten.153 Concreet
gaat het om twee keer zes miljoen mensen; twaalf miljoen in totaal.154
4.3 DE OUDERE KERKEN VAN DE NGK, CGK EN GKV
Kaski (2001-2003)
Uit het KASKI onderzoek lijkt op te maken dat de NGK, CGK en de GKV deze mensen
slechter weten te bereiken dan de gemiddelde protestantse kerk in Nederland. In totaal
kwam 20% van de terugontvangen enquêtes uit deze kerkgenootschappen. Toch
kwamen er van de twintig kerken die een duidelijk bovengemiddeld aantal nietkerkelijken bereikten er slechts 2 uit de CGK, 0 uit de GKV en 0 uit de NGK (10% van de
20). Van de 168 kerken die aangaven 7 of meer meelevende buitenkerkelijken te
hebben kwamen er 15 uit de CGK, 7 uit de GKV en 1 uit de NGK (14% van de 168). Het
aantal kerkelijke gemeenten met meer dan 6,5% buitenkerkelijke kerkgangers bestond
in totaal uit 30, waarvan 3 CGK, 0 GKV, 0 NGK (10% van de 30). Indien deze
kerkgenootschappen gemiddeld zouden hebben gescoord dan zou verwacht mogen
worden dat dit aantal steeds rond de 20% had gelegen, aangezien 20% van de
onderzoeksgegevens van deze kerken kwam.
Eigen onderzoek
Zelf heb ik 476 oudere kerken binnen deze kerkgenootschappen benaderd. Ik heb van
188 kerken antwoord ontvangen (39,5%), waarbij 143 kerken statistische gegevens
konden aanleveren (30%). Omdat uit de standaarddeviaties bleek dat de categorie
oudere kerken vrij homogeen is, is dit aantal ruim voldoende om met een hoge mate
van zekerheid uitspraken te kunnen doen over het geheel van de kerken binnen deze
kerkverbanden die tien jaar of ouder zijn.
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De 45 kerken die wel reageerden, maar geen gegevens aanleverden, gaven daarvoor de
volgende redenen: scriba gewijzigd (53%), geen tijd (18%), de gegevens zijn niet
geregistreerd (16%), de gemeente is opgeheven (4%), overig (9%).
De gegevens die ik binnen heb gekregen heb ik op de volgende wijze verwerkt: de som is
het totaal van alle mensen die in een categorie vallen. Het vormt het totaal van alle
nieuwe intreders (T), het totaal van alle nieuwe intreders door middel van openbare
geloofsbelijdenis (B), het totaal van alle nieuwe intreders door middel van openbare
geloofsbelijdenis en volwassendoop (BD), het totaal van het aantal kinderen van de
nieuwe intreders (K) en het totaal van het aantal nieuwe intreders inclusief hun
kinderen (T+K). Voor de herintreders en het aantal structurele contacten gaat dit ook
op, met uitzondering van de openbare geloofsbelijdenis en/of de volwassendoop omdat
deze categorieën voor hen niet van toepassing zijn. Omdat ik deze gegevens over de
afgelopen 5 jaar heb ontvangen, maar ze wil vergelijken met de kerkplantingen die
jonger zijn dan 5 jaar, heb ik ze per jaar omgerekend.
Het aantal per betrokkenen is het totaal aantal betrokkenen van de kerken gedeeld door
de som van een categorie per jaar. Om een voorbeeld te geven: Het aantal betrokkenen
van de oudere kerken (57.842) gedeeld door het aantal nieuwe toetreders per jaar (60)
vormt het aantal nieuwe toetreders per betrokkenen (1:964). Ieder jaar treedt er dus
een nieuwe toetreder toe per 964 betrokkenen.
De modus is het getal dat het meeste genoemd werd. De standaarddeviatie is een maat
voor de spreiding. Hoe kleiner de standaarddeviatie, hoe dichter de gevonden waarden
rond het gemiddelde liggen en hoe homogener de groep is. Het minimum is het laagste
aantal dat genoemd werd. Het maximum is het hoogste aantal dat genoemd werd. Let
op: dit is per kerk. Het maximum aantal nieuwe intreders plus kinderen (T+K) hoeft niet
gelijk te zijn aan het maximum aantal nieuwe intreders (T) plus het maximum aantal
kinderen (K), omdat deze cijfers uit twee verschillende kerken kunnen komen. Om deze
gegevens te kunnen vergelijken met de kerkplantingen die nog geen 5 jaar bestaan heb
ik deze cijfers eveneens omgerekend per jaar.
Voor de gebruikte definities ten aanzien van de intreders en de herintreders en wanneer
ik deze mensen als bereikt zag, zie 3.3.2 ‘Wat versta ik onder de niet-kerkelijken’.
HET AANTAL DEELNEMENDE OUDERE KERKEN
Totaal aantal kerken dat gegevens aanleverde
Het gemiddelde oprichtingsjaar van deze kerken:
Het totaal aantal betrokkenen van deze kerken per 01-01-2012:
Gemiddeld aantal betrokkenen per kerk:
Minimum aantal betrokkenen
Maximum aantal betrokkenen

143
1935
57.842
404
35
2051
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NIEUWE INTREDERS BINNEN DE OUDERE KERKEN
T = Totaal aantal nieuwe intreders
B = Totaal aantal nieuwe intreders d.m.v. openbare geloofsbelijdenis
BD = Totaal aantal nieuwe intreders d.m.v. openbare geloofsbelijdenis + volwassendoop
K = Totaal aantal kinderen van de nieuwe intreders
T+K = Totaal aantal nieuwe intreders inclusief hun kinderen

Som (5 jaar)
Som (per jaar)
Aantal per betrokkenen (per jaar):
Modus:
Standaarddeviatie:
Minimum:
Maximum (5 jaar):
Maximum (per jaar):

T

B

B+D

K

T+K

300
60
1:964
0
2,85
0
17
3,4

150
30
1:1928
0
1,78
0
11
2,2

150
30
1:1928
0
1,44
0
7
1,4

55
11
1:5258
0
1,17
0
6
1,2

355
71
1:815
0
3,24
0
17
3,4

H
157
31,4
1:1842
0
1,89
0
13
2,6

K
59
11,8
1:4901
0
1,18
0
9
1,8

H+K
216
43,2
1:1339
0
2,67
0
16
3,2

HERINTREDERS BINNEN DE OUDERE KERKEN
H = Totaal aantal herintreders
K = Totaal aantal kinderen van de herintreders
H+K = Totaal aantal herintreders inclusief hun kinderen

Som (5 jaar)
Som (per jaar)
Aantal per betrokkenen (per jaar):
Modus:
Standaarddeviatie:
Minimum:
Maximum (5 jaar):
Maximum (per jaar):

AANTAL GESCHATTE STRUCTURELE CONTACTEN VAN DE OUDERE KERKEN MET NIETKERKELIJKEN IN 2011 (IN DIE ZIN DAT ZE MINIMAAL EEN KEER PER MAAND HET
EVANGELIE GEHOORD HEBBEN)
V = Totaal aantal contacten met niet-kerkelijke volwassenen
K = Totaal aantal contacten met niet-kerkelijke kinderen
V+K = Totaal aantal contacten met niet-kerkelijke volwassenen + kinderen

Som
Aantal per betrokkenen:
Modus:
Standaarddeviatie:
Minimum:
Maximum:

V

K

V+K

774
1:75
0
8,64
0
50

339
1:171
0
4,85
0
25

1113
1:52
0
11,96
0
75
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Analyse
Een aantal dingen vallen op. Allereerst blijkt het aantal kinderen bij zowel de nieuwe
intreders als bij de herintreders laag te zijn (1:5258 en 1:4901). De gemiddelde kerk die
aan dit onderzoek meewerkte bestond uit 404 betrokkenen. Als we berekenen hoe vaak
een kerk gemiddeld een niet-kerkelijk kind in haar midden mag verwelkomen wiens
ouders (of wellicht één van hen) tot geloof is gekomen dan is dat een keer in de 13 jaar.
Stel dat een niet-kerkelijk gezin met twee kinderen toetreedt dat is dit een keer in de 26
jaar. Bij de herintreders zien we hetzelfde. Een gemiddelde kerk verwelkomt een keer in
de 12 jaar een kind van herintreders in haar midden.
Het merendeel van de nieuwe intreders (300) heeft geen kinderen. Als we ervan uit
gaan dat alle 55 kinderen van de nieuwe intreders twee ouders hadden, dan blijven er
190 nieuwe intreders zonder kinderen over. Een aantal dat in de werkelijkheid
waarschijnlijk hoger zal liggen. Binnen de herintreders is dat anders. In totaal traden er
de afgelopen 5 jaar 157 herintreders tot de oudere kerken toe, die in totaal 59 kinderen
hadden. Dit betekent dat minimaal 39 herintreders zonder kinderen toetraden. Dit doet
vermoeden dat een groot deel van de nieuwe intreders binnen de oudere kerken uit
jongvolwassenen bestaat die (waarschijnlijk) door verkering tot bekering zijn gekomen.
Gezien het aantal kinderen lijkt het onwaarschijnlijk dat dit bij de herintreders ook het
geval is.
De modus is bij zowel de nieuwe intreders als bij de herintreders als bij de structurele
contacten 0. De meeste kerken hebben de afgelopen 5 jaar geen enkel structureel
contact gehad met een niet-kerkelijke, geen niet-kerkelijken zien toetreden door doop
en/of belijdenis en geen herintreders mogen verwelkomen.
Het is niet zo dat het oudere kerken per definitie niet lukt om de niet-kerkelijken te
bereiken. De 13 meest effectieve oudere kerken bereiken jaarlijks 1 nieuwe (volwassen)
intreder per 244 betrokkenen (versus 1:964 bij de oudere kerken als geheel). Tevens
bereiken de 13 meest effectieve oudere kerken jaarlijks 1 volwassen herintreder per 377
betrokkenen (versus 1:1842 bij de oudere kerken als geheel). Een deel van deze oudere
kerken gaf uit eigen beweging aan duidelijk in missionaire activiteiten te investeren.155
De oudere kerken binnen de NGK, CGK en de GKV bereiken vaker nieuwe intreders dan
herintreders. Het aantal herintreders vormt ongeveer de helft van het aantal nieuwe
intreders.

155

Zie ook het onderzoek signalen van hoop dat uitgevoerd is binnen GKV kerken in de provincie Groningen.
Die kerken die een duidelijke missionaire visie hadden én missionaire activiteiten bleken effectiever te zijn
dan kerken die dat niet hadden: http://1.gkv2011.button.netivity.nl/teksten/signalen-van-hoop-een-artikelover-kerk-en-toetreder-/1714/
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4.4 DE JONGERE KERKEN VAN DE NGK, CGK EN GKV
Eigen onderzoek
Ik heb in totaal 16 kerkplantingen benaderd. Van deze kerkplantingen reageerden er 13.
(81%). Bij de drie die niet reageerden gaf een aan dat tijdgebrek een rol speelde, de
overige twee reageerden niet op mails, telefoon- en facebookberichten. Ik heb niet de
indruk dat dit komt omdat deze kerken niets te melden hebben of ruim onder het
gemiddelde zouden scoren, maar zeker weten doe ik dat niet omdat ik de gegevens niet
heb. Omdat het aantal kerkplantingen relatief klein is heb ik de modus uit het overzicht
gelaten. Vaak was er geen modus, en als er een modus was dan zei dat niets over de
werkelijkheid maar berustte het op louter toeval.
Aan de standaarddeviatie valt af te lezen dat de uitslagen van de kerkplantingen
behoorlijk van elkaar verschillen. Enerzijds heeft dit te maken met de verschillende
typen kerkplanting. Eenvoudige kerken (beter bekend als huiskerken) bestaande uit 15 à
20 personen zullen qua bereik (niet noodzakelijk qua effectiviteit) flink verschillen van
een kerkplant die uit 330 betrokkenen bestaat. Anderzijds is het zo dat door de relatief
kleine absolute aantallen percentages al snel schommelen. Maar ook dient gezegd te
worden dat enkele kerkplantingen flink boven het gemiddelde scoren. Je zou ze de
toevalstreffers kunnen noemen. Als alles precies samenvalt dan kan groei heel snel
gaan. Zo komt 38% van alle nieuwe intreders die de afgelopen 5 jaar tot de
kerkplantingen zijn toegetreden uit een kerkplant (77 personen). En 20% van alle
herintreders van de afgelopen 5 jaar komt uit een andere kerkplant (30 personen). Weer
een andere kerkplant zorgt per jaar voor 33% van alle structurele contacten met de nietkerkelijken (350 personen). Het is niet zo dat een en dezelfde kerkplant in alle
categorieën uitschiet. Als een kerkplant uitschiet dan is dat in dit onderzoek altijd in een
categorie, in de andere categorieën scoren ze vervolgens gemiddeld of lager dan
gemiddeld.
Omdat gemakkelijk gesteld kan worden dat een paar kerkplantingen de gemiddelden zo
sterk beïnvloeden dat onduidelijk blijft of de gemiddelde kerkplant nu wel of niet
effectiever is in het bereiken van de niet-kerkelijken dan de gemiddelde oudere kerk,
heb ik na de overzichten ook een gecorrigeerde versie geplaatst. In deze versie heb ik de
uitschieters binnen de kerkplantingen weggelaten en de percentages opnieuw
berekend. Alhoewel iedere nieuwe kerkplant een schot in de roos kan zijn en snel kan
groeien, levert de gecorrigeerde versie een evenwichtiger beeld op.
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DEELNEMENDE KERKPLANTINGEN
Het totaal is de som van de jongere plus de oudere kerkplantingen
De jongere kerkplantingen zijn die kerkplantingen die 0 – 5 jaar oud zijn
De oudere kerkplantingen zijn die kerkplantingen die 5 – 10 jaar oud zijn

Totaal Jongere Oudere
Totaal aantal kerkplantingen dat gegevens aanleverde
Het gemiddelde oprichtingsjaar van deze kerkplantingen:
Het totaal aantal betrokkenen per 01-01-2012:
Gemiddeld aantal betrokkenen per kerk:
Minimum aantal betrokkenen
Maximum aantal betrokkenen

13
2006
1.378
106
15
330

4
2009
202
50,5
20
80

9
2005
1.176
130,7
15
330

NIEUWE INTREDERS BINNEN DE KERKPLANTINGEN
T = Totaal aantal nieuwe intreders
B = Totaal aantal nieuwe intreders d.m.v. openbare geloofsbelijdenis
B+D = Totaal aantal nieuwe intreders d.m.v. openbare geloofsbelijdenis + volwassendoop
K = Totaal aantal kinderen van de nieuwe intreders
T+K = Totaal aantal nieuwe intreders inclusief hun kinderen

Som (5 jaar)
Jongere kerkplantingen
Oudere kerkplantingen

Som (per jaar)156
Jongere kerkplantingen
Oudere kerkplantingen

Aantal per betrokkenen (per jaar):
Jongere kerkplantingen
Oudere kerkplantingen

Standaarddeviatie:
Jongere kerkplantingen
Oudere kerkplantingen

Minimum:
Jongere kerkplantingen
Oudere kerkplantingen

Maximum (5 jaar):
Jongere kerkplantingen
Oudere kerkplantingen

Maximum (per jaar):
Jongere kerkplantingen
Oudere kerkplantingen

T

B

B+D

K

T+K

203

80

123

61

264

11
192

2
78

9
114

0
61

11
253

44,59 16,8

27,79 12,2

56,79

6,19
38,4

1,2
15,6

4,99
22,8

0
12,2

6,19
50,6

1:31

1:82

1:50

1:113 1:24

1:33
1:31

1:168
1:75

1:40
1:52

1:96

1:33
1:23

21,68 11,2

13.40 7,76

28,47

1,30
23,92

0,99
12,37

1,48
14,99

8,53

1,30
31,18

0

0

0

0

0

1
0

1
0

0
0

0
0

1
0

77

36

41

24

101

4
77

1
36

4
41

0
24

4
101

15,4

7,2

8,2

4,8

20,2

4
15,4

1
7,2

1,3
8,2

0
4,8

4
20,2

156

De meeste jonge kerkplantingen bestaan nog geen 5 jaar. Als een kerkplant 1 jaar bestaat en 1 persoon
gedoopt heeft dan is dat gemiddeld per jaar 1, niet 0,2.
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Onderstaande tabel is de gecorrigeerde versie van het aantal nieuwe intreders binnen de
kerkplantingen. Binnen deze gecorrigeerde versie heb ik aan de hand van het gemiddelde plus
de standaarddeviatie bepaald welke kerkplantingen de uitschieters waren. Deze heb ik
verwijderd en niet meegeteld in de gecorrigeerde versie. Dit leverde het volgende beeld op:
Gecorrigeerde Versie

T

B

Aantal per betrokkenen (per jaar)

1:52

1:128 1:82

1:264 1:40

1:33
1:61

1:168
1:122

1:40
1:110

1:205

1:33
1:34

H

K

H+K

129

21

150

36
93

2
19

38
112

Jongere kerkplantingen
Oudere kerkplantingen

B+D

K

T+K

HERINTREDERS BINNEN DE KERKPLANTINGEN
H = Totaal aantal herintreders
K = Totaal aantal kinderen van de herintreders
H+K = Totaal aantal herintreders inclusief hun kinderen

Som (5 jaar)
Jongere kerkplantingen
Oudere kerkplantingen

Som (per jaar)
Jongere kerkplantingen
Oudere kerkplantingen

Aantal per betrokkenen (per jaar):
Jongere kerkplantingen
Oudere kerkplantingen

Standaarddeviatie:
Jongere kerkplantingen
Oudere kerkplantingen

Minimum:
Jongere kerkplantingen
Oudere kerkplantingen

Maximum (5 jaar):
Jongere kerkplantingen
Oudere kerkplantingen

Maximum (per jaar):
Jongere kerkplantingen
Oudere kerkplantingen

43,39 4,2

47,59

24,79
18,6

0,4
3,8

25,19
22,4

1:32

1:328 1:29

1:8,1
1:63

1:505
1:310

1:8
1:53

7,74

1,86

9,06

7
8,01

0.87
1,97

6,69
9,80

1

0

1

2
1

0
0

2
1

25

5

30

20
25

2
5

20
30

20

1

20

20
5

0,4
1

20,4
6

Opnieuw heb ik aan de hand van het gemiddelde plus de standaarddeviatie per categorie
bepaald welke uitschieters er waren. Als we deze uitschieters niet meetellen krijgen we het
volgende beeld:
Gecorrigeerde Versie

H

K

Aantal per betrokkenen (per jaar)

1:66

1:328 1:47

1:30
1:87

1:505
1:310

Jongere kerkplantingen
Oudere kerkplantingen

H+K

1:26
1:73
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AANTAL GESCHATTE STRUCTURELE CONTACTEN BINNEN DE KERKPLANTINGEN MET
NIET-KERKELIJKEN IN 2011 (IN DIE ZIN DAT ZE MINIMAAL EEN KEER PER MAAND
HET EVANGELIE GEHOORD HEBBEN)
V = Totaal aantal contacten met niet-kerkelijke volwassenen
K = Totaal aantal contacten met niet-kerkelijke kinderen
V+K = Totaal aantal contacten met niet-kerkelijke volwassenen + kinderen

V

K

V+K

755

309

1064

95
660

17
292

112
952

Aantal per betrokkenen:

1:1,8

1:4,5

1:1,3

Jongere kerkplantingen
Oudere kerkplantingen

1:2,1
1:1,8

1:11,9
1:4

1:1,8
1:1,2

Som
Jongere kerkplantingen
Oudere kerkplantingen

Standaarddeviatie:
Jongere kerkplantingen
Oudere kerkplantingen

Minimum:
Jongere kerkplantingen
Oudere kerkplantingen

Maximum:
Jongere kerkplantingen
Oudere kerkplantingen

67,42 31,70 90,27
27,10
74,05

6,26
34,49

25,17
98,12

2

0

4

2
5

0
0

4
20

250

100

350

70
250

15
100

70
350

Ook bij de structurele contacten heb ik aan de hand van het gemiddelde plus de
standaarddeviatie per categorie bepaald welke uitschieters er waren. Als we deze uitschieters
niet meetellen krijgen we het volgende beeld:
Gecorrigeerde versie

V

Aantal per betrokkenen (per jaar)

1:2,53 1:10

1:1,5

1:5,7
1:2,7

1:3,4
1:1,4

Jongere kerkplantingen (0-5 jaar)
Oudere kerkplantingen (5-10 jaar)

K

1:8,0
1:5,4

V+K

Analyse
Het aantal kinderen van nieuw-intredende ouders is binnen de kerkplantingen groter
dan binnen de oudere kerken. De 203 nieuwe intreders binnen de kerkplantingen
hadden gezamenlijk 61 kinderen. De 300 nieuwe intreders binnen de oudere kerken
hadden gezamenlijk 55 kinderen.
Omdat kinderen maximaal twee ouders hebben kunnen we vaststellen dat in de oudere
kerken minimaal 63% van de nieuwe intreders geen kinderen had. In de kerkplantingen
had minimaal 40% van de nieuwe intreders geen kinderen. Waarschijnlijk ligt dit aantal
in beide categorieën hoger. Bekering door verkering is blijkens deze gegevens minder
van toepassing op de missionaire winst van de kerkplantingen dan dit bij de oudere
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kerken het geval is. Zeker als we bedenken dat het aantal betrokkenen binnen de
kerkplantingen (1.378) flink lager ligt dan binnen de oudere kerken (57.842).
Het is opvallend dat alle kinderen van nieuwe intreders binnen de kerkplantingen tot de
oudere kerkplantingen zijn toegetreden. Ik denk dat dit te maken heeft met het lage
aantal jonge kerkplantingen. Een van de vier jonge kerkplantingen richt zich daarbij
specifiek op cafébezoekers, die over het algemeen ofwel jong zijn en nog geen kinderen
hebben, ofwel ouder en volwassen of uit huis wonende kinderen hebben.
De modus heb ik bij de kerkplantingen weggelaten omdat deze weinig liet zien t.a.v. de
werkelijkheid. Wel kon ik vaststellen dat bijna alle kerkplantingen zowel nieuwe
intreders als herintreders als structurele contacten hebben. Een oudere kerkplant heeft
nog geen nieuwe intreders bereikt; wel scoren ze bij de herintreders ruim hoger dan de
andere kerkplantingen.
Net als bij de oudere kerken bereiken ook de kerkplantingen meer nieuwe intreders
(264 incl. kinderen) dan herintreders (150 incl. kinderen). Waar bij oudere kerken
precies evenveel nieuwe intreders door geloofsbelijdenis toetraden als door
geloofsbelijdenis + volwassendoop zien we dat bij de kerkplantingen 123 nieuwe
intreders door geloofsbelijdenis + volwassendoop toetraden en 80 door openbare
geloofsbelijdenis.
Binnen de categorie kerkplantingen blijken de oudere kerkplantingen effectiever te zijn
in het bereiken van de nieuwe intreders dan de jongere kerkplantingen. Als we naar de
herintreders kijken is dit precies andersom. De jongere kerkplantingen zijn effectiever in
het bereiken van de herintreders dan de oudere kerkplantingen. Als we de uitschieters
bij zowel de jongere als de oudere kerkplantingen weghalen blijken de jongere
kerkplantingen in zowel de categorie nieuwe intreders als in de categorie herintreders
effectiever te zijn dan de oudere kerkplantingen.
De standaarddeviaties zijn bij de oudere kerkplantingen veel groter dan binnen de
jongere kerkplantingen. Dat lijkt erop te wijzen dat de verschillen in missionaire
effectiviteit tussen de kerkplantingen onderling met de jaren toenemen.
Omdat we van een deel van de kerkplantingen de gegevens vanaf hun startdatum
hebben (namelijk diegene die 5 jaar of jonger zijn) en we weten hoeveel betrokkenen er
zijn en hoeveel niet-kerkelijken zich onder die betrokkenen bevinden, kunnen we
uitrekenen uit hoeveel voorheen niet-kerkelijken deze kerken bestaan. Dat is voor 2030%. Deze groep bestaat voor iets meer dan de helft uit nieuwe intreders en iets minder
dan de helft uit herintreders.
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4.5 DE CIJFERS LATEN NIET ALLES ZIEN
Deze tabellen en cijfers laten niet alles zien. Kwantitatief onderzoek is beperkt door
grenzen. Binnen mijn onderzoek moesten die grenzen zowel toepasbaar zijn voor de
jongere als voor de oudere kerken. Hierdoor wordt de werkelijke missionaire winst van
de jongere en oudere kerken niet volledig zichtbaar.
Zo zijn er voorbeelden van moslims die tot geloof zijn gekomen en die zich misschien
wel willen laten dopen, maar dit onder druk van echtgenoot, familie of vrienden niet
doen. Neem bijvoorbeeld het verhaal van een moslima wier man aan de drank is en
drugs verhandelt. Zij is binnen een van de kerkplantingen tot een levend geloof
gekomen. Ze komt graag naar de samenkomsten en leeft van harte mee. Van haar man
mag ze zich echter niet laten dopen. Zij respecteert dit, omdat hij haar man is en zij,
vanuit haar nieuw verkregen geloof in God, niet tegen haar man wil liegen.
Een ander voorbeeld is een gezin waarvan de moeder psychische klachten heeft. Ze
heeft angststoornissen en is bang om de straat op te gaan of onder de mensen te
verkeren. Door het werk van een kerkplanter is ze tot een levend geloof gekomen. Ze
wordt regelmatig bezocht en er wordt pastoraal naar haar omgezien. Ze bezoekt geen
samenkomsten. Door haar angsten ziet ze het niet zitten om zich te laten dopen.
Helemaal niet in de gemeenschap, maar ook niet thuis. Ze valt zodoende niet onder mijn
definities, maar behoort wel tot de missionaire winst van de kerken.
Dan zijn er zowel binnen de oudere als binnen de jongere kerken allerlei mensen die wel
lid waren van een kerk, maar geen persoonlijk geloofsleven kenden. Soms waren ze lid
van de volkskerk en kwamen ze daar al jaren niet meer. Soms kwamen ze uit
bijvoorbeeld een Oosters orthodoxe kerk waar ze gedoopt waren en als lid te boek
stonden maar in de praktijk nooit kwamen. In de oudere en jongere kerken zijn ze tot
een levend geloof gekomen. Binnen kwantitatief onderzoek als dit zie je dat niet. Helaas,
maar dat kan gewoonweg niet anders. Zonder grenzen is onderzoek als dit niet
uitvoerbaar. En het is onmogelijk om alle betrokkenen persoonlijk te gaan interviewen.
Deze cijfers vormen dan ook een missionaire ondergrens, daarboven gebeurt meer dan
dit onderzoek laat zien.
4.6 JONGE KERKEN BEREIKEN MEER NIET-KERKELIJKEN DAN OUDERE KERKEN
Aan de hand van het aantal 1. Nieuwe intreders, 2. Herintreders en 3. Structurele
contacten valt op te maken dat jonge kerken effectiever zijn in het bereiken van de nietkerkelijken dan oudere kerken.
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De 57.842 betrokkenen van de oudere kerken zien jaarlijks 1 nieuwe intreder per 964
betrokkenen toetreden. De 1.378 betrokkenen bij de kerkplantingen zien jaarlijks 1
nieuwe intreder per 31 betrokkenen toetreden. Ook wanneer we de uitschieters binnen
de kerkplantingen weghalen blijkt het verschil groot. Het gaat dan om jaarlijks 1 nieuwe
intreder per 52 betrokkenen. Bij de herintreders zien we hetzelfde beeld. De oudere
kerken bereiken jaarlijks 1 herintreder per 1842 betrokkenen. De kerkplantingen
verwelkomen jaarlijks 1 herintreder per 32 betrokkenen. Als we daar de uitschieters van
af trekken is dat 1 herintreder per 66 betrokkenen. Ook hebben kerkplantingen meer
structurele contacten met niet-kerkelijken dan oudere kerken. De oudere kerken
hebben gemiddeld 1 structureel contact, in die zin dat die persoon maandelijks in
contact komt met het evangelie, per 75 betrokkenen. In de kerkplantingen is dit 1 op 1,8
betrokkenen en zonder de uitschieters is dit 1 op 2,53 betrokkenen.
AANTAL NIEUWE INTREDERS PER BETROKKENEN PER JAAR
T = Totaal aantal nieuwe intreders
B = Totaal aantal nieuwe intreders d.m.v. openbare geloofsbelijdenis
B+D = Totaal aantal nieuwe intreders d.m.v. openbare geloofsbelijdenis + volwassendoop
K = Totaal aantal kinderen van de nieuwe intreders
T+K = Totaal aantal nieuwe intreders inclusief hun kinderen

T
Oudere kerken :
Kerkplantingen:
Jongere kerkplantingen
Oudere kerkplantingen

Kerkplantingen exclusief uitschieters:
Jongere kerkplantingen
Oudere kerkplantingen

B

B+D

K

T+K

1:964 1:1928 1:1928 1:5258 1:815
1:31 1:82 1:50 1:113 1:24
1:33
1:31

1:168
1:75

1:40
1:52

1:96

1:33
1:23

1:52

1:128 1:82

1:264 1:40

1:33
1:61

1:168
1:122

1:40
1:110

1:205

1:33
1:34

H

K

H+K

AANTAL HERINTREDERS PER BETROKKENEN PER JAAR
H = Totaal aantal herintreders
K = Totaal aantal kinderen van de herintreders
H+K = Totaal aantal herintreders inclusief hun kinderen

Oudere kerken:
Kerkplantingen:
Jongere kerkplantingen
Oudere kerkplantingen

Kerkplantingen exclusief uitschieters
Jongere kerkplantingen
Oudere kerkplantingen

1:1842 1:4901 1:1339
1:32 1:328 1:29
1:8,1
1:63

1:505
1:310

1:8
1:53

1:66

1:328 1:47

1:30
1:87

1:505
1:310

1:26
1:73
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GESCHATTE STRUCTURELE CONTACTEN PER BETROKKENEN PER JAAR
V = Totaal aantal contacten met niet-kerkelijke volwassenen
K = Totaal aantal contacten met niet-kerkelijke kinderen
V+K = Totaal aantal contacten met niet-kerkelijke volwassenen + kinderen

Oudere kerken:
Kerkplantingen:
Jongere kerkplantingen
Oudere kerkplantingen

Kerkplantingen exclusief uitschieters:
Jongere kerkplantingen
Oudere kerkplantingen

V

K

V+K

1:75
1:1,8

1:171 1:52
1:4,5 1:1,3

1:2,1
1:1,8

1:11,9
1:4

1:1,8
1:1,2

1:2,53 1:10

1:1,5

1:5,7
1:2,7

1:3,4
1:1,4

1:8,0
1:5,4

4.7 JONGERE KERKEN VERGROTEN DE MISSIONAIRE WINST VAN EEN KERKVERBAND
Een predikant van een oudere kerk schreef me dat hij mensen zonder kerkelijke
achtergrond, die interesse toonden in het christelijke geloof, doorverwees naar de
kerkplant in zijn stad. Dat is interessant. Het roept de vraag op of jonge kerken
daadwerkelijk de missionaire winst van een kerkverband vergroten, of dat door hun
komst de missionaire taart alleen anders wordt verdeeld.
Omdat ik de data die in de kerkelijke jaarboekjes staan niet kan herleiden tot de
plaatselijke kerken (zie 2.1.1. verdwenen kerkelijke gegevens) is het lastig om op deze
vraag een antwoord te geven. Vooral omdat het aantal kerkplantingen vergeleken bij
het aantal oudere kerken relatief klein is.
Alleen binnen de CGK is er een duidelijk verband te zien. Van de nieuwe intreders
binnen de kerkplantingen (volwassenen + kinderen) komt 65% voor rekening van deze
denominatie (170 van 264 over de afgelopen 5 jaar). De afgelopen 12 jaar traden er
volgens het jaarboekje gemiddeld 72 nieuwe intreders per jaar toe tot de CGK
(volwassenen + kinderen). Als we het aantal nieuwe intreders van de CGK
kerkplantingen omrekenen per jaar dan komen we op 34. Op een gemiddelde van 72
zou dat merkbaar moeten zijn.
En dat is het ook. Als we de periode 2000 – 2005 vergelijken met de periode 2005 –
2011 (waarin de CGK kerkplantingen actief werden) dan zien we dat in de eerste periode
gemiddeld 57 nieuwe intreders per jaar toetraden tot de CGK, en in de periode 2005 –
2011 gemiddeld 83. Dit maakt aannemelijk dat de CGK kerkplantingen daadwerkelijk de
missionaire winst van het kerkverband vergroten.
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5. VERKLARINGEN UIT DE LITERATUUR
‘Their goal is to develop practical and succesful techniques
for bringing people to church’157
- Kenneth Inskeep

5.1 INLEIDING
Het is bemoedigend om te constateren dat de oudere kerken niet-kerkelijken hebben
zien toetreden en dat haar kerkplantingen effectief blijken te zijn in het bereiken van de
niet-kerkelijken. Het schept dankbaarheid, want getuige 1 Korinthe 3 kunnen mensen
wel planten en begieten, maar is God het die laat groeien. Alleen Hij is belangrijk.
Dit betekent niet dat wij geen verantwoordelijkheid hebben. God doet groeien, maar wij
zijn geroepen om te planten en om te begieten. In dit hoofdstuk en de volgende
hoofdstukken onderzoek ik de wijze waarop de kerkplantingen en oudere kerken dat
doen. Zitten daar verschillen in? Gebruiken ze ander gereedschap? Verwachten ze
andere dingen? Ik wil weten in hoeverre de wijze waarop kerkplantingen planten en
begieten een verklaring biedt voor het verschil in effectiviteit m.b.t. het bereiken van de
niet-kerkelijken.
Allereerst zet ik uiteen wat de kerkgroei- en de kerkplantliteratuur daarover zegt. Uit de
scriptie van Martijn Vellekoop bleek namelijk dat Nederlandse kerkplanters in hoge
mate door deze literatuur zijn geïnspireerd.158 Omdat ik in hoofdstuk 2 de achtergrond
van deze bewegingen heb geschetst ga ik gelijk op de inhoud in. Wat ik daar
tegenkwam, heb ik na het verwerken van feedback van vijf experts en mijn
scriptiebegeleider, in vier hypothesen gegoten.
Door middel van een internet-enquête heb ik deze hypothesen getest onder de
voorgangers van zowel de oudere kerken als de jongere kerken (zie 3.4.2). Het resultaat
daarvan publiceer ik in de volgende hoofdstukken. Nu beschrijf ik eerst de hypothesen
en laat ik de onderbouwing daarvan zien.
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5.2 OPBOUW HYPOTHESE 1: OP DE JUISTE PLEK PLANTEN EN BEGIETEN
NIEUWE KERKEN BEREIKEN MEER NIET-KERKELIJKEN DAN OUDERE KERKEN OMDAT
ZE ZICH IN DEMOGRAFISCH KANSRIJKERE GEBIEDEN BEVINDEN.

Ze worden geplant in gebieden waar de bevolking toeneemt
Bijna altijd worden nieuwe kerken geplant in gebieden waar de bevolking toeneemt. In
krimpgebieden worden weinig nieuwe kerken gesticht. De literatuur moedigt kerken die
zich op plekken bevinden waar de bevolking slinkt aan om te gaan pionieren in gebieden
waar de bevolking groeit. Het aanwezig zijn van mensen is immers een noodzakelijke
voorwaarde om de niet-kerkelijken te bereiken.159
Ze worden geplant onder mensen die ontvankelijker zijn voor het evangelie
Een van de conclusies uit het ICP onderzoek (zie hoofdstuk 1) luidde: 5. Het is goed om
te beseffen dat sommige kerkplantingen in een context werken die resistenter is dan
anderen, bijvoorbeeld onder moslims of post moderne seculiere Nederlanders.
Ditzelfde fenomeen intrigeerde Peter Geerlings, medewerker van het Centraal Orgaan
opvang Asielzoekers (COA). Hij vond het opvallend dat Iraniërs in Nederland massaal
christen worden, terwijl andere groepen asielzoekers, zoals Irakezen, Syriërs en
Somaliërs zich in veel mindere mate bekeren. Door middel van onderzoek kwam hij tot
twee uitgangsposities: 1) Iraniërs die naar Nederland vluchten zijn extreem
teleurgesteld in de Iraanse Revolutie van 1979. Die teleurstelling koppelen ze aan de
Islam. 2) De Iraniërs die naar Nederland vluchten, bevinden zich vaak in een crisis. Ze
staan open voor hulp en zijn over het algemeen jonger dan 30 jaar. Ook bestaan er
parallellen tussen het christendom en het sjisme.160
Wanneer nieuwe kerken geplant worden, dringt de kerkgroei- en kerkplantliteratuur
erop aan om onderzoek te doen naar de ontvankelijkheid van de doelgroep. Zo schrijft
Murray dat kerkplanters moeten onderzoeken of er indicaties zijn die aantonen of
mensen open staan voor het evangelie.161 In die gebieden waar dat zo is, of onder die
doelgroepen waar dat zo is, moeten de nieuwere kerken geplant worden. De kans om
de niet-kerkelijken te bereiken zou op die manier groter worden.
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Ik zie ervan af om ‘ontvankelijkheid’ als verklaring mee te nemen
Naar aanleiding van de feedback heb ik besloten dit onderdeel te laten voor wat het is.
Ik kan door middel van kwantitatief onderzoek onder voorgangers van oudere kerken en
kerkplantingen namelijk nooit hard maken of dit daadwerkelijk een bepalende factor is.
Ik kan alleen iets zeggen over hoe kerkplanters en predikanten dit zelf ervaren. Maar
dan komen we al snel in een cirkelredenering terecht. Tijdens mijn onderzoek vroeg ik
de kerkplanters naar hun mening ten aanzien van ontvankelijkheid. Sommige
kerkplanters ervoeren een grotere openheid voor het evangelie onder hun doelgroep
dan anderen. Niet toevallig waren dit de kerkplanters die de meeste bekeerlingen in hun
kerken mochten verwelkomen. Bekeerlingen staan namelijk per definitie open voor het
evangelie, anders hadden ze zich niet bekeerd. Ontvankelijkheid komt op deze manier
altijd als belangrijke factor uit de bus. Een cirkelredenering.
De enige manier waarop ik iets als ontvankelijkheid zou kunnen meten is door
onderzoek te doen onder alle doelgroepen van de kerkplantingen en de oudere kerken.
Dan zouden er misschien factoren naar boven komen die een verklaring kunnen bieden
waarom uit de ene groep meer mensen tot de kerk toetreden dan uit de andere groep.
Toch botsen we dan ook op een probleem. Want zelfs in de meest ontvankelijke groep
zullen er mensen zijn die zich niet bekeren. Hoe is dat dan te verklaren? Theologisch
gezien vraag ik mij af of er iets als ontvankelijkheid bestaat. Volgens Romeinen 8 zit er
niets in de mens dat hem of haar meer open maakt voor het evangelie dan een ander.
Alleen de Geest maakt levend.162
Wel kunnen er factoren zijn waardoor mensen gemakkelijker met het evangelie in
aanraking komen, of waardoor ze het evangelie gemakkelijker begrijpen.
Zelf ontdekte ik tijdens mijn onderzoek dat veel van de bekeerlingen van de kerkplantingen
en de oudere kerken mensen waren die min of meer automatisch met de kerk in aanraking
kwamen. Een van de kerkplantingen organiseert een voedselbank voor de wijk. Ze doet dit
met haar eigen medewerkers. De mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank komen zo
iedere week in aanraking met de kerk. Ze ervaren daar een christelijke sfeer en warmte.
Sommigen stromen door naar het inloopuur, naar een geloofscursus en de doop. Bij de
bekeringen door verkeringen zien we hetzelfde. Doordat iemand verkering krijgt met een
christen komt hij of zij automatisch met de kerk en het geloof in aanraking. Het in aanraking
komen met het christenen en het christelijke geloof vormt een noodzakelijke voorwaarde
om tot geloof te komen. Maar het is geen voldoende voorwaarde.
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Ze worden geplant daar waar ze aansluiting vinden
Tot slot stelt de literatuur dat nieuwe kerken er zoveel mogelijk voor proberen te zorgen
dat er een match is tussen hun kerk en de omgeving. Sjögren zegt dat plaatsen
persoonlijkheden hebben. Net zoals je met bepaalde mensen op een natuurlijke manier
prettig om kan gaan, terwijl je daar met anderen veel energie in moet steken, geldt dit
ook voor steden.163 Mead zegt dat plaatselijke kerken ook persoonlijkheden kunnen
hebben.164 Nieuwe kerken zouden vaak daar starten waar deze twee persoonlijkheden
matchen. Dit zou een verklaring kunnen zijn voor hun missionaire effectiviteit.
5.3 OPBOUW HYPOTHESE 2: GEMOTIVEERD PLANTEN EN BEGIETEN
HYPOTHESE 2: NIEUWE KERKEN BEREIKEN MEER NIET-KERKELIJKEN DAN OUDERE
KERKEN OMDAT ZE ANDERE THEOLOGISCHE OVERTUIGINGEN HEBBEN DIE HEN
DAARTOE STERKER MOTIVEREN EN STIMULEREN

Zending wordt (vaker) gezien als (onderdeel van) Gods natuur
De kerkgroei- en de kerkplantliteratuur legt er veel nadruk op dat God mensen wil
redden. God wordt als een zoekende God gezien die niet wil dat mensen verloren gaan.
Hij wil dat verlorenen gezocht worden (Lk 15:4-6). Hij wil gebed om arbeiders (Mt 9:38).
Hij zoekt en blijft zoeken totdat Hij het verlorene vindt (Lukas 15). Meer dan alles wil
God mensen redden.165
Tijdens het lezen van de literatuur nam ik hier een ontwikkeling in waar. De vroege
literatuur legt veel nadruk op zending als Gods wil. De kerk dient daar gehoorzaam aan
te zijn. God zou groeimethoden in de schepping hebben gelegd en groei zou
automatisch plaatsvinden als de kerk de juiste methoden zou gebruiken.166 God komt
hierdoor gevoelsmatig wat op een afstand te staan. Hij lijkt Diegene die een opdracht
geeft en toekijkt of en hoe de kerk hier gehoor aan geeft. Van Engen schreef dat dit
neigt naar deïsme, waardoor Gods concrete handelen in de geschiedenis verdwijnt.167
In de meer recente literatuur wordt meer nadruk gelegd op missie als onderdeel van
Gods natuur. Missie is geen opdracht of iets dat Hij doet; het is kenmerkend voor wie Hij
is. In lijn met Berkhof ziet de recente literatuur Gods Zelfopenbaring als het belangrijkste
attribuut van God.168 Hij staat dan ook niet op een afstand, maar gaat voor Zijn
arbeiders uit, omdat Hij bij mensen wil zijn, hij hen wil wonen en hen nabij wil zijn.
Missie is Gods concrete handelen in de geschiedenis.
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De kerk wordt (vaker) gezien als een groep gezonden mensen
Dit beeld van God is bepalend voor hoe men de kerk ziet. Als God een zendende God is,
dan is de kerk een groep gezonden mensen die geroepen is om God na te volgen in Zijn
zendingswerk in deze wereld. Zoals missie bepalend is voor Gods natuur, zo is missie
ook bepalend voor de natuur van de kerk.
Deze missie bestaat uit vele aspecten; het brengen van recht en gerechtigheid, sociale
en diaconale aspecten. Maar het evangelisatieaspect is volgens de literatuur het
belangrijkste. Alleen als mensen Christus aannemen en navolgen kunnen er blijvende
sociale veranderingen plaatsvinden. En belangrijker dan dat; alleen als mensen Christus
aannemen worden ze gered. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen ziel en lichaam.
Het lichaam is niet onbelangrijk, maar de ziel is belangrijker. Jezus zei immers dat het
lichaam gedood kan worden, maar de ziel niet.169 De zendingsopdracht is daarom de
belangrijkste opdracht voor de kerk. Omdat mensen verloren kunnen gaan is deze
opdracht urgent. Men dient er naar te streven om de zendingsopdracht zo effectief
mogelijk uit te voeren. Het gaat er niet om of kerken het evangelie vertellen, maar of ze
bekeerlingen maken. Er wordt een oogsttheologie gehanteerd.170
Deze oogst is telbaar. De hoofden van de bekeerlingen kunnen geteld worden (hun
harten niet). Omdat dit kan, en er niets heiligs aan is om niet te tellen, zijn cijfers
belangrijk. 171 Ze wijzen op het aantal bekeerlingen en de toegenomen glorie van God.
De bekeringscijfers uiten zich volgens de literatuur in kwantitatieve groei van de kerk.
Christus heeft zichzelf immers gegeven om ons van alle zonde vrij te kopen en ons te
reinigen, en ons tot Zijn volk te maken, dat vol ijver is om het goede te doen.172 De kerk
staat in het centrum van Gods eeuwige bedoeling. God wil niet slechts losse individuen
redden, maar Zijn kerk bouwen, dat wil zeggen uit de wereld een volk tot Zijn eigen eer
roepen.173 Bekeerlingen dienen zich bij een plaatselijke kerk te voegen. Het uiteindelijke
doel daarvan is geen kerkgroei, maar Koninkrijksgroei.174
Hiervoor dient de kerk, net als God, uit haar comfort-zone te stappen. Ze dient zich, net
als God, niet af te sluiten voor de wereld maar er op uit te trekken om mensen te
ontmoeten waar ze zijn en de cultuur te vernieuwen met het evangelie.175 De literatuur
ziet de kerk niet als reddingsboot, of als een museum om het verleden te bewaren, maar
als ‘verreweg de sterkste veranderende kracht in de wereld’.176
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5.4 OPBOUW HYPOTHESE 3: DAADWERKELIJK PLANTEN EN BEGIETEN
HYPOTHESE 3: NIEUWE KERKEN BEREIKEN MEER NIET-KERKELIJKEN DAN OUDERE
KERKEN OMDAT ZE MEER DOELGERICHT MISSIONAIR ZIJN DAN OUDERE KERKEN.

Er zit volgens de literatuur een groot verschil in kerken die theologisch belijden dat de
kerk naar haar aard missionair is en kerken die hier daadwerkelijk werk van maken.177
Missie gaat niet vanzelf. Om te planten en te begieten dient men in actie te komen.
Ze hebben vaker positieve verwachtingen en verlangens
Dit begint met een positieve instelling die men in de praktijk dient aan te nemen. Men
kan wel vinden dat missie theologisch gezien belangrijk is, maar als men er in de praktijk
niet naar verlangt dan zal er niets van terecht komen.178 Men dient er, volgens de
literatuur dan ook allereerst naar te verlangen, want verlangens sturen onze prioriteiten
en onze prioriteiten sturen onze keuzes die vervolgens bepalend zijn voor onze woorden
en voor onze daden. Als God een zoekende God is dan mag je er volgens de
kerkgroeibeweging vanuit gaan dat Hij ook in deze tijd Zijn kerk wil bouwen, en ook in
deze tijd mensen door het evangelie wil redden en vernieuwen.179
Dat het hier aan kan ontbreken bewijst een gedeelte uit het artikel ‘leuker kunnen we
het niet maken, wel existentiëler’, van dr. Sake Stoppels, universitair docent
gemeenteopbouw en diaconiek aan de VU te Amsterdam, in het tijdschrift
GEESTkracht:180
‘In ons dorp was een jonge vrouw via de Alpha-cursus bewust tot geloof gekomen en
toegetreden tot de plaatselijke parochie. De pastores wijdden haar verder in in
geloof en kerk en zij bereidde zich serieus en met verwachting voor op haar doop.
Vanuit de parochie werd er echter door sommige zeer betrokken leden wat lacherig
of zelfs schamper gedaan over haar bekering.
Een andere ervaring deed ik zelf op tijdens het schrijven van het boek Als een kerk
opnieuw begint. Het boek is bedoeld als handboek voor missionaire
gemeenschapsvorming en richt zich met name op kerkplanting ofwel
gemeentestichting.
Er is op dat vlak ook heel veel gaande in Nederland. Omdat deze wereld die we als
auteurs ontdekten voor een deel zeer dynamisch, creatief, vernieuwend en vol
commitment was, vertelde ik met enthousiasme over ons project. Vanuit de eigen
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PKN-kringen kreeg ik echter soms zeer gereserveerde reacties. ‘Wat bezielt je in
hemelsnaam om in deze tijd serieus met gemeentestichting bezig te zijn…?!’
Beide reacties hebben in mijn beleving gemeenschappelijk dat het er op lijkt dat we
ons soms nog nauwelijks kunnen voorstellen hoe verrijkend en bevrijdend het
Evangelie is. Voor ons, kerkmensen van den beginne, nu eenmaal behept met geloof,
is het op zich misschien prima – we weten ook niet anders – maar een antenne hoe
fundamenteel vernieuwend het Evangelie werkt in mensenlevens lijkt soms te
ontbreken. In een kerkelijke gemeente werd eens gevraagd naar grondtonen die in
het leven van de gemeente – bewust dan wel onbewust – klonken. Bij die vraag
kwam het gevoel naar boven dat het Evangelie voor de huidige generatie
kerkmensen nog prima is, maar dat je er in deze tijd bij buitenstaanders eigenlijk
niet meer mee kunt aankomen. Die ondertoon in deze gemeente is bepaald geen
incident, maar zal breed worden herkend, vermoed ik. Het is het besef dat het
Evangelie van Jezus Christus zijn tijd heeft gehad. Onuitgesproken en onbewust leeft
dat besef misschien wel heel breed binnen kerken. Daarom ligt hier in mijn ogen een
grote uitdaging voor kerkopbouw.
Deze voorbeelden geven aan hoe belangrijk verlangens en verwachtingen zijn. Als er
geen verlangen heerst om niet-kerkelijken met het evangelie te bereiken dan kan het
zelfs zo zijn dat nieuwe toetreders met scepticisme worden begroet in plaats van met
blijdschap en enthousiasme.
Nu is het de vraag of iets als verlangen en verwachting een voorwaarde is om missionair
effectief te zijn, of dat het een gevolg daarvan is. Het antwoord zal beiden zijn.
Verlangens zullen versterkt worden als men niet-kerkelijken ziet toetreden en ziet
veranderen door het evangelie. Maar als de theologische overtuigingen zich niet
omzetten in een intrinsiek verlangen vanaf het begin, dan zal dit de missionaire
effectiviteit van een kerk sterk verminderen. Verlangens vormen zowel een gevolg van
als een voorwaarde tot het bereiken van de niet-kerkelijken.
Ze stellen vaker missionaire doelen
De verlangens dienen omgezet te worden in een missionaire strategie.181 Deze strategie
dient te bestaan uit het stellen van doelen en het regelmatig evalueren van de
missionaire plannen. 182 Veel schrijvers vinden dat de doelen relevant, meetbaar,
uitvoerbaar, persoonlijk en vernieuwend moeten zijn.183 Stetzer pleit voor een systeem
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om contacten te organiseren. Er moet een lijst zijn van mensen die mogelijk toe zouden
kunnen treden. In deze mensen moet extra energie worden gestoken. 184
Wagner schrijft dat kerken die geen doelen stellen plannen om te falen.185 Murray zwakt
het stellen van doelen af. Het motiveert volgens hem niet. Het enige dat nodig is, is een
focus op betekenisvolle activiteiten en het hebben van realistische verwachtingen.186
Ze zijn bereid een hogere prijs te betalen
Om missionaire plannen tot uitvoering te brengen moet er een prijs betaald worden.187
Deze prijs bestaat niet alleen uit tijd, energie en geld, maar ook uit het hebben van een
gerichtheid op de niet-kerkelijken. Men dient rekening met hen te houden.188 Op vele
vlakken keert dit in de literatuur terug. Zo dient men geduldig te zijn als nieuwe
toetreders in leer en leven nog niet zo naar Christus’ beeld leven zijn als doorgewinterde
christenen. Het is van belang dat gemeenteleden dit geduld liefdevol op kunnen
brengen.
Ook het natuurlijke proces van het op zichzelf en het naar binnen gericht zijn moet
doorbroken worden. Dit kost energie. Het is veiliger om contact te houden met mensen
die je al kent, dan om nieuwe relaties aan te gaan.189 Het kan veiliger voelen om vast te
houden aan het oude vertrouwde, dan om vernieuwingen door te voeren die een kerk
beter in staat stelt om niet-kerkelijken met het evangelie in aanraking te brengen.
Oudere kerken hebben hier volgens de literatuur vaker last van dan nieuwe kerken.190
Omwille van de evangelisatieopdracht dient dit offer gebracht te worden. Een flexibele
en open houding is daarbij een vereiste.
Het kan zijn dat dit binnen de pioniersfase makkelijker gaat. Omdat een kerk weinig
leden heeft richt haar blik zich automatisch op buiten. Men ziet buitenstaanders als kans
in plaats van bedreiging. In de beginjaren vormen diegenen die geen lid zijn zelfs het
bestaansrecht van de kerkplant.191 Maar het loslaten van een moedergemeente gaat
niet vanzelf. Dat kost offers. Soms wordt het als rouwproces ervaren. Ook komen de
niet-kerkelijken niet vanzelf naar een nieuwe christelijke gemeenschap. Hoe klein men
in de pioniersfase ook is, men dient eveneens uit haar comfort-zone te stappen.192
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Ze doen meer aan contextualisatie
De literatuur stelt dat de westerse context van modern postmodern is geworden en van
christelijk post-christelijk. In veel westerse landen is het kerkbezoek drastisch
afgenomen, is de kerk naar de rand van de samenleving gedrukt en typeren missiologen
hun land als zendingsgebied.
Om het evangelie in deze nieuwe context betekenisvol in Woord en Daad te
communiceren, dient de cultuur onderzocht en bestudeerd te worden.193 In de boeken
die ik las kwam ik de volgende vragen tegen:
Welke doelgroep wil men bereiken?
Welke waarden vinden mensen belangrijk?
Wat is de geschiedenis van deze doelgroep?
Hoe kijkt de doelgroep tegen het christendom aan?
Wat is het inkomen van die doelgroep?
Wat denkt men dat het christendom inhoudt?
Wat is de opleiding?
Hoe kijken ze tegen de christelijke rituelen aan?
Hoe is de gezinssamenstelling?
Wat kost het de doelgroep om christen te worden?
Hoe besteden deze mensen hun geld? Wat zegt dit?
Welke dingen zullen door het evangelie veranderen?
Wat lezen deze mensen? Wat zegt dit?
Verlangen de mensen naar verlossing of vernieuwing?
Welke noden zijn er?
Wat denken ze dat er voor vernieuwing nodig is?
Welke angsten hebben ze?
Wat is er al aan gemeenschap?
Welke dromen hebben ze?
Waar komen mensen samen?
Welke doelen streven ze na?
Welke gebouwen zijn kenmerkend?
Wat is hun kijk op de wereld?
Is het een schaamte of een schuldcultuur?
Hoe heeft men hun jeugd ervaren? Wat zegt dit?
Waar en door wie is God al aan het werk?
Welke thema’s leven er?
Welke aannames hebben mensen in hun kijk op de wereld?
Waardoor worden hun overtuigingen en waarnemingen gevormd?

De uitdaging is om deze vragen te doordenken, de niet-kerkelijken te leren begrijpen en
het evangelie vervolgens zo te communiceren dat niet-kerkelijken de inhoud en
consequenties van het evangelie begrijpen.194 Alle auteurs nemen aan dat nieuwe
kerken zich daar beter van bewust zijn dan oudere kerken.195
Ze zoeken meer naar vernieuwing van de samenleving
De literatuur geeft aan dat het navolgen van Jezus niet zonder het ingaan in een
concrete tijd en cultuur kan. Breed leeft de gedachte in de kerkgroei- en de
kerkplantbeweging dat men niet door programma’s en activiteiten mensen uit hun
context moet halen (aantrekkingskracht, attractiviteit), maar dat de kerk dient te
incarneren in de samenleving (er op uit gaan, incarnatie).196 Hierbij wordt Jezus ten
voorbeeld gesteld. Net zoals Hij aan mensen gelijk werd door een bepaalde tijd en
cultuur in te gaan, naast concrete mensen te gaan staan, bewogen met hen te zijn, en
één met hen te zijn, dient de kerk in te gaan in de cultuur waarin zijn geplaatst is.
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McGavran benadrukte sterk dat er in de sociale context waarin mensen zich bevinden
een beweging geïnitieerd moet worden van het christelijke geloof. Mensen komen
sneller tot geloof als ze eigen mensen christen zien worden, dan raakt het ze. 197
Hij ziet Paulus deze werkwijze navolgen. Paulus ging naar de steden, omdat hij daar al
mensen kende via relaties van mensen die hij kende uit andere steden. Zijn focus op de
steden was geen sociologische overweging, maar hij werkte via het netwerk dat mensen
hadden.198 Dit zijn de bruggen die God geeft. Het is voor een kerk belangrijk om zich niet
op losse individuen te richten, maar op netwerken en doelgroepen die zich in de
samenleving bevinden.
Deze netwerken bestaan bijna altijd uit dezelfde soort mensen. Een kenmerk van een
groeiende kerk is dan ook dat zij zich hiervan bewust is. Dit wordt het ´homogeneous
unit principle´ genoemd. Wagner zegt hierover: ‘People like to become Christians
without crossing racial, linguistic or class barriers.’199 Dit is geen normatief principe,
maar de kerkgroeibeweging gebruikt het descriptief. Het is zoals het werkt. 200
Incarnatie mag daarbij nooit zover gaan dat de kerk haar identiteit verliest. Enerzijds
dient de kerk in te gaan in de cultuur, anderzijds dient ze een tegencultuur te vormen,
waarin antichristelijke tendensen uit de maatschappij geen plaats mogen hebben en
mensen kunnen horen en ervaren hoe goed het is om onder Gods heerschappij te
leven.201
5.5 OPBOUW HYPOTHESE 4: DE JUISTE WERKER OP DE JUISTE PLEK
HYPOTHESE 4: NIEUWE KERKEN BEREIKEN MEER NIET-KERKELIJKEN DAN OUDERE
KERKEN OMDAT HUN LEIDERS SPECIFIEKE COMPETENTIES HIERTOE BEZITTEN.

Een kerkplanter zou specifieke kwaliteiten hebben
Dé kerkplanter bestaat niet. Kerkplanters bestaan uit allerlei soorten mensen. Er zijn
echter wel kwaliteiten die vaak terugkomen en die behulpzaam zijn bij het bereiken van
de niet-kerkelijken. Murray noemt de volgende:202
 Kerkplanters hebben vaker een ondernemende geest en zoeken uitdaging.
 Kerkplanters zijn vaker ontevreden met de huidige missionaire situatie van de
kerk en zijn meer bereid om daarin te investeren.
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Kerkplanters zijn hoopvoller over de missionaire kansen van de kerk.
Kerkplanters durven vaker risico’s te nemen en ‘out-of-the-box’ te denken.
Kerkplanters zijn vaker flexibelere mensen met doorzettingsvermogen.
Kerkplanters zijn vaker mensen die anderen kunnen inspireren en een team
kunnen bouwen.

Stetzer voegt daaraan toe dat kerkplanters vaker niet-kerkelijken in hun vrienden en
kennissenkring hebben.203 Allen stelt dat het opleidingsniveau een rol speelt. Hoe meer
educatie de pastor heeft, des te minder niet-kerkelijken weet hij te bereiken.204 Paas
schrijft dat een kerkplanter een praktische instelling heeft en doelgericht is.205
Algemeen wordt aangenomen dat de kerkplanter een belangrijke rol in het al of niet
slagen van de kerkplant inneemt. Wagner zegt dat groei voor 50% van de pastor afhangt
en voor 50% van de gemeenteleden, waarbij de pastor voorop gaat.206 Het zou daarom
verstandig zijn voor pastors in groeiende kerken om daar lang te blijven en niet na een
paar jaar weg te gaan. Dit is in overeenstemming met het Mission Shaped Church
rapport dat na een terugblik op tal van ervaringen met missionair pionieren concludeert
dat geen enkele praktische factor grotere invloed heeft dan de kwaliteit van het
leiderschap.207
Nederlands onderzoek dat door middel van expertmeetings werd uitgevoerd onder tien
kerkplanters en negen kerkelijke veranderaars liet zien dat kerkplanters een missionaire
spiritualiteit hebben, dat zij doorgaans jong zijn, taak- en doelgericht zijn en dat zij
beschikken over verbeeldingskracht en communicatief vermogen binnen het kader van
deze doelgerichtheid. Geconcludeerd wordt dat: ‘alles er op wijst dat kerkplanters
inderdaad een specifiek, afwijkend persoonlijkheidsprofiel hebben ten opzichte van
andere leidinggevenden in de kerk.’ Dit wil overigens niet zeggen dat ze daardoor ook
effectief leiding kunnen geven in andere contexten, maar wel dit persoonlijkheidsprofiel
behulpzaam kan zijn in het bereiken van de niet-kerkelijken.208
Het deskundigenpanel (zie 3.4.2.2) wees op het roepingsbesef dat kerkplanters zouden
hebben en op de verwachting die hun aanstelling met zich meebrengt. Kerkplanters
zouden een sterk roepingsbesef hebben om de niet-kerkelijken te bereiken, en zouden
proberen de verwachting die hun aanstelling met zich meebrengt waar te maken.

203

Stetzer, Planting, 196.
R. Allen, Missionary Methods St.Pauls or Ours?, Grand Rapids, 1962, 106.
205
Noort (e.a.), Als een kerk, 294.
206
Towns (e.a), The Everychurch, 44.
207
Cray, Mission Shaped, 132.
208
Noort (e.a.), Als een kerk, 295-297.
204

77

5.6 GOD DOET GROEIEN; DE HEILIGE GEEST
Tot slot wil ik kort stilstaan bij het werk van de Heilige Geest. Veel kerkplanters noemen
Hem als doorslaggevende ‘factor’. Vaak spreken ze over bijzondere ontmoetingen,
dromen en harten die onverwacht open gingen voor het evangelie. Het voelt dan ook
niet goed om Hem niet te benoemen.
Toch heb ik de Geest niet in een aparte hypothese gegoten. Hij is namelijk geen factor
zoals de andere factoren. Hij kan ook niet onderscheiden worden van andere factoren.
Hij werkt zowel op middellijke als op onmiddellijke wijze. Dat ik Hem verder niet
expliciet benoem betekent dan ook niet dat ik Zijn inbreng niet zie, of dat ik denk dat
bekeringen maakbaar zijn. Verre van dat. Meer dan alles dienen we op de Geest te
vertrouwen. Alleen Hij geeft de groei, en wonderlijk genoeg wil Hij ons daarbij
inschakelen en mede door ons planten en begieten de oogst op laten komen. Het is dan
ook niet goed om te zeggen: mensen komen óf door menselijke factoren tot geloof óf
door de Geest. Het is beide en in alle gevallen alleen aan Hem te danken.
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6. OP DE JUISTE PLEK
PLANTEN EN BEGIETEN
TOETSING HYPOTHESE 1: NIEUWE KERKEN BEREIKEN MEER NIET-KERKELIJKEN DAN
OUDERE KERKEN OMDAT ZE ZICH IN DEMOGRAFISCH KANSRIJKERE GEBIEDEN
BEVINDEN.

6.1 INLEIDING
Voor de onderbouwing van deze hypothese verwijs ik naar hoofdstuk 5.2. In dit
hoofdstuk publiceer ik de resultaten van mijn onderzoek naar de vraag in hoeverre
locatie een factor vormt die het verschil in missionaire effectiviteit tussen oudere kerken
en kerkplantingen mede kan verklaren.
Allereerst laat ik zien dat kerkplantingen inderdaad bijna altijd in gebieden worden
geplant waar de bevolking groeiende is. Vervolgens maak ik duidelijk dat dit een
belangrijke factor voor kwantitatieve kerkgroei is, maar geen voldoende factor. Dat dit
voor de missionaire effectiviteit van een kerk net zo geldt (een groeiende kerk hoeft
immers nog geen effectieve kerk op missionair gebied te zijn) laat ik daarna zien. Tot slot
ga ik nog in op de vraag of de kerkplantingen in mijn onderzoek locaties hebben
uitgekozen waar ze een natuurlijke klik mee hebben. Dat blijkt niet zo te zijn. De
hoofdreden om voor een locatie te kiezen is bijna altijd het ontbreken van kerkelijke
presentie. Ik rond vervolgens dit hoofdstuk af met een kort overzicht waarin ik het
geheel samenvat en vaststel in hoeverre bovenstaande hypothese steun geniet.
6.2 DEMOGRAFIE
Van de 13 kerkplantingen die aan dit onderzoek meewerkten kwamen er 9 uit West
Nederland, 3 uit Oost Nederland, 1 uit Zuid Nederland en geen uit Noord Nederland. Uit
onderstaande cijfers blijkt dat de meeste kerkplantingen in dat deel van Nederland
geplant zijn waar a. de bevolking het grootst is en b. de bevolking het sterkst groeide: 209
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Noord: 0 kerkplantingen
1.685.463 (Januari 2002)
1.717.718 (Januari 2012)
+ 32.255 (+1,9%)

Oost: 3 kerkplantingen
3.384.986 (Januari 2002)
3.544.757 (Januari 2012)
+ 159.771 (+4,7%)

West: 9 kerkplantingen
7.500.417 (Januari 2002)
7.884.655 (Januari 2012)
+ 384.238 (+5,1%)

Zuid: 1 kerkplanting
3.534.419 (Januari 2002)
3.586.595 (Januari 2012)
+ 52.176 (+1,5%)

Ook als we inzoomen op de plaatsen waar deze nieuwe kerken geplant zijn blijkt dat dit
bijna allemaal plaatsen zijn waar de bevolking sterk is gegroeid. Van Lichtenvoorde
ontbraken de cijfers uit 2012.210

Amsterdam (5):
Apeldoorn (1):
Barneveld (1):
Den Haag (1):
Haarlem (1):
Lichtenvoorde (1):
Maastricht (1):
Sliedrecht (1):
Utrecht (1):

Januari 2002

Januari 2012

Verschil

%

735.526
154.859
48.958
457.726
147.831
19.332
122.005
23.807
260.625

789.285
156.922
53.530
501.048
151.853
n.b.
121.050
24.219
316.160

+53.759
+2.063
+4.572
+43.322
+4.022
n.b.
+955
+412
+55.535

7,3%
1,3%
9,3%
9,5%
2,7%
n.b.
0,7%
1,7%
21,3%

Verder zijn de vooruitzichten voor de meeste
kerkplantingen goed te noemen. De kaart die
hiernaast geplaatst is laat zien hoe de bevolking
van Nederland zich in het jaar 2040 zal
ontwikkelen. De donkerrode gebieden zullen
naar verwachting het sterkst groeien, de
donkerblauwe gebieden zullen naar verwachting
het sterkst dalen. De meeste kerkplantingen
blijken daar geplant te zijn waar de verwachte
bevolkingsgroei goed te noemen is.211
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Kerkplantingen worden daar geplant waar de bevolking toeneemt
Vastgesteld kan worden dat kerken inderdaad daar geplant worden waar de bevolking
toeneemt. Er is een duidelijk verband waar te nemen tussen het aantal kerkplantingen
in een regio, de bevolkingsgroei in de afgelopen 10 jaar en de vooruitzichten voor de
komende decennia.
Het verband tussen bevolkingsgroei en kwantitatieve kerkgroei
Dat groei van een kerk niet automatisch verbonden kan worden met groei van de
bevolking toont het voorbeeld van Den Haag aan. De bevolking van deze stad groeide de
afgelopen 10 jaar met 9,5%. Het ledenaantal van de gezamenlijke NGK, CGK en GKV
kerken in deze stad daalde de afgelopen 10 jaar echter met 8,9%. Dit is inclusief de
missionaire winst plus overige betrokkenen van de nieuwe kerk die in deze stad geplant
is. Zonder deze kerkplant was de daling in aantal leden van de NGK, CGK en GKV in deze
stad groter geweest, terwijl een aantal van de oudere kerken in deze stad tot de
effectiefste kerken op missionair gebied behoren.
In Amsterdam ligt het iets complexer. De bevolking van deze stad nam de afgelopen 10
jaar met 7.3% toe terwijl het ledenaantal van de oudere kerken van de NGK, CGK en GKV
met 25% daalde. Nu is het zo dat deze drie denominaties in de afgelopen 10 jaar 5
nieuwe kerken hebben geplant. Een deel van de leden van de oudere kerken zal hier aan
meegeholpen hebben, en zal overgegaan zijn tot een van de kerkplantingen. Bovendien
is er meer concurrentie op de markt waardoor nieuwe inwoners die zich bij een van
deze drie denominaties aan wil sluiten minder snel de keuze zullen maken voor een van
de oudere kerken. Dat dit een rol speelde blijkt wel als we de kerkplantingen
meerekenen. Inclusief de betrokkenen bij de kerkplantingen steeg het gezamenlijke
ledenaantal van deze drie kerkgenootschappen in Amsterdam met 21%. De aanwas
vanuit de kerkplantingen bestond voor 28% uit mensen die voorheen niet-kerkelijk
waren (nieuwe intreders + herintreders + hun kinderen) en dus voor 72% uit mensen die
bij een andere kerkelijke denominatie dan de CGK, GKV of NGK lid waren of verhuisd
zijn. Stel dat deze laatste groep mensen zich bij de oudere kerken had aangesloten dan
had de kwantitatieve groei van de kerk ongeveer gelijk opgelopen met de
bevolkingsgroei. Omdat veel kerkplantingen een ander karakter hebben dan hun
moederkerken is het eerlijk om te zeggen dat een deel van de 72% zich niet bij de
oudere kerken zal hebben gevoegd, en dat de kerkplantingen zowel door hun
missionaire winst als door hun andere vorm en aanpak voor kwantitatieve groei van de
CGK, GKV en NGK in deze stad hebben gezorgd.
In Utrecht is er een sterker verband waarneembaar tussen bevolkingsgroei en
kwantitatieve groei van de kerken. De bevolking van deze stad nam de afgelopen 10 jaar
met 21,3% toe. De kerken profiteerden hiervan. Hun ledenaantal nam in die periode
met 15% toe. Inclusief de nieuw geplante kerk is die stijging 32%.
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Dat in Utrecht een sterker verband waar te nemen is tussen bevolkingsgroei en
kwantitatieve kerkgroei dan in Den Haag en Amsterdam komt deels doordat de groei in
Utrecht procentueel gezien fors hoger lag dan in beide andere steden. Een andere
verklaring is dat Utrecht in een deel van Nederland ligt waar zich verhoudingsgewijs
meer christenen bevinden. Zo kende het nabijgelegen Amersfoort (op 24 km.) de
afgelopen 10 jaar een bevolkingsgroei van 13%. De CGK, GKV en de NGK in deze stad
kenden in deze periode een gezamenlijke groei van 9,5%. Houten (op 12 km.) kende een
bevolkingsgroei van 26% over de afgelopen 10 jaar. De NGK en de GKV in Houten
groeiden in deze periode met 120%. De bevolking in Nieuwegein (op 12 km.) daalde met
2%. Het totale ledenaantal van de NGK, CGK en GKV kerken in deze stad steeg in deze
periode met 3,7%. Het is niet zo dat deze groei geheel veroorzaakt wordt door
verhuizende christenen. Ook nieuwe aanwas door geboorten en bekeringen spelen een
rol. Maar het is wel aannemelijk dat een bevolkingsgroei in deze regio een groter effect
heeft op het ledenaantal van de aanwezige kerken dan in de regio Amsterdam of Den
Haag. Zodoende kan vastgesteld worden dat bevolkingsgroei een belangrijke factor voor
kerkgroei kan zijn, mits verhuizende christenen daar onderdeel van uitmaken.
Het verband tussen bevolkingsgroei en missionaire effectiviteit
Daarbij wil kwantitatieve kerkgroei nog niet zeggen dat een kerk ook daadwerkelijk
leden aan het Lichaam van Christus toevoegt. Het ligt wel voor de hand, want men mag
verwachten dat waar een kerk groeit, het aantal contacten met niet-christenen ook
groeit. Meer mensen kunnen immers hun buren en collega´s uitnodigen. Of dit verband
daadwerkelijk bestaat, ben ik nagegaan door onderzoek te doen naar de vraag in
hoeverre de meest effectieve kerken en kerkplantingen op missionair gebied in plaatsen
liggen waar de bevolking de afgelopen 10 jaar met meer dan 5% is gegroeid.
In totaal heb ik 13 kerkplantingen onderzocht. Van de 5 die het meest effectief waren in
het bereiken van de niet-kerkelijken lagen er 2 in gebieden waar de bevolking de
afgelopen 10 jaar met meer dan 5% is gestegen, de overige 3 zijn geplant in plaatsen
waar de bevolking niet of nauwelijks is toegenomen of is gekrompen.
Verder heb ik 143 oudere kerken onderzocht. Van de 25 die missionair gezien het meest
effectief waren bevonden zich 11 in plaatsen waarvan de bevolking de afgelopen 10 jaar
met meer dan 5% is toegenomen, 1 lag er in een plaats die een bevolkingsgroei van
tussen de 2,5% en de 5% kende, 6 lagen er in plaatsen waarvan de bevolking de
afgelopen 10 jaar met maximaal 2,5% is toegenomen en 7 lagen er in plaatsen waarvan
de bevolking de afgelopen 10 jaar is gekrompen.
Ongeveer 40-45% van de meest effectieve kerken op missionair gebied bevindt zich dus
op een plek die qua bevolkingsaantal met meer dan 5% is gegroeid. Dat is opvallend,
omdat aan de hand van de figuur op de volgende pagina vastgesteld kan worden dat het
aantal burgerlijke gemeenten dat de afgelopen 5 jaar met meer dan 5% is gegroeid in de
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minderheid was. Nu zal dit aantal over de afgelopen 10 jaar groter zijn dan
onderstaande figuur weergeeft, maar het blijft opmerkelijk.

Demografische stromen kunnen een factor zijn in het bereiken van de niet-kerkelijken.
Met nadruk schrijf ik kunnen, het is geen automatisme. Veel van de oudere kerken die in
dezelfde plaats als de kerkplantingen staan, groeien immers niet of nauwelijks door
bekeerlingen. Bovendien is het ook niet noodzakelijk. Ongeveer 25% van de kerken en
kerkplantingen die missionair gezien het meest effectief waren bevonden zich in
krimpgebieden. Waar mensen zijn, zijn missionaire mogelijkheden en kunnen kerken
uitblinken in missionaire effectiviteit.
6.3 AANSLUITING VOLGT, ZE GAAT NIET VOOROP
Uit het onderzoek van Vellekoop bleek dat er in de periode 1990 - 2008 relatief veel
kerken in Amersfoort (13), Apeldoorn (6) en Barneveld (6) werden geplant. Ook viel op
dat van de 15 kerkplantingen met het grootste bereik er zich 8 rond de Veluwe
bevonden. Dat is opmerkelijk omdat de Veluwe bekend staat als relatief christelijke
regio en dé motivatie voor veel kerkplanters het bereiken van de niet-kerkelijken was.
Een ander opmerkelijk feit was dat er nauwelijks serieus onderzoek naar de omgeving
werd gedaan. Minder dan de helft had een specifieke doelgroep op het oog.212
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Dit doet vermoeden dat Sjögren en Mead gelijk hebben en kerkplanters daar beginnen
waar ze zich zelf prettig voelen. Waar zij een match ervaren tussen zichzelf en de
omgeving. Het doet ook vermoeden dat mensen met wie deze kerkplanters op een
natuurlijke manier prettig om kunnen gaan de doelgroep vormen. Er wordt immers
weinig energie gestoken in contextualisatie.
Tijdens mijn onderzoek kwam ik er achter dat de kerkplantingen die ik heb onderzocht
hier een positieve uitzondering op vormen. Veel kerkplanters lijken niet op hun
doelgroep. Ze zijn in een andere cultuur opgegroeid, de vrienden die ze vroeger hadden
en hun familieleden zijn anders dan de doelgroep, ze komen uit een ander
sociaaleconomisch milieu. En helemaal uit een ander religieus milieu.
Een van de experts op het gebied van kerkplanting schreef dan ook: ‘we beginnen daar
waar kerkelijke presentie in een wijk of onder een doelgroep ontbreekt. Vervolgens
zoeken we naar aansluiting. Aansluiting volgt, het is zeker geen startpunt. Naar welke
dingen kijk je dan?’
Dit onderzoek bevestigt dat. De CGK, NGK, GKV kerkplantingen starten daar waar geen
of weinig kerkelijke presentie is.
MAAK EEN SCHATTING HOE GROOT HET PERCENTAGE MENSEN, IN DE
WIJK/PLAATS WAARIN JIJ WERKT, IS DAT WEKELIJKS EEN KERKDIENST BEZOEKT?

Het is enigszins riskant om op de schattingen van de kerkplanters zelf af te gaan omdat
het bestaansrecht van hun kerkplant hier mede door wordt gevormd. Ik vermoed dat
bovenstaande percentages hoger liggen dan de kerkplanters zelf inschatten, maar de
grote lijnen die zij schetsen worden bevestigd door nader onderzoek.
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Zo is bijna de helft van de kerken in Amsterdam en Haarlem geplant (6 van de 13).
Getuige onderzoek van het CBS en het SCP uit 1999 heeft Noord Holland na Groningen
het hoogste percentage onkerkelijken, waarbij de grotere steden duidelijk onkerkelijker
zijn dan kleinere plaatsen. De regio Groot Amsterdam en Haarlem scoren zelfs nummer
1 en 2 (gedeeld met Delfzijl en omgeving en Overig Groningen) in de lijst van regionale
gebieden met de meeste onkerkelijken in 1999. Ook Den Haag en Utrecht scoren
duidelijk hoger dan het landelijke gemiddelde wat het aantal onkerkelijken betreft en
wat betreft het percentage mensen dat nooit een kerkdienst bezoekt.213
De NGK/CGK/GKV kerkplantingen die in plaatsen geplant zijn waar relatief veel mensen
wekelijks een kerkdienst bezoeken richten zich op doelgroepen die door de bestaande
kerken niet worden bereikt zoals moslims of cafébezoekers.
De hoofdreden voor de kerkplantingen binnen de NGK, CGK en GKV om ergens te
beginnen is niet dat ze op een locatie een natuurlijke klik ervaren, maar dat kerkelijke
presentie in een wijk of onder een doelgroep ontbreekt. Naar aansluiting wordt
vervolgens gezocht.
6.4 BEOORDELING
Dit onderzoek laat zien dat kerkplantingen zich vaak in die gebieden bevinden waar de
bevolking sterk groeit. Het laat ook zien dat missionair effectieve kerken zich relatief
vaak in groeigebieden bevinden. De locatie van een kerk kan zodoende een factor zijn in
de verklaring waarom kerkplantingen meer niet-kerkelijken bereiken dan oudere
kerken. En een sterk groeiende bevolking blijkt een positieve voorspeller te kunnen zijn
ten aanzien van de missionaire effectiviteit van een kerk. Maar ze vormt geen
doorslaggevende factor of een voldoende voorwaarde, want niet alle kerken in sterke
groeigebieden groeien en weten de niet-kerkelijken te bereiken. Er is meer nodig dan
toename van de bevolking alleen. Bovendien blijken kerken in krimpgebieden eveneens
uit te kunnen blinken in missionaire effectiviteit. Waar mensen zijn, zijn missionaire
kansen.
Tenminste, als er kerken zijn die deze mensen met het evangelie in aanraking brengen.
In sommige gebieden of doelgroepen waren er nauwelijks kerken. Voor de kerkplanters
uit dit onderzoek vormde dat het belangrijkste motief om ergens aan de slag te gaan. De
locatie om te planten en te begieten werd bepaald door het gebrek aan werkers op een
plaats.
Mijn conclusie ten aanzien van deze hypothese is dan ook dat bevolkingsgroei een factor
is in de verklaring van het verschil in missionaire effectiviteit tussen de oudere kerken en
de kerkplantingen, maar het is geen doorslaggevende of noodzakelijke factor.
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Bron: CBS, Permanent Onderzoek Leefsituatie 1999.
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7. OVERTUIGINGEN
OM TE PLANTEN EN TE BEGIETEN
TOETSING HYPOTHESE 2: NIEUWE KERKEN BEREIKEN MEER NIET-KERKELIJKEN DAN
OUDERE KERKEN OMDAT ZE ANDERE THEOLOGISCHE OVERTUIGINGEN HEBBEN DIE
HEN DAARTOE STERKER MOTIVEREN EN STIMULEREN

7.1 INLEIDING
Voor de onderbouwing van deze hypothese verwijs ik naar hoofdstuk 5.3. Voor de
manier waarop ik dit deel van het onderzoek heb uitgevoerd verwijs ik naar hoofdstuk
3.4.2.
In dit hoofdstuk publiceer ik de resultaten van mijn onderzoek naar de vraag in hoeverre
theologische uitgangspunten het verschil in missionaire effectiviteit tussen de jongere
en de oudere kerken kunnen verklaren.
Allereerst ga ik in op de vraag of er een verschil waar valt te nemen in het beeld dat de
voorgangers van de oudere kerken en de voorgangers van de jongere kerken hebben
t.a.v. zending en God. Omdat de voorgangers van grote invloed zijn op de verkondiging
binnen hun kerken mag verondersteld worden dat hun theologische inzichten
doorwerken in de geestelijke vorming van de kerken die zij dienen.
Vervolgens komt de vraag naar de urgentie van het gered worden aan bod. Daarna ga ik
in op het beeld dat de voorgangers van de kerk hebben, en op de vraag welke opdracht
de kerk, volgens hen, heeft ten aanzien van de cultuur waarin zij geplaatst is. Tot slot
stel ik vast in hoeverre bovenstaande hypothese steun geniet naar aanleiding van de
resultaten van dit onderzoek.
7.2 HET BEELD VAN GOD
De kerkgroeiliteratuur benadrukt dat God boven alles mensen wil redden. Het is
opmerkelijk hoe sterk de overeenkomsten tussen zijn tussen wat de voorgangers van de
jongere kerken als die van de oudere kerken hierover zeiden. Beiden gaven in de
internet-enquête aan dit zeer belangrijk (57,1% versus 55,6%) te vinden of het
belangrijkste dat er is (36,8% versus 38,9%).
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HOE BELANGRIJK VINDT GOD HET VOLGENS U DAT MENSEN GERED WORDEN?

Voorgangers (jongere kerken)

Voorgangers (oudere kerken)
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7.3 DE URGENTIE VAN HET GERED WORDEN
Ook ten aanzien van de urgentie van het gered worden blijkt men weinig van mening te
verschillen. Het kleine verschil dat er is (80% versus 68,1%) lijkt meer veroorzaakt te
worden door het verschil in aantal deelnemers (18 van de kerkplantingen versus 163 van
de oudere kerken) dan door een significant verschil van inzicht.
IN HOEVERRE DEELT U DE UITSPRAAK DAT MENSEN DIE NIET IN CHRISTUS
GELOVEN VOOR EEUWIG VERLOREN GAAN?

Voorgangers (jongere kerken)

Voorgangers (oudere kerken)
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7.4 STREVEN NAAR NUMERIEKE GROEI
De kerkgroeibeweging legt een sterk verband tussen God, die mensen wil redden, en
kwantitatieve kerkgroei. Zowel onder de voorgangers van de jongere kerken als onder
die van de oudere kerken kan een relatief groot deel (28,6% versus 28,8%) geen
antwoord geven op de vraag hoe belangrijk het voor God is dat Zijn kerk numeriek
groeit. Dit wijst op theologische onduidelijkheid op dit gebied.
De cijfers komen ook hier behoorlijk overeen. Het percentage dat ‘redelijk belangrijk’
ingevulde ligt dicht bij elkaar (21,4% versus 20,9%) evenals het percentage dat ‘zeer
belangrijk’ invulde (42,9% versus 37,4%).
De kleine verschillen die er zijn komen tot uiting bij een van de drie opties die met
‘onbelangrijk’ te maken hebben. Geen van de voorgangers binnen de kerkplantingen
vinkte deze opties aan versus 8,5% van de voorgangers binnen de oudere kerken.
HOE BELANGRIJK DENKT U DAT HET VOOR GOD IS DAT ZIJN KERK NUMERIEK
GROEIT?

Voorgangers (jongere kerken)
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Voorgangers (oudere kerken)

7.5 DE VERHOUDING VAN DE KERK TEN OPZICHTE VAN DE CULTUUR
De theologische visies blijken tot nu toe zo goed als overeen te komen. Als we vragen
hoe men de taak van de kerk ten opzichte van de cultuur waarin men geplaatst is ziet,
beginnen er echter verschillen zichtbaar te worden.
Een deel van de voorgangers binnen de oudere kerken (39,1%) heeft een centripetale
(attractional) visie op de missie van de kerk. De kerk is er, en als mensen het evangelie
willen horen en willen aannemen, dan dienen ze naar de kerk toe te gaan. De kerk heeft
volgens hen niet de taak om er op uit te gaan en de cultuur te vernieuwen.
Een ander deel heeft een centrifugale (incarnational) visie (60,9%). De kerk is er, en als
mensen het evangelie willen horen dan mogen ze komen, maar de kerk mag zich niet
afsluiten voor de cultuur. Ze dient er ook op uit te gaan, om de cultuur waarin zij
geplaatst is te vernieuwen.
De voorgangers van de jongere kerken delen bijna allemaal de centrifugale
(incarnational) visie op de kerk (92,9%).
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DE KERKGROEIBEWEGING STELT DAT DE KERK ZICH NIET AF DIENT TE ZONDEREN
VAN DE CULTUUR, MAAR DIE CULTUUR BINNEN DIENT TE GAAN OM HAAR TE
VERNIEUWEN. DEELT U DEZE UITSPRAAK?

Voorgangers (jongere kerken)

Voorgangers (oudere kerken)
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7.6 DE ZENDINGSOPDRACHT
Ook bij de zendingsopdracht zien we dit verschil. De voorgangers van de jonge kerken
zien de zendingsopdracht vaker als belangrijkste taak van de kerk (71,4) dan de
voorgangers van de oudere kerken (46,2%). Meer dan theologische correctheid drukt dit
een bepaalde visie op de kerk uit.
DE KERKGROEIBEWEGING STELT DAT DE ZENDINGSOPDRACHT DE BELANGRIJKSTE
TAAK VAN DE KERK IS. DEELT U DEZE UITSPRAAK?

Voorgangers (jongere kerken)

Voorgangers (oudere kerken)

92

7.7 BEOORDELNG
De theologie van de voorgangers van de jongere en van de oudere kerken blijkt voor
een groot deel overeen te komen. Dat God wil dat mensen gered worden, daar is
iedereen het over eens. Dat dit enige urgentie in zich heeft, daar bestaan ook weinig
verschillen over. Ook op de vraag in hoeverre God het belangrijk vindt dat Zijn kerk
numeriek groeit komen de antwoorden vrijwel overeen. Alleen ten aanzien van de rol en
de taak van de kerk bestaan verschillen. Er wordt verschillend gedacht over hoe de kerk
missionair dient te zijn (attractional versus incarnational).
Jonge kerken zijn het vaker eens met de stelling dat de kerk zich niet af dient te
zonderen van de cultuur, maar de cultuur binnen dient te gaan om haar te vernieuwen
(92,9% versus 60,9%) en zien de zendingsopdracht vaker als de belangrijkste taak van de
kerk (71,4% versus 46,2%). Er is een sterkere gerichtheid om mensen uit de wereld te
bereiken.
Nu moet daarbij wel aangetekend worden dat dit verschil er met een groot deel van de
voorgangers van de oudere kerken niet is. Aan de hand van bovenstaande twee vragen
kunnen we afleiden dat de voorgangers van de oudere kerken vooral onderling sterk van
mening verschillen over de manier waarop de kerk missionair dient te zijn.
Omdat het aantal voorgangers van de oudere kerken dat aan de enquête meedeed het
aantal voorgangers van de jongere kerken verreweg overtrof (163 versus 18), en het
aantal oudere kerken dat gegevens aanleverde het aantal kerkplantingen ook verreweg
overtrof (143 versus 13), lijkt de stelling gerechtvaardigd dat een theologische
gerichtheid op de wereld er wel toe doet, maar niet van doorslaggevende betekenis is.
Als dat wel zo zou zijn dan zou je mogen verwachten dat het verschil in missionaire
effectiviteit tussen de kerkplantingen en een deel van de oudere kerken (namelijk hen
van wie de voorgangers dezelfde theologische overtuigingen hebben als die van de
kerkplanters) kleiner zou zijn dat nu het geval is. Bovendien zou je dan verwachten dat
de onderlinge verschillen tussen de oudere kerken groter zouden zijn dan nu het geval
is.
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8. DAADWERKELIJK
PLANTEN EN BEGIETEN
TOETSING HYPOTHESE 3: NIEUWE KERKEN BEREIKEN MEER NIET-KERKELIJKEN DAN
OUDERE KERKEN OMDAT ZE MEER DOELGERICHT MISSIONAIR ZIJN DAN OUDERE
KERKEN.

8.1 INLEIDING
Voor de onderbouwing van deze hypothese verwijs ik naar hoofdstuk 5.4. Voor de
manier waarop ik dit deel van het onderzoek heb uitgevoerd verwijs ik naar hoofdstuk
3.4.2.
Uit het vorige hoofdstuk bleek dat de voorgangers van de jongere kerken en die van de
oudere kerken voor een groot deel dezelfde theologische uitgangspunten hebben. De
theologische visie van 90% van de kerkplanters komt geheel overeen met die van 55%
van de voorgangers van de oudere kerken. Met de overige 45% verschilt men over de
manier waarop de kerk missionair dient te zijn.
In dit hoofdstuk publiceer ik de resultaten ten aanzien van de praktijk. In hoeverre
vertalen de theologische overtuigingen zich naar concrete verlangens en verwachtingen
om de niet-kerkelijken te bereiken en welke gevolgen heeft dit voor de besteding van
het aanwezige geld, de tijd en de energie van een gemeente? Vallen daar misschien
verschillen in waar te nemen die het verschil in missionaire effectiviteit kunnen
verklaren?
Allereerst ga ik in op de concrete verwachtingen en verlangens die er in de jonge en de
oudere kerken leven ten aanzien van het planten en begieten en de verwachte
opbrengst daarvan. Vervolgens kijk ik hoe deze verlangens en verwachtingen omgezet
worden in missionair beleid, de besteding van tijd, geld en energie, contextualisatie,
incarnatie en de woorden die gesproken worden. Tot slot kijk ik of er een relatie is
tussen deze factoren en de mate waarin gemeenteleden trots zijn op hun gemeente en
de flexibiliteit van een gemeenschap. Het hoofdstuk zal ik afronden met een
beoordeling in hoeverre deze hypothese een verklaring vormt voor het verschil in
missionaire effectiviteit tussen oudere en jongere kerken.
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8.2 VERLANGENS EN VERWACHTINGEN
Verlangen naar het bereiken van de niet-kerkelijken is een belangrijke voorwaarde om
theologische overtuigingen om te zetten in daden. Dit hoofdstuk laat zien dat een
verschil in verlangen zorgt voor een verschil in prioriteit en daardoor voor een verschil in
keuzes die gemaakt worden ten aanzien van de besteding van tijd, geld en energie.
Op de vraag aan de voorgangers of er, naar hun mening, een verlangen heerst onder de
betrokkenen van hun kerk om te groeien door toetreding van mensen die tot bekering
komen antwoordde 86,7% van de voorgangers van de jongere kerken dat dit verlangen
sterk aanwezig is, terwijl dit bij 27,6% van de voorgangers van de oudere kerken het
geval is. De meeste oudere kerken (68,7%) verlangen volgens hun voorgangers een
beetje naar het toetreden van niet-kerkelijken. Bij de jongere kerken is dat aantal 13,3%.
Dit verschil in verlangen wordt hoogstwaarschijnlijk gevoed door een verschil in
verwachting. Aan de hand van de antwoorden van de voorgangers valt namelijk op te
maken dat betrokkenen in oudere kerken de vernieuwende kracht van het evangelie
minder ervaren en daardoor een minder hoge verwachting hebben ten aanzien van het
bereiken van de niet-kerkelijken.
Op de stelling dat gemeenteleden, uit de gemeente die de voorganger dient, vol
verwachting uitzien naar wat God in het leven van een niet-kerkelijke (die betrokken
raakt) gaat doen, antwoordde bijna de helft van de voorgangers van de oudere kerken
met de antwoordmogelijkheid ‘oneens’ of ‘neutraal’ (17,7% + 31,3%). Bij de voorgangers
van de jonge kerken antwoordde niemand met een antwoordmogelijkheid waar
‘oneens’ in zit, 16,7% met de optie neutraal en 83,3% met een optie die een beetje, zeer
of helemaal mee eens uitdrukte (versus 51% bij de oudere kerken)
Op de stelling dat een niet-kerkelijke die betrokken raakt bij de gemeenschap aan de
levens van de gemeenteleden duidelijk op kan merken dat God mensenlevens vernieuwt
antwoordde 44,7% van de voorgangers van de oudere kerken met een
antwoordmogelijkheid dat voor ‘oneens’ of ‘neutraal’ stond (17,1% + 27,6%). Bij de
voorgangers van de jongere kerken antwoordde niemand met ‘oneens’ en 11% met
‘neutraal’. De antwoordmogelijkheden ‘zeer mee eens’ en ‘helemaal mee eens’ worden
door 61,1% van de voorgangers van de jongere kerken aangevinkt, en door 20,8% van
de voorgangers van de oudere kerken.
Op de stelling dat er in de gemeenschap die de voorganger dient een hoge verwachting
leeft dat er dit jaar niet-kerkelijken tot geloof zullen komen en toe zullen treden
antwoordde 58,3% van de voorgangers van de oudere kerken met een antwoordoptie
waar ‘oneens’ in zit, 20,6% met de antwoordoptie neutraal en 21,1% met een optie
waar eens in zit. Bij de jonge kerken antwoordt 5,6% van de voorgangers met een
antwoordoptie waar ‘oneens’ in zit, niemand met neutraal en 94,5% met een optie eens
(een beetje mee eens 38,9%, sterk mee eens 16,7%, helemaal mee eens 38,9%).
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IN DE GEMEENSCHAP DIE IK DIEN IS HET VERLANGEN OM TE GROEIEN DOOR
MENSEN DIE TOT BEKERING KOMEN:

Voorgangers (jongere kerken)

Voorgangers (oudere kerken)
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GEEF AAN IN HOEVERRE U HET EENS BENT MET ONDERSTAANDE UITSPRAKEN
1 = volledig oneens

4 = neutraal

7 = volledig eens

Voorgangers (jongere kerken)

Voorgangers (oudere kerken)

Voorgangers (jongere kerken)

Voorgangers (oudere kerken)
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Voorgangers (jongere kerken)

Voorgangers (oudere kerken)

8.3 DE ROL VAN MISSIONAIR BELEID
Jonge kerken blijken vaker beleidsmatig te werken aan het bereiken van de nietkerkelijken dan oudere kerken.
WORDT ER IN DE GEMEENSCHAP DIE U DIENT BELEIDSMATIG GEWERKT AAN HET
BEREIKEN VAN DE NIET-KERKELIJKEN (HEN DIE NOOIT BEWUST LID ZIJN GEWEEST
VAN EEN KERK EN NIET OF NAUWELIJKS BEKEND ZIJN MET HET EVANGELIE)?

Voorgangers (jongere kerken)
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Voorgangers (oudere kerken)

8.4 DE ROL VAN TIJD, GELD EN ENERGIE
Het missionaire beleid drukt zich uit in de manier waarop tijd, geld en energie worden
besteed. Hier blijken duidelijke verschillen in te zijn.
MAAK EEN SCHATTING HOEVEEL TIJD, ENERGIE EN GELD VAN DE GEMEENSCHAP
GAAT ZITTEN IN HET BEREIKEN VAN DE NIET-KERKELIJKEN IN HUN EIGEN
OMGEVING

Voorgangers (jongere kerken)
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Voorgangers (oudere kerken)

MAAK EEN SCHATTING HOE VAAK DE BETROKKENEN BIJ UW GEMEENSCHAP NIETKERKELIJKEN UITNODIGEN VOOR ACTIVITEITEN EN SAMENKOMSTEN

Voorgangers (jongere kerken)

100

Voorgangers (oudere kerken)

HOEVEEL UUR PER WEEK BESTEEDT U AAN HET COACHEN VAN BETROKKENEN BIJ
DE GEMEENSCHAP ZODAT ZIJ IN HUN EIGEN OMGEVING NIET-KERKELIJKEN
KUNNEN BEREIKEN?

Voorgangers (jongere kerken)
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Voorgangers (oudere kerken)

8.5 DE ROL VAN CONTEXTUALISATIE
Om de niet-kerkelijken te bereiken dient het evangelie betekenisvol gecommuniceerd te
worden met mensen die anders zijn opgegroeid, een ander wereldbeeld hebben en de
basisbeginselen van het christelijke geloof niet kennen. Dit kost tijd en energie. Ook hier
zijn verschillen in waar te nemen.
HOEVEEL THEMA´S KUNT U OPNOEMEN DIE NIET-KERKELIJKEN IN UW
WOONPLAATS BEZIG HOUDEN?

Voorgangers (jongere kerken)
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Voorgangers (oudere kerken)

Voor de prediking blijkt dit echter weinig uit te maken. Onderstaande tabellen tonen
geen grote verschillen in de mate waarin thema’s die niet-kerkelijken bezig houden een
rol spelen in de prediking.
IN HOEVERRE SPELEN DEZE THEMA’S EEN ROL IN UW PREDIKING?

Voorgangers (jongere kerken)
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Voorgangers (oudere kerken)

8.6 DE ROL VAN INCARNATIE
In het vorige hoofdstuk zagen we dat de theologische verschillen tussen de voorgangers
binnen de kerkplantingen en de oudere kerken niet zo groot waren. Alleen op het
gebied van de taak van de kerk ten opzichte van de cultuur en de wijze waarop ze Gods
missie uit dient te voeren (attractional versus incarnational) liepen de meningen uiteen,
maar dan vooral tussen de voorgangers van de oudere kerken onderling. Een groot deel
van de voorgangers van de oudere kerken (60,9%) vond net als het merendeel van de
voorgangers van de jongere kerken (92,9%) dat de kerk zich niet af dient te zonderen
van de cultuur waarin ze geplaatst is, maar dat ze die cultuur binnen dient te gaan om
haar te vernieuwen door het evangelie.
Als we kijken hoe deze overtuiging zich omzet in de praktijk dan blijken hier verschillen
in te zijn. Jonge kerken blijken veel vaker de daad bij het woord te voegen. Ze trekken er
vaker op uit om niet-kerkelijken te ontmoeten waar ze zijn (62,6% doet dit vaak of altijd
versus 4,9% van de oudere kerken).
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DE LITERATUUR STELT DAT ALS KERKEN NIET-KERKELIJKEN WILLEN BEREIKEN ZE
NIET IN HUN EIGEN GEBOUW MOETEN BLIJVEN, MAAR ER GEREGELD OP UIT
MOETEN TREKKEN OM NIET-KERKELIJKEN TE ONTMOETEN DAAR WAAR ZE ZIJN. IN
HOEVERRE GAAT DIT OP VOOR DE GEMEENSCHAP DIE U DIENT?

Voorgangers (jongere kerken)

Voorgangers (oudere kerken)
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8.7 DE ROL VAN DE GESPROKEN WOORDEN
Voorgangers van jongere kerken benadrukken de noodzaak van bekering vaker heel
sterk. In categorie 7 zijn grote verschillen waar te nemen (40% versus 6,7%). Maar als we
de opties 5, 6, 7 bij elkaar optellen dan blijken de verschillen kleiner (73,4% versus
59,5%). De gesproken woorden en de inhoud van de prediking (zie contextualisatie)
verschillen minder van elkaar dan de besteding van geld, tijd en energie.
ER WORDT IN ONZE GEMEENSCHAP GEREGELD GESPROKEN OVER DE NOODZAAK
VAN BEKERING

1 = volledig oneens

4 = neutraal

7 = volledig eens

Kerkplanters (jongere kerken)

Predikanten (oudere kerken)

8.8 FLEXIBILITEIT EN TROTS
Aan de hand van bovenstaande factoren kan verklaard worden waarom jonge kerken
flexibeler zijn en vaker betrokkenen hebben die zeer trots op hun kerk zijn en daar
enthousiast aan anderen over vertellen. De betrokkenen besteden hun geld, tijd en
energie namelijk anders en uit de mate van effectiviteit in het bereiken van de nietkerkelijken blijkt dit daadwerkelijk iets op te leveren. Dat de verwachtingen niet
beschaamd worden maakt dat men trots is, en flexibel als er veranderingen nodig zijn
om de niet-kerkelijken met het evangelie in aanraking te brengen.
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Een van de kerkplanters schreef: ‘de reden dat kerkplantingen meer niet-kerkelijken
bereiken is dat ze flexibeler zijn en daardoor beter aansluiten bij de heersende cultuur.’
Een ander schreef: ‘Veel kerken hebben (sub)culturele voorschriften die vervreemdend
werken voor nieuwkomers, kerkplantingen passen zich qua vormen gemakkelijker aan.’
In het licht van dit hoofdstuk en de bewezen missionaire effectiviteit van deze kerken
valt dat te verklaren. Dit versterkt vervolgens hun missionaire effectiviteit. Door hun
flexibiliteit kunnen ze makkelijker op veranderingen inspelen, en mensen die blij zijn
met hun kerk nodigen eerder mensen uit en zijn eerder geneigd om zich in te zetten
voor de gemeenschap en haar missie.
GEEF AAN IN HOEVERRE U HET EENS BENT MET ONDERSTAANDE UITSPRAKEN

1 = volledig oneens

4 = neutraal

7 = volledig eens

Voorgangers (jongere kerken)

Voorgangers (oudere kerken)
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IN HOEVERRE ZIJN DE LEDEN VAN DE GEMEENSCHAP DIE U DIENT, VOLGENS UW
INSCHATTING, TROTS OP HUN GEMEENTE?

Voorgangers (jongere kerken)

Voorgangers (oudere kerken)
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8.9 BEOORDELING
Aan de hand van de onderzoeksresultaten kan gesteld worden dat er een aantal
significante verschillen zijn. Dit maakt het aannemelijk dat bepaalde factoren binnen
deze hypothese van doorslaggevend belang zijn in de verklaring waarom jongere kerken
effectiever zijn in het bereiken van de niet-kerkelijken dan oudere kerken.
Ten eerste bleken de theologische uitgangspunten binnen de kerkplantingen zich sterker
om te zetten in verwachtingen en verlangens. Dit vormt een belangrijke voorwaarde om
theologische overtuigingen in praktische daden om te zetten.
Binnen een klein deel van de oudere kerken wordt er, naar de mening van hun
voorgangers, niet of nauwelijks uitgekeken naar wat God in het leven van een nietkerkelijke die betrokken raakt gaat doen (10-15%). Newbigin schreef hierover: “Anyone
who knows Jesus Christ as his Lord and Saviour must desire ardently that others should
share that knowledge and must rejoice when the number of those who do is multiplied.
Where this desire and rejoicing are absent, we must ask whether something is not wrong
at the very center of he church’s life”.214
Verder zegt 68,7% van de voorgangers van de oudere kerken dat het verlangen om te
groeien door het toetreden van niet-kerkelijken in hun gemeente een beetje aanwezig
is. De verwachting dat dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren is, volgens 42,5% van de
voorgangers niet of nauwelijks aanwezig. Slechts 6,6% geeft aan dat er een hoge
verwachting leeft (versus 56% bij de kerkplantingen). Enerzijds kan dit ermee te maken
hebben dat veel kerken het nauwelijks meemaken dat iemand tot geloof komt. Dit kan
verwachtingen temperen, helemaal als kerkleden het geloof vaarwel zeggen. Dit kan
scepticisme opwekken. Anderzijds kan het er op wijzen dat er iets intrinsiek mis is. Dat
we het gevoel hebben gekregen dat we met het evangelie niet meer aan kunnen komen
bij buitenstaanders, zoals Stoppels schreef (zie 5.3). Dat het geen werkelijk
vernieuwende kracht heeft. Of.., dat onze kerken dat niet hebben. Dat ze wel relevant
zijn voor ons, maar niet voor niet-kerkelijken.
Dat dit consequenties heeft voor de praktijk wekt geen verbazing. Er zijn significante
verschillen waar te nemen in de besteding van tijd, geld en energie, in de mate waarin
niet-kerkelijken uitgenodigd worden, in de mate waarin gemeenteleden gecoacht
worden om niet-kerkelijken in hun eigen omgeving te bereiken en in de mate waarin
men er op uit trekt om de niet-kerkelijken te ontmoeten waar ze zijn. Het zijn vooral de
‘harde’ verschillen (tijd, geld, actie) die doorslaggevend lijken te zijn. De ‘zachte’
verschillen (woorden, overtuigingen, meningen) zijn minder groot. Bij de vragen t.a.v.
contextualisatie, prediking, de nadruk op bekering en missionair beleid liggen de
antwoorden dichter bij elkaar. Er tekent zich iets af van ‘geen woorden maar daden.’
214

Newbigin, The Open Secret, 142.
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9. DE JUISTE WERKER
OP DE JUISTE PLAATS
TOETSING HYPOTHESE 4: NIEUWE KERKEN BEREIKEN MEER NIET-KERKELIJKEN DAN
OUDERE KERKEN OMDAT HUN LEIDERS SPECIFIEKE COMPETENTIES HIERTOE
BEZITTEN.

9.1 INLEIDING
Voor de onderbouwing van deze hypothese verwijs ik naar hoofdstuk 5.5. Voor de
manier waarop ik dit deel van het onderzoek heb uitgevoerd verwijs ik naar hoofdstuk
3.4.2.
De rol van de leider kan niet overschat worden, aldus de literatuur. Hij is niet alleen een
'identificatiefiguur' voor de nieuwkomers maar bepaalt ook het 'elan, enthousiasme en
de betrokkenheid van mensen bij een gemeente'. Er is geen praktische factor van groter
belang dan de kwaliteit van het leiderschap.215
In dit hoofdstuk publiceer ik de resultaten van mijn onderzoek naar de vraag of en
waarin voorgangers van de jongere kerken verschillen met die van de oudere kerken.
Allereerst ga ik in op het persoonlijkheidsprofiel, ten tweede laat ik zien of er een
verschil in missionaire uitdaging is, ten derde kijken we naar het roepingsbesef, daarna
geef ik een beoordeling van deze hypothese en beantwoord ik de vraag of er een
verschil in leiderschap waar valt te nemen en of dit een verklaring vormt voor het
verschil in missionaire effectiviteit tussen de jongere en de oudere kerken.
9.2 PERSOONLIJKHEIDSPROFIEL
Op de vraag welk beroep goed bij de ondervraagden zou passen als ze geen kerkplanter
(voorganger van de jongere kerken) of predikant (voorganger van de oudere kerken)
waren geweest gaven de deelnemers de volgende antwoorden, waarbij het dikgedrukte
woord het meest genoemd werd, en het kleinste woord het minst:

215

Zie bijv.: P. Schelling, Tegen de stroom in: waarom mensen toetreden tot de kerk, Zoetermeer, 1996.
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STEL DAT U GEEN KERKPLANTER/PREDIKANT WAS, WELK BEROEP ZOU DAN GOED
BIJ U PASSEN?

Voorgangers (jongere kerken)

Voorgangers (oudere kerken)

Een aantal dingen vallen op:
 Zowel de kerkplanters als de predikanten noemden veel beroepen waarvoor een
ondernemende houding vereist is.
 Puur creatieve beroepen zoals musicus en kunstenaar werden alleen door de
predikanten genoemd.
 Zowel bij de predikanten als bij de kerkplanters wordt de ‘leraar’ meer genoemd
dan de ‘herder’. De ondernemer trouwens ook.
 Er valt een duidelijk verschil waar te nemen tussen de kerkplanters
(ondernemers) en de predikanten (docenten).
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Tussen het ondernemerschap en het docentschap zijn veel overeenkomsten aan te
wijzen. Beiden werken vanuit een visie. Beiden dienen initiatiefrijk en besluitvaardig te
zijn. Beiden dragen verantwoordelijkheid, en moeten kunnen plannen en organiseren.
Zowel de ondernemer als de docent dient zijn kennis bij te houden. Voor beide
beroepen is een reflecterende houding gewenst. Men dient open te staan voor feedback
om zichzelf en anderen verder te helpen.
Naast de overeenkomsten zijn er ook verschillen aan te wijzen. Ondernemers zijn vaker
onafhankelijk. Ze trekken meer hun eigen plan en handelen daarnaar. Docenten werken
vaker in een team en overleggen vaker over methoden en leerlingen. Ondernemers zijn
meer resultaatgericht, zien vaker kansen en houden dingen minder vaak bij het oude.
Docenten zijn meer mensgericht en laten het tempo meer door anderen bepalen. Ze zijn
meer deel van het geheel. Ondernemers zijn meer avontuurlijk van aard. Alhoewel het
docentschap ook een avontuur kan zijn, heeft het meer vastigheid in zich. Docenten
werken meer in termen van ‘wat wil ik kwijt’. Ze zijn meer leerstofgericht. Ondernemers
zijn meer klantgericht. Zijn denken meer termen van ‘wat vraagt de markt’.
Veel van deze karaktereigenschappen worden door dit onderzoek bevestigd. Zo blijken
kerkplanters zichzelf vaker als flexibel en avontuurlijk te zien dan voorgangers van de
oudere kerken. Ook werken kerkplanters vaker het liefst in een team (69% versus 38%).
Dit heeft waarschijnlijk met pragmatisme te maken. Een team werkt gewoon beter, een
persoon kan niet alles. Een docent is daarbij koning in het eigen lokaal. Er vinden wel
teambesprekingen plaats, maar docenten onderwijzen niet in een team. Er is wel
collegialiteit, maar geen teamwerk. Bij ondernemers is het juist andersom: die hebben
niet echt collega’s, maar werken wel graag in een team.
Kerkplanters geven verder aan dat ze geen specifieke denkers zijn en ook geen
specifieke doeners. De helft van de deelnemers koos de combinatie van zowel denker
als doener. Bij predikanten slaat de wijzer vaker uit naar denker (48%) of doener (22%).
Uit de onderzoeksgegevens blijkt dat kerkplanters specifieke kwaliteiten hebben. Ze
zouden in de bestaande kerken waarschijnlijk geen leider zijn geworden. Hun
ondernemende en avontuurlijke karakter maakt dat ze iets op willen bouwen. Ze gedijen
goed in een pionierssituatie. Kerkplantingen bieden zodoende kansen voor
kerkverbanden om deze specifieke leiders aan zich te binden en hun gaven en
kwaliteiten ten volle voor de verspreiding van het evangelie te benutten. Om leiding te
kunnen geven aan bestaande kerken zijn de predikanten nodig. Zij brengen meer
stabiliteit en bezinning met zich mee. Voor het goed functioneren van een kerkverband
zijn beiden gewenst. Kerkplanters geven vitaliteit, predikanten stabiliteit.
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GEEF AAN WAT UW PERSOONLIJKHEID HET MEEST TYPEERT

Voorgangers (jongere kerken)

Voorgangers (oudere kerken)
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9.3 VERSCHIL IN HET ZIEN VAN MISSIONAIRE KANSEN
Er zijn geen grote verschillen tussen de antwoorden die de voorgangers van de jongere
en oudere kerken gaven op de vraag hoe ze tegen de huidige missionaire situatie van de
kerk in Nederland aankijken. Ten aanzien van de toekomst valt wel op dat kerkplanters
duidelijk hoopvoller zijn dan de predikanten van de oudere kerken.
GEEF AAN WAT UW GEMOEDSTOESTAND IS BIJ ONDERSTAANDE VRAGEN

Voorgangers (jongere kerken)

Voorgangers (oudere kerken)
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9.4 VERSCHIL IN ROEPING EN VERWACHTING
Daarnaast blijkt ook de aanvulling van het deskundigenpanel op te gaan in de praktijk.
Kerkplanters weten zich sterker geroepen om de niet-kerkelijken te bereiken dan
predikanten van de oudere kerken. Ook wordt er meer van hen verwacht in het
bereiken van de niet-kerkelijken.
GEEF AAN IN HOEVERRE U HET EENS BENT MET ONDERSTAANDE UITSPRAKEN

1 = volledig oneens

4 = neutraal

7 = volledig eens

Voorgangers (jongere kerken)

Voorgangers (oudere kerken)
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GEEF AAN IN HOEVERRE U HET EENS BENT MET ONDERSTAANDE UITSPRAKEN

1 = volledig oneens

4 = neutraal

7 = volledig eens

Voorgangers (jongere kerken)

Voorgangers (oudere kerken)

9.5 BEOORDELING
Kerkplanters blijken bepaalde eigenschappen te hebben die behulpzaam zijn om in een
pionierssituatie goed te kunnen functioneren en niet-kerkelijken te bereiken. Ze zien
zichzelf vaker als ondernemer. Predikanten van oudere kerken zien zichzelf vaker als
docent. Ze zoeken sterker naar avontuur (75% versus 32%), ze hebben vaker een
optimistische houding ten opzichte van de missionaire kansen van de kerk (93,8% versus
43,6%), ze hebben vaker een sterk roepingsbesef ten aanzien van het bereiken van de
niet-kerkelijken (100% versus 47,3%) en hebben vaker het gevoel dat mensen van hen
verwachten dat ze niet-kerkelijken bereiken (88,9% versus 19,1%). Dit zijn de factoren
die significante verschillen lieten zien. Het is aannemelijk dat deze factoren meespelen
in het verschil in missionaire effectiviteit tussen de jongere en de oudere kerken. Ze
dagen uit tot zelfonderzoek. Als we theologisch belijden dat het heel belangrijk voor
God is dat mensen gered worden, en dat mensen zonder Christus verloren gaan, wat
betekent dit dan voor de roeping van een voorganger? Waarom zijn kerkplanters
optimistischer over de missionaire kansen van de kerk dan predikanten van oudere
kerken? Waar worden verwachtingen op gebaseerd? En hoe valt dat te beoordelen?
Deze vragen maken al duidelijk dat een kerkverband zowel kerkplanters nodig heeft (om
vitaal te blijven) als predikanten (om stabiel te blijven).
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10. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
“We teach people how to remember, we never teach them how to grow”
-

Oscar Wilde

DOELSTELLING EN VRAAGSTELLING
Dit onderzoek richt zich op kerkplanting als evangelisatie-instrument, dat wil zeggen:
kerkplanting als middel (niet als sluitstuk) om de niet-kerkelijken te bereiken.
Peter Wagner stelt dat dit de meest effectieve evangelisatiemethode is die er is. Vanuit
die verwachting zijn talloze kerkverbanden (ook in Nederland) aan de slag gegaan. Ze
hebben in kerkplanting geïnvesteerd en er zijn nieuwe kerken ontstaan. Tot nu toe was
onbekend of dit iets opleverde. Er bestond geen kwalitatief goed onderzoek dat
aantoonde dat kerkplantingen effectief waren in het bereiken van de niet-kerkelijken. In
Nederland bestond zulk onderzoek niet. In Europa bestond zulk onderzoek niet. En
wereldwijd bestond zulk onderzoek nauwelijks.
Ja, er zijn wel onderzoeken die als bewijs worden aangehaald. Maar die hebben meer
weg van mobilisatie-retoriek dan dat ze daadwerkelijk iets aantonen. Daarbij wees het
enige kwalitatief goede onderzoek dat ik vond op precies het tegenovergestelde!
Kerkplantingen bleken in een bepaalde Amerikaanse denominatie minder effectief te
zijn in het bereiken van de niet-kerkelijken dan oudere kerken.
Ik wilde weten hoe het zat. Bereiken kerkplantingen de niet-kerkelijken of niet? Zijn ze
daar effectief in? En zijn er verklaringen te vinden waarom dit al of niet zo is? Mijn
doelstelling was om dat te onderzoeken. Daarvoor wilde ik een antwoord geven op de
volgende hoofdvraag: ‘In hoeverre bereiken kerkplantingen meer niet-kerkelijken dan
oudere kerken en welke verklaringen zijn daarvoor te geven?’
Ik heb daartoe de volgende deelvragen opgesteld:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Behoort het streven naar kwantitatieve groei door het planten van nieuwe
kerken, Bijbels-theologisch gezien, tot de natuur van de kerk van Christus?
In hoeverre slagen oudere kerken erin om niet-kerkelijken te bereiken?
In hoeverre slagen kerkplantingsinitiatieven erin om niet-kerkelijken te bereiken?
Bereiken kerkplantingsinitiatieven meer niet-kerkelijken dan oudere kerken?
Welke verklaringen zijn daarvoor te geven?
Welke aanbevelingen volgen hieruit?
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THEOLOGISCHE INBEDDING
Om de eerste deelvraag te beantwoorden ben ik op zoek gegaan naar een theologische
inbedding. Ik ontdekte dat het streven naar kwantitatieve groei door het planten van
nieuwe kerken niet een zoveelste overlevingsstrategie is, maar dat het een theologische
basis heeft. Sterker nog: dat het tot de natuur van de kerk behoort. Ik beschrijf vijf
motieven die hierop wijzen, namelijk het scheppingsmotief, het uitverkiezingsmotief,
het barmhartigheidsmotief, het universele motief en het navolgingsmotief. Verder laat
ik zien hoe deze motieven normatief waren voor de eerste christelijke gemeenten. Op
basis hiervan concludeer ik dat het streven naar kwantitatieve groei door het planten
van nieuwe kerken Bijbels theologisch gezien een intrinsieke kwaliteit van de kerk is.
Zonder deze kwaliteit mist de kerk een deel van haar DNA. Niet het belangrijkste deel,
maar wel het deel dat bij afwezigheid voor onvruchtbaarheid kan zorgen.
DE ONDERZOEKSMETHODE
De volgende stap bestond uit het selecteren van de kerkverbanden waarbinnen ik mijn
onderzoek uit zou voeren. Ik besloot me te beperken tot de Christelijke Gereformeerde,
de Nederlands Gereformeerde en de Gereformeerd (vrijgemaakte) kerken.
Kerkplanting heb ik gedefinieerd als: ‘kerkelijke initiatieven die als doel hebben om te
komen tot het institueren van een nieuwe, zelfstandige, christelijke geloofsgemeenschap
én de kerken die daaruit zijn ontstaan met een maximale leeftijd van 10 jaar.’ Ik heb
geen onderscheid gemaakt in motivatie, de start van de kerkplant werd bepaald door
het eigen inzicht van de kerkplanters, en binnen de kerkplantingen heb ik een
chronologisch onderscheid gemaakt tussen jonge kerkplantingen ( < 5 jaar) en oudere
kerkplantingen (5-10 jaar). Ik vergeleek hen met de kerken die ouder dan 10 jaar waren.
Binnen de niet-kerkelijken heb ik een onderscheid gemaakt tussen ‘nieuwe toetreders’
en ‘herintreders’. De nieuwe toetreders zijn hen die (1) nooit eerder bewust onderdeel
zijn geweest van een kerkelijke gemeenschap en (2) die niet of nauwelijks bekend waren
met het evangelie. Het zijn die mensen die (3) door openbare geloofsbelijdenis en/of de
volwassendoop zijn toegetreden. Met nadruk schrijf ik en/of, omdat we in de
Nederlandse context onderzoek doen, waarin het voorkomt dat mensen wel als kind
gedoopt zijn maar geen christelijke opvoeding hebben gekregen en nooit bewust lid van
een kerkelijke gemeenschap zijn geweest. Toen zij op latere leeftijd door een kerk
werden bereikt hoefden ze niet gedoopt te worden omdat ze dat al waren.
De herintreders zijn hen die (1) in het verleden bewust betrokken waren bij een kerk en
daar het evangelie hebben leren kennen, (2) daarmee gestopt waren (niet door
lichamelijke en/of psychische oorzaken), en (3) geen deel uitmaakten van een kerkelijke
gemeenschap voordat ze bereikt werken door de kerk waar ze nu deel van uitmaken.
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Nieuwe intreders waren bereikt als ze openbare geloofsbelijdenis deden en/of gedoopt
werden. De herintreders waren bereikt als ze (1) door de leiding als behorende bij de
gemeenschap werden gezien en men pastorale en diaconale verantwoordelijkheid voor
hen droeg (2) en ze volgens de inschatting van de kerkplanters en/of scriba’s minimaal
een keer per maand het Woord hoorden in een samenkomst van de gemeenschap.
De missionaire effectiviteit werd bepaald door die groep kerken die de meeste nietkerkelijken per betrokken wist te bereiken. Nu is missie meer dan evangelisatie alleen.
Maar met de kerkgroeibeweging ben ik van mening dat het ontstaan van geloof en
toewijding aan Christus topprioriteit heeft binnen Gods missie. Als ik het over
missionaire effectiviteit heb dan doel ik daar op. In dit onderzoek wordt dat verbonden
aan toetreding tot een plaatselijke kerkelijke gemeenschap. Dat is een beperking, want
niet iedereen die tot geloof komt sluit zich daadwerkelijk aan bij een plaatselijke kerk.
Maar zonder die beperking is dit kwantitatief onderzoek als dit onmogelijk.
In totaal heb ik 476 oudere kerken benaderd en 16 kerkplantingen. Ik kreeg van 188
oudere kerken een reactie (40%) waarbij 143 kerken statistische gegevens konden
aanleveren (30%). Omdat uit de standaarddeviatie bleek dat de groep vrij homogeen is,
is dit aantal meer dan voldoende om met een grote mate van zekerheid uitspraken te
doen over het geheel van de oudere kerken. Binnen de groep kerkplantingen heb ik 13
ingevulde formulieren teruggekregen (81%). Het aantal kerkplantingen is daarmee klein
vergeleken met het aantal oudere kerken. Dat viel niet te voorkomen. Ik heb me
gebaseerd op de gegevens die op dit moment voor handen zijn.
DE ONDERZOEKSRESULTATEN
De 143 oudere kerken hadden gezamenlijk 57.842 betrokkenen. De afgelopen 5 jaar
werden er gemiddeld 71 nieuwe intreders (inclusief kinderen) en 43 herintreders
(inclusief kinderen) per jaar bereikt. Jaarlijks bereikten de oudere kerkelijk zodoende 1
nieuwe intreder (incl. kinderen) per 815 betrokkenen en 1 herintreder (incl. kinderen)
per 1.339 betrokkenen.
De 13 kerkplantingen hadden gezamenlijk 1.378 betrokkenen. De afgelopen 5 jaar
werden er gemiddeld 57 nieuwe intreders (inclusief kinderen) en 48 herintreders
(inclusief kinderen) per jaar bereikt. Jaarlijks bereikten de kerkplantingen zodoende 1
nieuwe intreder (incl. kinderen) per 24 betrokkenen en 1 herintreder (incl. kinderen) per
29 betrokkenen. Als we de uitschieters binnen de kerkplantingen niet meetellen dan
bereikten ze jaarlijks 1 nieuwe intreder (incl. kinderen) per 40 betrokkenen en 1
herintreder (incl. kinderen) per 47 betrokkenen.
Kerkplantingen binnen de NGK, CGK en GKV in Nederland blijken effectiever te zijn in
het bereiken van de niet-kerkelijken dan oudere kerken.
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Dat blijft zo als we de 13 meest effectieve oudere kerken vergelijken met de 13
kerkplantingen. De 13 meest effectieve oudere kerken bereikten de afgelopen 5 jaar
gemiddeld 18 nieuwe intreders (incl. kinderen) per jaar (1:198 betrokkenen). De 13
oudere kerken die het meest effectief waren in het bereiken van de herintreders
bereikten de afgelopen 5 jaar gemiddeld 15 herintreders (incl. kinderen) per jaar (1:221
betrokkenen). Dat is flink meer dan de oudere kerken als geheel maar minder dan de
kerkplantingen.216
Het empirische deel van dit onderzoek laat zien dat kerkplanting voor kwantitatieve
groei van een kerkverband (door het toetreden van niet-kerkelijken) kan zorgen. Met
nadruk schrijf ik ‘kan’, want Bijbels theologisch gezien is het God die de wasdom geeft.
Wij kunnen alleen planten en begieten. Of God wasdom wil geven is aan Hem. Hij is
soeverein en kan de verkondiging van het evangelie ook gebruiken om harten te
verharden. Het resultaat van dit onderzoek kan dan ook niet gegeneraliseerd worden.
Het geeft blijdschap en hoop dat God aan de kerken in dit onderzoek wasdom heeft
gegeven. Dit onderzoek laat zien dat Hij ook vandaag mensen aan Zijn kerk toevoegt.
Zowel aan oudere als aan jongere kerken. Voor beide is het geen onmogelijke taak om
niet-kerkelijken te bereiken.
Hiermee zijn de deelvragen twee, drie en vier beantwoord.
DE VERKLARINGEN
Om deelvraag vijf te kunnen beantwoorden, die vraagt naar verklaringen voor het
gevondene en zodoende de kans geeft om te leren, heb ik aan de hand van
literatuuronderzoek, feedback van mijn scriptiebegeleider en feedback van vijf
kerkplant-experts in deze denominaties, vier hypothesen opgesteld. Door middel van
een internet-enquête heb ik deze hypothesen getest onder 163 predikanten van de
oudere kerken en 18 kerkplanters van de jongere kerken.
HYPOTHESE 1: NIEUWE KERKEN BEREIKEN MEER NIET-KERKELIJKEN DAN OUDERE
KERKEN OMDAT ZE ZICH IN DEMOGRAFISCH KANSRIJKERE GEBIEDEN BEVINDEN.

Kerkplantingen blijken vaak in die gebieden te worden geplant waar de bevolking sterk
groeit. Aangezien de meest effectieve oudere kerken zich ook vaak in groeigebieden
bevinden, lijkt er een verband te zijn tussen de missionaire effectiviteit van een kerk en
bevolkingsgroei. Locatie kan een factor zijn in de verklaring van het verschil in
missionaire effectiviteit tussen de jongere en de oudere kerken.

216

Voor meer cijfers zie hoofdstuk 4
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Locatie is echter geen doorslaggevende of voldoende factor. Dat blijkt uit het feit dat er
ook kerken zijn die zich in groeigebieden bevinden maar die nauwelijks niet-kerkelijken
zien toetreden. Ook bevinden een aantal van de meest effectieve kerkplantingen en een
aantal van de meest effectieve oudere kerken zich in gebieden waar de bevolking
krimpt. Waar mensen zijn, zijn missionaire kansen.
HYPOTHESE 2: NIEUWE KERKEN BEREIKEN MEER NIET-KERKELIJKEN DAN OUDERE
KERKEN OMDAT ZE ANDERE THEOLOGISCHE OVERTUIGINGEN HEBBEN DIE HEN
DAARTOE STERKER MOTIVEREN EN STIMULEREN

De theologische inzichten van de kerkplanters en de voorgangers van de oudere kerken
kwamen grotendeels overeen. Alleen over de taak van de kerk binnen Gods missie
bestond een verschil van inzicht. Dit verschil draaide om de vraag of de kerk zich
‘attractief’ (attractional) dient op te stellen ten opzichte van de cultuur of dat ze in de
cultuur dient te ‘incarneren’ (incarnational). Ofwel: heeft de kerk de taak om de cultuur
te vernieuwen, of niet? Kerkplanters vinden over het algemeen van wel (93%), een deel
van de voorgangers van de oudere kerken vindt van niet (39%).
Als theologische overtuigingen van doorslaggevende betekenis waren geweest in de
verklaring van het verschil in missionaire effectiviteit tussen de oudere en de jongere
kerken dan zou je mogen verwachten dat het verschil tussen de kerkplantingen en 61%
van de oudere kerken (wiens voorgangers precies dezelfde overtuigingen hebben als de
kerkplanters) kleiner zou zijn dan nu het geval is.
HYPOTHESE 3: NIEUWE KERKEN BEREIKEN MEER NIET-KERKELIJKEN DAN OUDERE
KERKEN OMDAT ZE MEER DOELGERICHT MISSIONAIR ZIJN DAN OUDERE KERKEN.

In de antwoorden die de kerkplanters en de voorgangers van de oudere kerken op de
vragen binnen deze hypothese gaven zijn grote verschillen waarneembaar. De
verschillen doen zich allereerst voor op het gebied van de verlangens en verwachtingen
die er volgens hen leven in de kerken die zij dienen.
Waar 69% van de voorgangers van de oudere kerken zegt dat het verlangen om de nietkerkelijken te bereiken in de kerk die zij dienen ‘een beetje’ aanwezig is, zegt 87% van
de voorgangers van de kerkplantingen dat het verlangen om de niet-kerkelijken te
bereiken in de kerk die zij opbouwen ‘sterk’ aanwezig is. Voorgangers van de
kerkplantingen geven vaker aan dat gemeenteleden vol verwachting uitzien naar wat
God in het leven van niet-kerkelijken die betrokken raken gaat doen dan voorgangers
van de oudere kerken (45% versus 16%). Ook de stelling dat een niet-kerkelijke die
betrokken raakt bij de gemeente duidelijk opmerkt dat God mensenlevens vernieuwt,
wordt door de kerkplanters sterker onderschreven dan door de voorgangers van de
oudere kerken (61% versus 21%). Daarbij geven kerkplanters vaker aan dat er in hun
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gemeenschappen een hoge verwachting leeft dat er niet-kerkelijken tot geloof zullen
komen en toe zullen treden dan voorgangers van de oudere kerken (56% versus 7%).
Dat dit gevolgen heeft blijkt uit die vragen die specifiek gaan over de missionaire
praktijk.
Er bestaat een significant verschil in het antwoord op de vraag hoeveel tijd, geld en
energie de jongere en de oudere kerken, volgens hun voorgangers, besteden aan het
bereiken van de niet-kerkelijken (een behoorlijk deel + het grootste deel: kerkplanters
81%; voorgangers oudere kerken 10%). Kerkplanters geven vaker aan dat nietkerkelijken vaak of altijd worden uitgenodigd voor kerkelijke activiteiten of
samenkomsten (kerkplanters 40%, voorgangers oudere kerken 5%). Kerkplanters geven
vaker aan minimaal 4 uur per week te besteden aan het coachen van gemeenteleden
om de niet-kerkelijken in hun omgeving te bereiken (kerkplanters: 43%; voorgangers
oudere kerken 7%). Tot slot geven ze vaker aan dat de betrokkenen bij hun
gemeenschap er vaak of altijd op uit trekken om de niet-kerkelijken te bereiken
(kerkplanters 63%; voorgangers oudere kerken 5%).
De harde factoren (tijd, geld, actie) laten de grootste verschillen zien. De ‘zachte’
factoren (contextualisatie, nadruk op bekering, het rekening houden met de nietkerkelijken in de preken) laten minder grote verschillen zien.
HYPOTHESE 4: NIEUWE KERKEN BEREIKEN MEER NIET-KERKELIJKEN DAN OUDERE
KERKEN OMDAT HUN LEIDERS SPECIFIEKE COMPETENTIES HIERTOE BEZITTEN.

De verschillen tussen de voorgangers van de oudere kerken en die van de jongere
kerken deden zich voor op de volgende gebieden: 1) Kerkplanters zien zichzelf vaker als
een avontuurlijk persoon dan voorgangers van oudere kerken (75% versus 32%). 2)
Kerkplanters hebben vaker een optimistische houding ten opzichte van de missionaire
kansen van de kerk (94% van de kerkplanters geeft aan optimistisch te zijn versus 44%
van de voorgangers van de oudere kerken). 3) Kerkplanters ervaren vaker een
roepingsbesef om de niet-kerkelijken te bereiken (100% versus 47%). 4) Kerkplanters
ervaren vaker dat mensen van hen verwachten dat ze de niet-kerkelijken bereiken (89%
versus 19%). 5) Kerkplanters zien zichzelf vaak als ondernemer, predikanten van oudere
kerken zien zichzelf vaak als docent.
Kerkplanters blijken andere eigenschappen te bezitten dan predikanten van oudere
kerken. Waarschijnlijk zouden velen van hen zonder de kerkplantingen in het
bedrijfsleven terecht zijn gekomen. Nu kunnen kerkverbanden hun ondernemende
kwaliteiten ten volle benutten voor de verspreiding van het evangelie.
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Hiermee heb ik antwoord gegeven op de vijfde deelvraag. De resultaten binnen deze
samenvatting betreffen alleen de scores die een groot verschil lieten zien. Het is
aannemelijk dat deze factoren van doorslaggevende betekenis zijn in de verklaring
waarom jonge kerken meer niet-kerkelijken bereiken dan oudere kerken.
Ze dagen kerken en kerkverbanden uit tot zelfonderzoek. Ze stellen vragen. Vragen naar
de roeping en identiteit van voorgangers en plaatselijke kerken. Als God alle mensen op
het oog heeft, welke rol speelt de voorganger en de plaatselijke kerk dan in Zijn missie?
Ze stellen de vraag waarom we onze middelen besteden zoals we dat doen. Zijn de
dingen die we doen, het pastoraat, het diaconaat, de verkondiging en alle andere
weldaden die God ons gegeven heeft, toegankelijk voor niet-kerkelijken? Blijkt uit de
besteding van onze middelen dat we idealen als gastvrijheid en dienstbaarheid echt
belangrijk vinden? En hoe zit het met onze verwachtingen? Zijn lage verwachtingen met
betrekking tot het bereiken van de niet-kerkelijken terecht? Vertrouwen we er echt op
dat het evangelie mensenlevens kan veranderen? Newbigin schrijft: “Anyone who knows
Jesus Christ as his Lord and Saviour must desire ardently that others should share that
knowledge and must rejoice when the number of those who do is multiplied. Where this
desire and rejoicing are absent, we must ask whether something is not wrong at the very
center of he church’s life”. Kerkplanting confronteert kerkverbanden met deze vragen en
geven zodoende niet alleen de mogelijkheid tot kwantitatieve groei, maar ook tot
kwalitatieve groei.
De hoofdvraag van dit onderzoek was: ‘In hoeverre bereiken kerkplantingen meer nietkerkelijken dan oudere kerken en welke verklaringen zijn daarvoor te geven?’
Middels het bovenstaande heb ik deze vraag voldoende beantwoord. De kerkplantingen
in dit onderzoek blijken effectiever te zijn in het bereiken van de niet-kerkelijken dan de
oudere kerken. Ze bieden hun kerkverbanden de mogelijkheid tot kwantitatieve en tot
kwalitatieve groei. Ze geven vitaliteit.
Hiermee kunnen ze iets teruggeven aan de oudere kerken die hun bestaan mogelijk
hebben gemaakt. De oudere kerken die hen middelen hebben gegeven. Die voor hen
bidden, die hen ondersteunen en stabiliteit geven.
Beiden zijn nodig. Beiden hebben elkaar nodig.
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DE AANBEVELINGEN
Aanbevelingen ten aanzien van de praktijk
1) De antwoorden van de voorgangers van de jongere en de oudere kerken op de
vragen die zochten naar factoren die het verschil in missionaire effectiviteit kunnen
verklaren lieten significante verschillen zien op het gebied van:








De visie op de rol van de kerk in Gods missie (attractional of incarnational).
Het verlangen om te groeien door het toetreden van niet-kerkelijken.
De verwachting dat God daadwerkelijk mensenlevens kan veranderen.
De verwachting dat niet-kerkelijken daadwerkelijk toe kunnen gaan treden.
Het gebruik van de middelen (tijd, geld, energie).
Het roepingsbesef van de voorganger t.a.v. het bereiken van de niet-kerkelijken.
Het optimisme van de voorgangers t.a.v. het bereiken van de niet-kerkelijken.

Wanneer kerken per classis/regio deze verschillen doordenken en elkaar daarop
(blijvend) bevragen kan dit voor groei in kwalitatieve en kwantitatieve zin zorgen.
2) Kerkplanting kan voor kwantitatieve kerkgroei zorgen en geeft kerkverbanden de
kans om ondernemende gaven te benutten voor de verspreiding van het evangelie.
Het aantal kerkplantingen in Nederland is relatief klein. Hieruit volgt de aanbeveling
om na te gaan of kerkplanting gestimuleerd kan worden, juist in die gebieden waar
de bevolking groeit of waar mensen nauwelijks bereikt worden met het evangelie.
Aanbevelingen ten aanzien van verder onderzoek
3) Dit onderzoek biedt een model waarmee de missionaire effectiviteit van
kerkplanting onderzocht kan worden. Hieruit volgt de aanbeveling om met dit model
de kerkplantingen van andere kerkverbanden te onderzoeken en de resultaten
onderling te vergelijken.
4) Kerkplantingen verschillen onderling in missionaire effectiviteit. Er kan kwalitatief
onderzoek gedaan worden naar factoren die dit kunnen verklaren.
5) Uit dit onderzoek blijkt dat harde factoren (tijd, geld, energie) belangrijker zijn dan
zachte factoren (woorden, contextualisatie etc.). Natuurlijk kunnen deze twee
factoren niet los van elkaar gezien worden. Maar het roept wel de vraag op of
contextualisatie te meten is, en of aan te tonen is hoe belangrijk het is in het
bereiken van de niet-kerkelijken.
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EXECUTIVE SUMMARY
Hope: The Missionary Effectiveness of Church Planting
in the Netherlands
Thesis for a Master’s degree in Practical Theology
by Alrik Vos, Free University, Amsterdam

INTRODUCTION, PURPOSE AND RESEARCH QUESTION
Peter Wagner stated, “The single most effective evangelistic methodology under heaven
is planting new churches.” His statement is widely quoted, also in a highly secularized
country as the Netherlands. People refer to it to stimulate church planting and it seems
to work. Reformed Churches in the Netherlands rediscovered church planting since 2000
and began to do so out of missionary motives.
However, until now there were hardly any studies providing substantial evidence as to
whether or not this strategy worked. Some people were sceptical, others were
enthousiastic, but there was no quality research available which was able to give
clarification. I discovered that this wasn’t just a Dutch problem. Despite solid research
and e-mail contact with leading religious researchers in Europe and the United States I
only found one survey which had a clear methodology, a definition of unchurchedpeople, which didn’t count every baptism as conversion-growth and which showed a
clear link between church planting and the amount of unchurched people that were
reached. Remarkably, the older churches in this survey were more effective in reaching
the unchurched than the younger ones!
Mr. C. Kirk Hadaway wrote to me: “it is very difficult to measure how people join
churches.” And he is right. However, while it is very difficult, I still wanted to find out.
Are new churches effective in reaching the unchurched? Is church planting also in a
highly secular context the single most evangelistic methodology under heaven? The
purpose of my thesis was to make this clear. I asked myself the following question: ‘To
what extent are new churches more effective in reaching the unchurched than older
churches, and how can this be explained?’
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CHURCH PLANTING AS A THEOLOGICAL IMPERATIVE
First of all, I discovered that church planting isn’t just another growth strategy; it has a
biblical basis. Striving for numerical church growth through church planting belongs to
the nature of the church, to her DNA. It may not be the most important part of her DNA,
but it causes deformity when lacking. The following themes convinced me: the creationtheme, the election-theme, the grace-theme, the universal-theme and the following-ofChrist-theme. I describe these themes and show how they were normative to the New
Testament churches. More than the empirical results, this argument should be decisive.
Striving for numerical growth by church planting is an intrinsic value of the church.
METHODOLOGY
My next step was to make a selection of churches. I decided to investigate the Christian
Reformed Churches (CGK), the Dutch Reformed Churches (NGK) and the Reformed
Churches (liberated) in the Netherlands (GKV). These denominations keep an accurate
administration.
I defined church planting as: ‘Church initiatives which aim at establishing new Christian
communities and the churches that have emerged out of these initiatives, which are no
more than 10 years old.’
Churches that were merged, split off or transferred from another denomination were
not counted as church plants because they were not established as a newly formed
Christian community.
Within the church plants I distinguished between ‘older church plants’ (>5 years) and
‘younger church plants (<5 years). I compared them to the older churches (>10 years). I
asked the secretaries of these churches (1) the founding year of their church, (2) the
number of people involved per 01-01-2012 and (3) the amount of unchurched people
that were reached by their church over the last 5 years.
Within the category ‘unchurched’ I distinguished between ‘first-timers’ and ‘returnees’.
The first-timers were new people which (1) were never before a part of a local Christian
church, (2) didn’t know the gospel and (3) were baptized by their new church (or made
their profession of faith, if they were baptized as a child, but not raised as a Christian,
didn’t knew the gospel and were never a conscious member of a church). Anno 2012,
approximately one third of the Dutch population has never been a member of a church
and isn’t familiar with the gospel (6 million people).
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The returnees were those new people who (1) were in the past a conscious member of
a church and were told about the gospel, (2) left the church, for reasons other than
physical or mental problems and (3) were no part of any local church at the time they
were reached by their current church. Anno 2012, approximately one third of the Dutch
population was a conscious member of the church but left the church (6 million people).
One third of the Dutch population belongs anno 2012 to a church. Approximately 13% of
the Dutch population visits the church at least once a month. In urban areas like
Amsterdam this percentage is less than 5%, which makes the Netherlands one of the
most secularized countries in the world.
The first-timers were reached when they joined a local church by baptism or profession
of faith. The returnees were reached when the leaders of the church (1) recognized
them as someone who belongs to their church, (2) as someone for whom they bear
pastoral and diaconal responsibility and (3) as someone who visits their church at least
once a month.
Missionary effectiveness was determined by the number of unchurched people that
were reached while taking into account the number of involved people. I know mission
is more than evangelism, but along with the church growth movement I consider
conversion to be the climax in God’s mission. When I use the term missionary
effectiveness I am referring to this evangelistic aspect within mission.
This research has limitations. The unchurched people in this study were reached when
they joined a local church. Not all converts, however, joined a local church: Sometimes
because of their Muslim family, sometimes because of physical or mental problems.
There were also people who were ‘sleeping members’ of the church. These are baptized
and professing members on the rolls, but not really active in the church. This study does
not include these or similar categories of converts, I had to make that decision to make
this study feasible.
I approached 476 older churches (more than 10 years old) and 16 church plants (less
than 10 years old). I received statistical data from 30% (143) of the older churches and
81% (13) of the church plants. The standard deviation within the older churches was
low. The older churches proved to be homogeneous in contrast to the church plants.
The number of church plants is small compared to the number of older churches. This
reflects the current status of church planting within the Netherlands.
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RESULTS
Total number of older churches:
Average year of foundation:
Total number of active people (01-01-2012):
Average number of active people per church:
Smallest church
Largest church

143
1935
57.842
404
35
2051
Total Younger Older
13
4
9
2006
2009
2005
1.378 202
1.176
106
50,5
130,7
15
20
15
330
80
330

Total number of church plants:
Average year of foundation:
Total number of active people (01-01-2012):
Average number of active people per church:
Smallest church
Largest church

FIRST-TIMERS REACHED PER YEAR
T = Total number of first-timers
C = Total number of first-timers who made their profession of faith
B = Total number of first timers who were baptized
CH = Total number of children of these first-timers
T+CH = Total number of first-timers including their children

Older churches (total per year):
Calculated per involved people:
13 Most effective older churches:
Church plants (total per year):
Calculated per involved people:
Younger church plants
Older church plants
Excluding most effective church plants (peaks)
Younger church plants
Older church plants

T

C

B

CH

T+CH

60
1:964
1:244
45
1:31
1:33
1:31
1:52
1:33
1:61

30
1:1928
1:494
17
1:82
1:168
1:75
1:128
1:168
1:122

30
1:1928
1:481
28
1:50
1:40
1:52
1:82
1:40
1:110

11
1:5258
1:1046
12
1:113
1:96
1:264
1:205

71
1:815
1:198
57
1:24
1:33
1:23
1:40
1:33
1:34

The mode (the number that appears most often in a set of numbers) within the statistics
of the older churches was 0. Most of the older churches didn’t reach the first-timers (as
well as the returnees). The church plants didn’t have a mode, or the mode was formed
by pure coincidence. Noteworthy is the low amount of children of the first-timers within
the older churches. I suspect most first-timers within the older churches are youngadults, probably dating existing church members. The most effective older churches
often spontaneously wrote about missionary activities in asylum centers or prisons.
Investing in mission seems to be important (as we will discover later).
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RETURNEES REACHED PER YEAR
R = Total number of returnees
CH = Total number of children of those returnees
R+CH = Total number of returnees including their children

Older churches (total per year)
Calculated per active people:
13 Most effective older churches:
Church plants (total per year):
Calculated per active people:
Younger church plants
Older church plants
Excluding most effective church plants (peaks)
Younger church plants
Older church plants

R

CH

R+CH

31
1:1842
1:377
43,4
1:32
1:8,1
1:63
1:66
1:30
1:87

12
1:4901
1:552
4,2
1:328
1:505
1:310
1:328
1:505
1:310

43
1:1339
1:224
47,6
1:29
1:8
1:53
1:47
1:26
1:73

The results support Wagner’s statement. The church plants in this survey were far more
effective in reaching the unchurched than the older churches. Unfortunately the amount
of church plants was small compared to the older churches, but even with this small
amount, the differences seem to justify Wagner’s statement.
FOUR HYPOTHESES
How can this be explained? What can we learn from church planting? I developed four
hypotheses, based on church growth literature and feedback from six church plant
experts, including my thesis supervisor. By means of an internet survey I tested these
hypotheses among 163 pastors of the older churches and 18 church planters. Each
church planter represented one church plant. The difference with the 13 church plants
which delivered statistical data is explained because some of them didn’t deliver data
and some of them couldn’t because of the phase their church plant was in.
HYPOTHESIS 1: YOUNGER CHURCHES ARE MORE EFFECTIVE IN REACHING THE
UNCHURCHED THAN OLDER CHURCHES BECAUSE THEY ARE OFTEN PLANTED IN
THOSE AREAS WHERE THE POPULATION INCREASED SIGNIFICANTLY.

Churches were often planted in those areas where the population increased
significantly. For instance: five churches were planted in Amsterdam where the
population increased by 7,3% over the past ten years. The most effective older churches
were also found in rapidly growing areas. This suggests a link between an increasing
population and missionary effectiveness. However, location isn’t a decisive factor. Some
of the older churches in Amsterdam (and other growing areas) didn’t reach the
unchurched. Some of the most effective younger and older churches were found in
areas where the population declined. Where there are people, there are missionary
opportunities. All church plants were found in areas or among groups where
ecclesiastical presence was lacking.
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HYPOTHESIS 2: YOUNGER CHURCHES HAVE DIFFERENT THEOLOGICAL BELIEFS,
WHICH MOTIVATE THEM STRONGER TO REACH THE UNCHURCHED.

There is little difference between the theology of the church planters and the theology
of the pastors of the older churches. They mainly share the same beliefs, except
regarding the task of the church within Gods mission. Around 39% of the pastors of the
older churches felt that the Church didn’t have to strive for cultural renewal. They view
the church as a lifeboat. Church planters (93%) strongly felt it is the duty of the Church
to strive for cultural renewal. They held the view that the church should be a
transformative movement attempting to change the world.
It is noteworthy that 61% of the pastors of the older churches shared the insight of the
church planters. When theological convictions were decisive in explaining the difference
in missionary effectiveness, you would expect a clear difference between 61% and 39%
of the older churches, and a smaller difference between 61% of the older churches and
the church plants. This difference however cannot be observed.
HYPOTHESIS 3: YOUNGER CHURCHES ARE MORE EFFECTIVE IN REACHING THE
UNCHURCHED THAN OLDER CHURCHES BECAUSE THEY ARE MORE FOCUSED ON
REACHING THE UNCHURCHED.

This hypothesis proves to be decisive. First of all, the expectations and the desires
regarding reaching the unchurched turned out to be very different.
The desire to reach the unchurched is ‘a little present’ in the older churches according
69% of their pastors and ‘strongly present’ in the younger churches according 87% of
the church planters.
Around 16% of the pastors of the older churches supported the statement that their
church members were really excited when unchurched people became involved
because they wanted to see what God would do in their lives. Around 45% of the church
planters supported this same statement.
The statement that an unchurched person who gets to know the members of the church
would clearly notice that God changes human lives, was strongly supported by 21% of
the pastors of the older churches. Among the church planters this percentage was 61%.
The statement that their church members had high expectations regarding reaching the
unchurched was strongly supported by 56% of the church planters. Among the pastors
of the older churches this percentage was 7%.
You don’t have to be a prophet to predict that expectations and desires will affect
ordinary church-life. According to 81% of the church planters, a large part of the energy,
time and money of their communities was spent on reaching the unchurched, while 10%
of the pastors of the older churches supported this statement.
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The answers of the church planters and the pastors of the older churches indicate
further that unchurched people are more often invited to the church plants than to the
older churches. Church plants are more often incarnational (by deeds) than older
churches. And church planters offer more training to reach the unchurched than the
pastors of the older churches.
Hard factors such as time, money and energy show greater impact than soft factors such
as sermons, contextualization and words.
HYPOTHESIS 4: YOUNGER CHURCHES ARE MORE EFFECTIVE IN REACHING THE
UNCHURCHED THAN OLDER CHURCHES BECAUSE THEIR LEADERS ARE EQUIPPED
WITH SPECIFIC MISSIONARY SKILLS.

The significant differences between pastors and church planters occurred at the
questions on risk-taking (75% versus 32%), being optimistic about the missionary
chances of the church (94% versus 44%), knowing themselves called by God to reach the
unchurched (100% versus 47%) and the expectation of their church members for the
leaders to reach the unchurched (church planters 89%, pastors 19%).
I asked both church planters and pastors which profession they would pursue if they
were not a church planter or a pastor. Church planters often saw themselves ad
entrepreneurs, while pastors saw themselves often as teachers. New churches seem to
attract people whose gifts would otherwise not be utilized for evangelism. Without the
church plants, church planters would probably have their own business. By planting
churches their denominations are able to use their talents for reaching the unchurched
and spreading the gospel.
THE VALUE OF CHURCH PLANTING
The empirical results of this study show that church planting may provide quantitative
church growth. ‘May’, because it is our responsibility to plant and irrigate, but it is God
who gives growth. Whether He wants to give growth is up to Him. He is sovereign. He is
able and allowed to use mission for hardening hearts and stopping up ears, or to give
fruit and growth. The empirical results of the planting and irrigating in the Netherlands
can therefore not be generalized. The theological results of this study can.
The empirical results provide hope and joy. It shows that God is still adding people to His
church, also in a highly secularized context like the Netherlands. It is not an impossible
task to reach the unchurched, for both younger and older churches.
The explanatory results in this executive summary are only those that showed a
significant difference. It is likely that we have touched upon the fundamental
explanation for why young churches are more effective in reaching the unchurched than
older ones.
131

The explanatory factors call for self-examination. They raise questions about the
vocation and identity of pastors and local churches. If God wants to reach out to all
people, then what is the responsibility of a pastor and a local church? Why do churches
have low expectations regarding reaching the unchurched? Are low expectations and
low desires justified in the light of God’s grace? Do we have a proper confidence in the
gospel? Does it change lives? And why are we using our resources the way we do?
Newbigin writes: “Anyone who knows Jesus Christ as his Lord and Saviour must desire
ardently that others should share that knowledge and must rejoice when the number of
those who do is multiplied. Where this desire and rejoicing are absent, we must ask
whether something is not wrong at the very center of he church’s life”. Church planting
confronts us with these issues.
Church planting exists by the willingness of older churches to sacrifice. New churches
depend on older churches. They need them. This study shows that older churches are
also in need of young churches. Young churches contribute to the quantitative growth of
a denomination and remind older churches of who they are and why they exist. Their
missionary effectiveness provides hope and joy. Young churches keep denominations
vital. Older churches keep denominations stable. Both are needed, and this study shows
that an investment in church planting is an investment in both.

“We teach people how to remember, we never teach them how to grow”
-

Oscar Wilde

Alrik Vos
August 2012
Amsterdam
alrik.vos@online.nl
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