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SAMENVATTING
Nederland is onderhevig aan een aantal fundamentele veranderingen. Het gaat dan ondermeer
om de overgang van modernisme naar postmodernisme en om de marginalisatie van kerken en
het christelijk geloof. Mede vanwege deze nieuwe context is er groeiende aandacht voor
gemeentestichting. Er is echter nauwelijks overzicht of feitelijke informatie over de praktijk van
gemeentestichting in Nederland, waardoor de mogelijkheden om te leren en samen te werken
beperkt zijn. In dit onderzoek staat daarom de vraag centraal: “Wat is de aard en omvang van
christelijke gemeentestichting in Nederland en wat is de rol van contextualisatie daarbij?”

Dit onderzoek liep van juni 2007 tot mei 2008. Voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag
heb ik literatuur bestudeerd, een inventarisatie van gemeentestichtingsinitiatieven uitgevoerd en
een internetenquête gebruikt. Gemeentestichting definieer ik als het voorbereiden en uitvoeren
van activiteiten die als doel hebben een nieuwe, zelfstandige, christelijke geloofsgemeenschap
te doen ontstaan. Ik kijk daarbij naar gemeentestichting vanaf 1990. Migrantenkerken, fusies en
initiatieven die voortkomen uit een conflict vallen niet binnen de afbakening van dit onderzoek.

Tijdens de inventarisatie heb ik totaal 281 initiatieven tot gemeentestichting gevonden, al zal het
werkelijke aantal hoger liggen (naar schatting tussen de 300 en 500). In Zuid-Holland vond ik
70 initiatieven. In Zeeland, Limburg en de drie noordelijke provincies vond ik minder dan 10
initiatieven per provincie. Circa 26% van alle gevonden initiatieven is gestart in de vier grote
steden. Rond de Veluwe zijn momenteel qua omvang de grootste gemeentestichtingen te
vinden, in steden als Amersfoort en Apeldoorn. Gerelateerd aan de omvang van de bevolking
kwam gemeentestichting in Limburg en Noord-Brabant het minste voor.

Ter verdieping van de informatie over gemeentestichting is een internetenquête ingezet. In
totaal zijn 119 vragenlijsten ingevuld geretourneerd, een respons van 52% ten opzichte van het
aantal uitnodigingen. Na een controle waarin is gekeken of deze initiatieven ook binnen de
afbakening van het onderzoek vielen, heb ik bij de analyse gewerkt met 115 vragenlijsten.

Uit de enquête blijkt dat circa 60% van alle gemeentestichtingen heeft plaatsgevonden vanuit
evangelische- en pinksterkerken. De belangrijkste motivatie voor gemeentestichting is het
bereiken van niet-christenen, gevolgd door het aandacht geven aan geloofsovertuigingen en
-praktijken die in andere kerken weinig aandacht krijgen. Vernieuwing van bestaande kerken
wordt door 67% van de respondenten onbelangrijk of totaal onbelangrijk gevonden als
motivatie voor gemeentestichting. Opvallend is dat 21% van de respondenten aangeeft
ondersteuning uit het buitenland te hebben ontvangen.
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De meeste gemeentestichters zijn 30 tot 39 jaar en van alle startgroepleden is circa 43% een
vrouw. In 57% van de gevallen is er binnen de startgroep iemand met een theologische
opleiding. Bill Hybels, Tim Keller en Rick Warren zijn de grootste inspiratiebronnen voor
gemeentestichters. Bij 53% van alle initiatieven was er niemand die door salaris of giften
(geheel of gedeeltelijk) was vrijgesteld om zich op het gemeentestichtingsproject te richten.

Het blijkt dat de respondenten het vinden van goede mensen ervaren als het grootste probleem
bij gemeentestichting. Meer specifiek gaat het dan om mensen met voldoende tijd, kwaliteit,
toewijding en geestelijke volwassenheid. Het in teamverband komen tot een gedeelde visie en
het daarbij bewaren van de eenheid wordt ook vaak als problematisch ervaren.

Nederland is onderhevig aan een aantal fundamentele veranderingen en kent een groeiende
diversiteit. De spanningsvelden tussen context, evangelie en kerk worden daardoor steeds meer
gevoeld. Het is nog lang niet overal benoemd, maar contextualisatie is dan hét aandachtspunt.
Ik definieer contextualisatie daarbij als de dialectische verhouding tussen een context en het
evangelie, waarbij context en evangelie op elkaar inwerken en het evangelie uiteindelijk
concreet vorm krijgt in een lokale geloofsgemeenschap, een kerk. De wisselwerking tussen
context en evangelie heeft invloed op de vorm en op de inhoud van het kerk-zijn.

Context

Evangelie

Kerk

Tijdens dit onderzoek bleek contextualisatie van groot belang, zowel vanuit historisch oogpunt,
als vanuit theologisch en praktisch oogpunt. Toch geeft mijn onderzoek indicaties dat er op het
vlak van contextualisatie bij veel gemeentestichters sprake is van een wat passieve praktijk.
Slechts 22% deed veel contextonderzoek en slechts de helft van de gemeentestichtingen heeft
een specifieke doelgroep op het oog. Uit de enquête bleek ook dat de meeste gemeentestichters
(81%) een wat conservatieve houding hebben ten opzicht van contextualisatie.

Ondanks dat de meeste gemeentes gesticht worden vanuit een missionaire motivatie, zijn er heel
wat indicaties dat de praktijk niet zo missionair is. Vervolgonderzoek is nodig naar de mate
waarin niet-christenen bereikt worden en naar de omgang met contextualisatie in de praktijk.
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ENGLISH SUMMARY
The Netherlands are changing fundamentally. The transition to postmodernism and the marginalization of the church mean that a new context is emerging. There is growing interest in church
planting within this new context, also from some of the big denominations in the Netherlands.
Nevertheless there hasn’t been done much factual research on church planting. This makes it
hard to learn or work together. The central question in this research is: “What is the nature and
size of church planting in The Netherlands and what is the role of contextualization?”

This research was carried out during a period of nearly a year, from June 2007 to May 2008.
I’ve studied literature, published press releases, contacted all kinds of denominations and used
an internet questionnaire for people involved in church planting. I have been looking for church
plants from 1990 and onwards, and I have excluded church plants that originated out of
conflicts, or mergers from my research. Migrant churches were also excluded.

In the end I found 281 church plants within the delineation of this research, although the real
numbers will be higher (estimated between 300 and 500). There were 115 valid responses to the
internet questionnaire. Approximately 60% of the church plants have an Evangelical or Pentecostal background. Reaching people with the gospel is the biggest motivation for most church
planters. Renewal of existing churches isn’t important to 67% of the respondents. Most church
planters are between 30 and 39 years old and circa 43% of all core group members are women.
In 43% of the cases there is nobody with formal theological education in the core church
planting group. Bill Hybels, Tim Keller and Rick Warren turn out to be the main sources of
inspiration. Church planters perceive finding dedicated, mature people to help in planting a
church as the biggest problem. The second biggest problem is developing a shared vision,
staying united as a team and making all kinds of practical and theological decisions.

From a historical point of view, but also from a theological and a practical point of view,
contextualization turns out to be a theme of major importance. With a new context emerging in
The Netherlands, it should be one of the main focuses. Nevertheless my research gave
indications that contextualization is not a big issue for most church planters. Only 22% of the
church plants did a lot of research on their contexts and only half of the church plants has some
sort of target group. Out of the questionnaire I also got an indication that most church planters
(81%) have quite a conservative attitude towards contextualization.

Though reaching people with the Gospel is the biggest motivation for church planters, there are
several indications that in practice it’s quite hard to be missional. This needs further research.
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Start with the church and the mission will probably get lost.
Start with mission and it is likely that the Church will be found.1

1

Mission Shaped Church: Church Planting and Fresh Expressions of Church in a Changing Context (2004) p.124.
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Heb je even voor Mij 2
Heb je even voor Mij
Maak wat tijd voor Me vrij
Want Ik hou veel van jou
Daarom blijf Ik je trouw
Want met Mij word jij blij
Heb je even voor Mij
Maak wat tijd voor Me vrij
Want bij Mij is het goed
Want ik gaf al Mijn bloed
Kom je steeds weer bij Mij
God wilde praten – ohee-joo
Had toen in de gaten – ohee-joo
Adam had gegeten – ohee-jo
Want hij wilde veel weten – ohee-jo
Jezus kwam op aarde – ohee-jo
Vond ons van veel waarde – ohee-jo
Wilde zijn leven laten – ohee-jo
Dat wij weer met Hem praten – ohee-jo

2

Voorbeeld van contextualisatie. Te zingen op de wijs van ‘Heb je even voor mij’ van Frans Bauer. Rick Jansen
herschreef dit lied voor een jonge geloofsgemeenschap te Arnhem. Liedjes van Frans Bauer zijn daar erg populair.
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WOORD VOORAF
Mijn persoonlijke ervaringen werken door in de dingen die ik schrijf, daarom wil ik die
ervaringen hier kort schetsen. Al jaren worstel ik met de kerk. Ik heb een passie om jongeren te
inspireren om Jezus te gaan volgen en de kerk bleek daarbij net zo vaak een hindernis als een
hulpmiddel. Veel jongeren zien kerken in hun huidige vorm niet zitten: ze snappen de rituelen
niet, ze missen interactie, de preken sluiten niet aan bij hun leefwereld, de muziek stamt uit
vroeger eeuwen en de kerk is alleen open als ze uitslapen. Aanpassing gaat vaak moeizaam,
mede daarom ben ik vaak ook actief geweest aan de rand van de kerk: van jongerencafé tot
Youth Alpha tot jeugdkerk. Door de jaren heen zag ik vaak hetzelfde patroon: jongeren werden
enthousiast over Jezus, maar slechts bij uitzondering vonden ze aansluiting bij een kerk.

De afgelopen twee jaar is mijn denken over kerk-zijn veranderd. Waar mijn focus eerst lag op
het brengen van jongeren naar de kerk (lees: de eredienst op zondagochtend), ben ik meer gaan
focussen op het brengen van de kerk naar jongeren. Gemeentestichting – mits contextueel –
bleek in dat proces een serieuze optie. Dat leverde trouwens wel spanning op met de gemeente
waar ik deel van was. Ook ontdekte ik dat contextualisatie niet ten koste hoeft te gaan van het
evangelie, maar onvermijdelijk is voor elke kerk en terug te vinden in de kern van het evangelie.
Mijn zoektocht rond contextualisatie is hand in hand gegaan met het verder ontdekken van wie
Jezus is. Wat mij betreft horen die twee echt bij elkaar.3

Deze scriptie is geen handleiding voor gemeentestichting en geeft geen overzicht van do’s en
dont’s rond contextualisatie. Toch hoop ik dat deze scriptie eraan bijdraagt dat er in Nederland
meer contextgevoelige kerken ontstaan, waar jongeren – maar ook ouderen, gothics, daklozen,
allochtonen, weduwen, criminelen, surfers, VINEX’ers en studenten – kennis kunnen maken
met Jezus; waar mensen kunnen ontdekken dat een leven met de Schepper de moeite waard is.

Een paar mensen wil ik bedanken voor hun bijdrage. Allereerst mijn vrouw Rosalie: je geduld is
eindeloos en het is super om dit avontuur samen met jou te beleven. Daarnaast Steven, Ninet en
Matthijs Vlaardingerbroek. Jullie stimuleren me om net een stapje verder te gaan dan wat veilig
voelt. Ook Sake Stoppels, Stefan Paas, Nico-Dirk van Loo en Ronald van der Molen bedank ik
graag voor hun bijdragen. Tot slot dank aan alle respondenten, voor jullie tijd en openheid.

Martijn Vellekoop
3

Voor Jezus is in deze scriptie relatief weinig aandacht. Lees eens Niet met de massa mee van Hans van der Lee,
Jezus in de Millinx van Daniel de Wolf, Het koninkrijk van God is een feest van Tony Campolo, The Irresistible
Revolution van Shane Claiborne, The Tangible Kingdom van Hugh Halter en Matt Smay of The Secret Message of
Jesus van Brian McLaren om een indruk te krijgen van hoe mijn denken over Jezus en kerk-zijn veranderd is.
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HOOFDSTUK 1: INLEIDING
1.1 Onderzoeksopzet
In deze paragraaf beschrijf ik beknopt de doelstelling van mijn onderzoek, de onderzoeksvragen, de gehanteerde definities, de afbakening van het onderzoeksveld en de methode.
Doelstelling
Nederland is onderhevig aan een aantal fundamentele veranderingen, er ontstaat een nieuwe
context. In deze nieuwe context is er groeiende aandacht voor gemeentestichting. Meer hierover
in paragraaf 1.2. Daarbij is er echter nauwelijks feitelijke informatie beschikbaar over
gemeentestichting en veel initiatieven weten niet van elkaars bestaan. De kansen om te leren en
om samen te werken zijn daardoor beperkt. Met dit onderzoek wil ik daarom het inzicht
vergroten in de aard en omvang van christelijke gemeentestichting in Nederland en de rol van
contextualisatie daarbij. Wat betreft de aard en omvang van gemeentestichting onderzoek ik
ondermeer het aantal initiatieven dat vanaf 1990 is gestart, de geografische spreiding en de
achtergronden van de gemeentestichters. Ook werk ik uit dat contextualisatie bij gemeentestichting van groot belang is. Door een analyse van de enquêteresultaten geef ik tevens een
indicatie van de mate waarin in de praktijk ook aandacht aan contextualisatie wordt gegeven.
Onderzoeksvragen
Dit onderzoek richt zich op twee thema’s die nauw met elkaar samenhangen: gemeentestichting
en contextualisatie. De centrale onderzoeksvraag is: “Wat is de aard en omvang van christelijke
gemeentestichting in Nederland en wat is de rol van contextualisatie daarbij?” Gerelateerd aan
deze onderzoeksvraag hanteer ik de volgende subvragen:

1. Wat is de aard en omvang van christelijke gemeentestichting in Nederland vanaf 1990?
a. Hoe vaak, waar en wanneer heeft gemeentestichting plaatsgevonden?
b. Wat zijn de beleefde motieven voor gemeentestichting?
c. Wat is de achtergrond van de gemeentestichters?
d. Hoe wordt gemeentestichting in de praktijk ondersteund?
e. Wat ervaren gemeentestichters als de lastigste problemen?
f.

Wat is het bereik en de doelgroep van gemeentestichting?

2. Wat is de rol van contextualisatie bij christelijke gemeentestichting in Nederland?
a. Welke visies bestaan er in de literatuur op contextualisatie?
b. Wat is het belang van contextualisatie?
c. Hoe staan gemeentestichters tegenover contextualisatie?
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Definitie gemeentestichting
Binnen dit onderzoek definieer ik gemeentestichting als het voorbereiden en uitvoeren van
activiteiten – in welke vorm dan ook – die als doel hebben een nieuwe, zelfstandige, christelijke
geloofsgemeenschap te doen ontstaan. In Nederland duiden termen als kerkplanting, gemeentevorming, kerkstichting, ecclesiogenese en gemeenschapsvorming veelal op hetzelfde fenomeen.
In dit onderzoek hanteer ik de term ‘gemeentestichting’, omdat deze term het breedst wordt
gebruikt en herkend. Gemeenstichting was tot voor kort vooral een onderwerp binnen de
missiologie, al krijgt het fenomeen momenteel breder aandacht. Meer hierover in hoofdstuk 2.
Definitie contextualisatie
Ook het thema contextualisatie heeft met name binnen de missiologie aandacht gekregen. In
vroeger jaren werd veelal gesproken over inculturatie of indigenisatie. Ook werd en wordt de
term incarnatie regelmatig gebruikt. Al deze termen zijn nauw verwant aan contextualisatie.
Enkele van deze termen hebben negatieve connotaties gekregen; zo merkt de katholieke
theoloog Robert Schreiter op dat ‘indigenisatie’ een kolonialistische bijklank heeft.4 In dit
onderzoek definieer ik contextualisatie als de dialectische verhouding tussen een context en het
evangelie, waarbij context en evangelie op elkaar inwerken en het evangelie concreet vorm
krijgt in een lokale geloofsgemeenschap, een kerk. Meer over contextualisatie in hoofdstuk 3.
Methodologie
Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen is allereerst literatuuronderzoek gedaan.
Daarnaast heb ik een inventarisatie rond gemeentestichting uitgevoerd. Tot slot is er van een
internetenquête gebruik gemaakt om de informatie uit de inventarisatie te verifiëren en te
verdiepen. In hoofdstuk 4 licht ik de methodologie uitgebreider toe.
Afbakening
Mede gezien de beperkte tijd en middelen moest het onderzoeksveld afgebakend worden. Dat is
op vijf punten gebeurd. Allereerst beperkt dit onderzoek zich tot gemeenschappen die zichzelf
als christelijk zien. Geloofsgemeenschappen met een andere geloofsovertuiging blijven buiten
beschouwing. Het zelfbegrip van een geloofsgemeenschap is hierbij doorslaggevend.

De tweede afbakening van dit onderzoek betreft het feit dat alleen initiatieven vanaf 1990 in
ogenschouw worden genomen.5 Naarmate verder in de geschiedenis wordt teruggegaan, is het
onwaarschijnlijker dat er voldoende informatie beschikbaar is voor onderzoek. Een beperking in

4

R.J. Schreiter, Constructing Local Theologies (1985) p.5.
Gezien de verschillende snelheden waarmee gemeentes zich ontwikkelen, is het niet mogelijk een grensjaar vast te
stellen dat bij alle gemeentes op gelijksoortige wijze rekening houdt met een faseovergang in de ontwikkeling. Zie
hiervoor ook I. Galindo, The hidden lives of congregations: Discerning Church Dynamics (2004) p.68.
5
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de tijd is daarom nuttig. Ter illustratie: het wisselen van het leiderschap kan al voldoende zijn
om de oorspronkelijke motivering van de gemeentestichting buiten beeld te laten verdwijnen.

Een derde afbakening is dat fusies van twee kerken tot één ‘nieuwe’ kerk binnen dit onderzoek
niet worden beschouwd als gemeentestichting. Hoewel een fusie regelmatig gepaard gaat met
een nieuw gebouw is de basis van deze geloofsgemeenschappen niet nieuw.

Een vierde afbakening is dat gemeentestichting die eerst en vooral is gericht op mensen met een
specifieke allochtone achtergrond niet binnen het kader van dit onderzoek valt. De zogenoemde
migrantenkerken blijven buiten beschouwing. Dat is een gemis, maar praktische zaken als
taalbarrières en weinig centrale coördinatie verhinderen dat binnen het bestek van dit onderzoek
een goed beeld kan ontstaan van gemeentestichting in dit segment kerken. Overigens, voor
zover taalbarrières dat niet in de weg staan, maken multiculturele gemeentes die zich niet
focussen op één specifieke etnische groep wél deel uit van dit onderzoek.

Als vijfde afbakening: initiatieven waarbij een conflict de belangrijkste motivering vormt om
vanuit een bestaande geloofsgemeenschap een nieuwe geloofsgemeenschap te starten, worden
niet aangemerkt als gemeentestichting. Het gaat dan tenslotte veel meer om het ontstaan van een
nieuwe gemeenschap tegen wil en dank, dan om een initiatief dat als primaire doel heeft uit te
groeien tot een nieuwe, zelfstandige geloofsgemeenschap.6 Wél binnen de afbakening vallen
kerken die zich splitsen omdat het aantal bezoekers niet meer in het gebouw past en daarom een
nieuwe, zelfstandige kerk starten.
1.2 Post-Christendom, postmodernisme en aandacht voor gemeentestichting
Bij een onderzoek waarin contextualisatie een grote rol speelt, past aandacht voor de context
van het onderzoek. In deze paragraaf schets ik daarom drie ontwikkelingen die ik relevant acht:
Post-Christendom, postmodernisme en de groeiende aandacht voor gemeentestichting.
Post-Christendom: afnemende invloed van het christelijk geloof
Het christelijk geloof heeft een enorme invloed op hoe we in Nederland leven: op zondag
hoeven veel mensen niet te werken, op onze munt staat de naam van God, kerken staan meestal
in het centrum van de stad, onze jaartelling begint bij Christus en godslastering is bij wet
verboden. Zelfs onze vakanties vallen op christelijke feestdagen. Ondermeer de Britse theoloog
Stuart Murray heeft historisch-theologisch onderzoek gedaan naar de wisselwerking tussen de

6

Een voorbeeld: dat bij de fusie in 2004 van de PKN nieuwe, zelfstandige gemeentes ontstonden onder de vlag van
de Hersteld Hervormde Kerk wordt in dit onderzoek niet gezien als gemeentestichting.
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maatschappij en het christelijk geloof.7 De periode van de vierde eeuw tot de twintigste eeuw
ziet hij als Christendom: een periode waarin christenen in West-Europa in de meerderheid
waren en de kerk als instituut een enorme macht had.8 Murray ziet de bekering van de Romeinse
keizer Constantijn in de vierde eeuw na Christus daarbij als een omslagpunt. Vanaf dat moment
wordt het christelijk geloof ondersteund door de staat en tegen het einde van de vierde eeuw is
het christelijk geloof zelfs staatsgodsdienst: bij je geboorte was je in principe christen. Kerken
werden op den duur ook steeds meer onderdeel van het establishment, ze kregen macht. Als
gevolg van deze dingen konden christenen eeuwenlang een stempel drukken op onze
samenleving. Kerk en staat raakten innig verstrengeld met elkaar.9 Murray ziet Christendom
daarom als een ‘power structure’ en een ‘mindset’. Hij is daarover niet positief en gaat
ondermeer in op het gebruik van geweld en anders machtsmisbruik. De machtspositie van de
kerk heeft er naar mening van Murray sterk aan bijgedragen dat het christelijk geloof vervormd
is. De kerk doet in heel wat opzichten geen recht meer aan Jezus of aan de houding van de jonge
kerken in het Nieuwe Testament. Mede daardoor zijn christenen in de loop van de geschiedenis
betrokken geweest bij zaken die Murray niet positief beoordeelt en tot op de dag van vandaag
om gevoeligheid vragen.10

De invloed van het christelijk geloof neemt sinds enkele decennia sterk af, een wezenlijke
verandering volgens Murray. Er ontstaat daardoor een nieuwe context. Die context noemt
Murray Post-Christendom. Hij definieert dat als volgt:
“Post-Christendom is the culture that emerges as the Christian faith loses coherence within a society that
has been definitively shaped by the Christian story and as the institutions that have been developed to
express Christian convictions decline in influence.”11

Deze nieuwe context vereist een nieuwe houding van christenen en van de kerk. Onderdeel van
deze nieuwe houding is volgens Murray het loslaten van de institutionele oriëntatie en het
overgaan naar de oriëntatie van een beweging. Daarnaast zou de aandacht binnen de kerken
verplaatst moeten worden van het onderhoud van bestaande structuren naar missie.12 Murray
ziet gemeentestichting als een goede manier om deze missie vorm te geven in een nieuwe
context.13 In zijn boek Church after Christendom werkt Murray dit verder uit.14

7

S. Murray, Post-Christendom: Church and Mission in a Strange new World (2004).
De term Christendom laat zich niet direct vertalen naar het Nederlands, omdat Murray dit begrip op een eigen wijze
definieert en laadt met connotaties. Als ik in deze scriptie de term Christendom gebruik, doel ik daarmee op het
begrip zoals Murray dat schetst en niet op het christelijk geloof in het algemeen.
9
Dit blijkt in Nederland ondermeer uit het feit dat na de Afscheiding in 1834 de volgelingen van ds. Hendrik de Cock
werden vervolgd door de overheid. Een afscheiding werd gezien als een bedreiging van de eenheid van Nederland.
Zie ondermeer Christendom in Nederland: Topstukken uit Museum Catharijneconvent (2006) p.82-85.
10
Concreet valt bijvoorbeeld te denken aan de kruistochten. Het getuigt van weinig gevoeligheid om evangelisatiecampagnes nu ‘crusades’ te noem of om liederen te zingen als ‘Maak ons een leger, o Heer’ (Opwekking 376).
11
Murray, Post-Christendom, p.19.
12
Murray, Post-Christendom, p.19-21.
13
Murray, Post-Christendom, p.256-258.
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Murray schrijft vanuit een Angelsaksische context, maar zijn er vele parallellen met de
Nederlandse. Het CBS, het SCP en de WRR hebben hierover uitgebreid gepubliceerd. Zo was
de verwevenheid van het christelijk geloof met de Nederlandse wetgeving groot, maar is deze
inmiddels geminimaliseerd.15 Ook tonen studies van het SCP en het CBS aan dat de
buitenkerkelijkheid sterk toeneemt. In 2004 zag circa 64% van de Nederlandse bevolking
zichzelf als buitenkerkelijk. Afgaande op ontwikkelingen onder jongeren, verwacht het SCP dat
dit uiteindelijk op circa 70% uitkomt.16 Toch laat ‘buitenkerkelijkheid’ slechts een deel van de
teruggang zien. Onder de mensen die zich wél verbonden voelen met een kerk, daalt de
kerksheid. Kerksheid wordt daarbij gedefinieerd als ‘het minstens een maal per maand bezoeken
van een kerkdienst of godsdienstige bijeenkomst’.17 Ook in de opvoeding neemt de aandacht
voor levensbeschouwing ook af.18 Het SCP concludeert dan ook dat de rol van kerken in
Nederland kleiner wordt:
“De invloed van de kerken op de samenleving is afgenomen. De bevolking heeft tegenwoordig minder
vertrouwen in de kerken dan in het onderwijs of in het bedrijfsleven. Een aanzienlijk deel van de bevolking
kent de kerken geen prestige toe. De helft van de Nederlanders ontkent bijvoorbeeld dat de kerken zinnige
dingen kunnen zeggen over levensbeschouwelijke vraagstukken. De Nederlanders onderschrijven het idee
dat de kerken goede oplossingen hebben voor individuele en sociale problemen nog minder.”19

Hoewel kerkverlatingscijfers anders doen vermoeden, neemt de aandacht voor religie niet af.20
Daarbij stelt de WRR wel nadrukkelijk dat de verschijningsvorm van religie sterk is veranderd.
De WRR noemt de-institutionalisering van de samenleving hiervoor als een van de belangrijkste
factoren.21 Van der Donk en Plum hekelen daarom het spreken over een ‘terugkeer van religie’:
“Een dergelijk spreken over ‘terugkeer’ stelt de zaken te massief voor. Het doet voorkomen of religie een
‘transcultureel en transhistorisch fenomeen’ zou zijn. Dat het zou gaan om een door alle tijden heen
gelijkblijvend verschijnsel.”22

De analyses van Murray en van verschillende Nederlandse publicaties geven beiden het beeld
van een sterk veranderde context: de rol van het christelijk geloof in de samenleving, de rol van
kerken en de beleving van religie zijn sterk veranderd.

14

S. Murray, Church after Christendom (2004).
S. van Bijsterveld, ‘Scheiding van kerk en staat: een klassieke norm in een moderne tijd’ in: W.B.H.J. van de
Donk, A.P. Jonkers, G.J. Kronjee en R.J.J.M. Plum (eds.), Geloven in het publieke domein: verkenningen van een
dubbele transformatie (2006) p.238.
16
J. Becker en J. de Hart, Godsdienstige veranderingen in Nederland: verschuivingen in de binding met de kerken en
de christelijke traditie (2006) p.37, 42.
17
W. Advokaat en A. de Graaf, ‘Religie in historisch perspectief’ in: Centraal Bureau voor de Statistiek,
Maandstatistiek van de bevolking (juni 2001) p.9.
18
W.B.H.J. van de Donk en R.J.J.M. Plum, ‘Begripsverkenning’ in: Geloven in het publieke domein, p.33. Men stelt:
“Zo te zien – er zijn alleen gegevens uit 1994 en 2004 beschikbaar – krijgt de levensbeschouwing een minder grote
plaats in de opvoeding toebedeeld dan zij in het verleden waarschijnlijk innam.”
19
Becker, Godsdienstige veranderingen, p.76.
20
W.B.H.J. van de Donk en A.P. Jonkers, ‘Geloven in het publieke domein: Een introductie van deze verkenning’ in:
Geloven in het publieke domein (2006) p.13-14.
21
Van de Donk, ‘Geloven in het publieke domein: Een introductie’ in: Geloven in het publieke domein (2006) p.14.
22
W.B.H.J. van de Donk en R.J.J.M. Plum, ‘Begripsverkenning’ in: Geloven in het publieke domein (2006) p.33.
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Postmodernisme: een veranderd wereldbeeld
Naast Post-Christendom heeft ook de opkomst van het postmodernisme de laatste jaren veel
aandacht gekregen als een ontwikkeling met substantiële invloed op samenleving en religie.
Postmodernisme is daarbij in kerkelijke kringen wel eens afgedaan als een onzinnige, zondige
en antichristelijke benadering van het leven en van waarheid.23 Inmiddels wordt steeds breder
duidelijk dat kerken kunnen leren van postmoderne inzichten en daardoor soms ook méér recht
kunnen doen aan het evangelie. In de verdere beschrijving van postmodernisme richt ik me
overigens niet op wat Coert Lindijer beschrijft als de ‘platvloerse gestalte’ van het
postmodernisme, met oppervlakkigheid en hedonisme als belangrijkste kenmerken.24

De Amerikaanse theoloog S.J. Grenz ziet het postmodernisme als een reactie op het rationele en
absolute wereldbeeld van het modernisme.25 Beknopt geformuleerd leiden postmoderne
inzichten tot de conclusie dat waarheid niet universeel en bovencontextueel is, maar relationeel,
contextueel gekleurd en aan interpretatie onderhevig. Er is sprake van een epistemologische
omslag. Daarbij heeft het positivistische idee dat de wereld maakbaar is en dat alle kennis
vooruitgang brengt, plaatsgemaakt voor wantrouwen tegenover grote waarheidsaanspraken en
ideologieën.26 Fragmentatie is één van de belangrijkste kenmerken van postmodernisme.27

Postmodernisme is inmiddels meer dan een filosofie over waarheid en kennis, het heeft een
vergaande invloed op onze samenleving. Grenz schetst de invloed op de omgang met macht
(van gecentraliseerd naar gedecentraliseerd), op de omgang met diversiteit (niet streven naar een
monocultuur maar diversiteit als waardevol zien), op muziek, kunst, architectuur en op de
omgang met waarheid en identiteit (erkennen van beperkingen en contextualiteit).28 Het voert te
ver om alle nuances hier te bespreken. Wel is helder dat het postmodernisme een fundamentele
verandering in onze samenleving teweeg brengt. Kerken zullen hier verstandig mee moeten
omgaan; hier en daar vindt al bezinning plaats.29 Toch is van het fundamenteel doordenken van
de functie van de kerk in Nederland vanuit een postmodern perspectief nog nauwelijks sprake.

23

Zie bv. het artikel “Postmoderne mens zoekt alleen zichzelf” uit het Reformatorisch dagblad van 19 oktober 2006.
C.H. Lindijer, Op verkenning in het postmoderne landschap (2003) p.28,212.
25
S.J. Grenz, A Primer on Postmodernism (1996) p.14. Zie ook Geloven in het publieke domein, p.50, voetnoot 10.
26
D.J. Bosch, Transforming mission: Paradigm Shifts in Theology of Mission (1991) p.361. Zie ook Lindijer, Op
verkenning p.24. Grenz, Primer, p.3-8 en p.13-16.
27
S.J. Grenz, J.R. Franke, Beyond Foundationalism: Shaping Theology in a Postmodern Context (2001) p.4-11.
28
Grenz, Primer, p.17-38.
29
Zie bijvoorbeeld: W. Dekker en P.J. Visser, Uitgedaagd door de tijd: Christelijke zending in een postmoderne
samenleving (2000) en de toespraak van B. Plaisier, Om een persoonlijke God, lezing van 9 juni 2006, in september
2007 geraadpleegd via www.pkn.nl/site/uploadedDocs/Persoonlijke_God_Utrechtse_lezing_9juni06.pdf. Ook wordt
geëxperimenteerd met kerkdiensten die minder rationeel/verbaal zijn en meer gericht op alle zintuigen, bijvoorbeeld
in Soest, bij ‘emerging church’ Oase.
24
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Het postmodernisme is volgens cultuursocioloog Van den Brink niet alleen een bedreiging voor
kerken, maar ook een kans. Van den Brink ziet de groeiende aandacht voor religie als een
reactie op ‘de meervoudige crisis van de moderniteit’ en stelt:
“Op sociaal niveau is in toenemende mate een gebrek aan geborgenheid merkbaar. Het sociale weefsel
waarin mensen op een min of meer natuurlijke wijze hun plaats innemen, staat onder druk. En op
individueel niveau zien we een tekort aan zingeving, omdat steeds minder mensen kunnen aangeven waar
het bij hun werk en hun privéleven nu eigenlijk om gaat. Met andere woorden: het gebroken karakter van de
moderne wereld dringt zich aan alle kanten op en er is meer dan genoeg te doen voor kerken, gelovigen of
anderen die de heelheid willen bevorderen. Maar de grote vraag is – zoals gezegd – op welke wijze men
daarbij te werk zou moeten gaan.” 30

Ook Grenz stelt dat het postmodernisme kansen biedt voor de kerk. Zo stelt hij ondermeer dat
het postmodernisme sterk communaal georiënteerd is en dat daar de kerk als gemeenschap iets
te bieden heeft.31 Lindijer meldt eveneens dat het ‘postmoderne denken inspirerend en
vernieuwend zou kunnen zijn voor het christelijk geloven en dat het een goede poging zou
kunnen zijn om een antwoord te vinden op de crisis van deze tijd’.32 De Anglicaanse bisschop
en Nieuw-testamenticus N.T. Wright gaat nog verder en ziet het postmodernisme ook als een
correctie op modernistische kerkelijke praktijken. Zo stelt hij ondermeer:
“My judgement, therefore, is that the present cultural crisis in the Western world is not to be wished away
as a silly and transient phenomenon. Postmodernity may often be expressed in silly and ephemeral ways,
but the basic critique of modernist arrogance, including Christian modernist arrogance, is right on target.”33

Hernieuwde aandacht voor gemeentestichting
De laatste jaren groeit de aandacht voor gemeentestichting. Opvallend is daarbij de aandacht
voor gemeentestichting vanuit de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), het grootste protestantse kerkgenootschap. Binnen de PKN pleiten zowel de IZB (vereniging voor zending in
Nederland) als het Evangelisch Werkverband (EW) voor gemeentestichting.34 Dit is mede
ingegeven door het Engelse project Fresh Expressions, waarbij de Methodist Church en de
Church of England hebben besloten nieuwe geloofsgemeenschappen te starten en nieuwe
kerkvormen te ontwikkelen.35 Het rapport Mission Shaped Church gaf een belangrijke impuls
aan dit project. In het rapport is veel aandacht voor de veranderde context waarin we leven.36
30

G. van den Brink, ‘De migratie van het Goddelijke, over geloof en kerk in de moderne maatschappij’ in: Geloven
in het publieke domein (2006) p.421-422.
31
Grenz, Primer, p.169.
32
Lindijer, Op verkenning, p.214.
33
N.T. Wright, The Challenge of Jesus: Rediscovering who Jesus was and is (1999) p.169.
34
Zie P. van den Heuvel, ‘Gemeentestichting als evangelisatiemiddel?’ in: W. Dekker, P.J. Visser (red.) Om de
verstaanbaarheid: Over bijbel, geloof en kerk in een postmoderne samenleving (2002). Zie ook: De plaats van de IZB
binnen de Protestantse Kerk in Nederland, www.izb.nl/index.php?cId=144&aId=630. En zie ook: H. Esbach, Als de
moederkerk zwanger wordt (2005). In november 2007 organiseerde de PKN een studiedag over kerkelijk pionieren.
35
Het project Fresh Expressions vindt inmiddels breed weerklank in de praktijk; onderzoek toont aan dat bijna 40%
van deze Britse kerken op dit vlak actief is. Zie www.cofe.anglican.org/news/pr0707.html voor de gegevens over
2005. Bezocht in juli 2007.
36
Mission Shaped Church: Church Planting and Fresh Expressions of Church in a Changing Context (2004) p.1-15.
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In Nederland denken meer kerkgenootschappen na over gemeentestichting. Daarbij valt te
denken aan de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten37, de Baptistenunie38, de Rafaëlgemeenten39 en de orthodox gereformeerde kerken.40 Ook wordt op verschillende plekken
nagedacht over opleidingen rond gemeentestichting, onder andere aan de Vrije Universiteit.

De aandacht voor gemeentestichting beperkt zich niet tot Nederland of het Verenigd Koninkrijk.
Onder de verzamelnaam emerging church is de laatste jaren een internationale beweging
ontstaan van mensen die nadenken over het functioneren van de kerk in relatie tot PostChristendom en postmodernisme. Hierover is veel Engelstalige literatuur verschenen.41 Eddie
Gibbs en Ryan Bolger hebben onderzoek gedaan naar initiatieven die zichzelf als emerging
church zien. Het duo schetst drie hoofdlijnen als gemene deler van deze initiatieven: 1) de leer
en het leven van Jezus krijgen veel aandacht; 2) men wil het onderscheid tussen kerk en wereld
verkleinen; 3) er wordt getracht meer inhoud te geven aan het samenleven als gemeenschap.42
Een ander veel genoemd boek is dat van de Australiërs Michael Frost en Alan Hirsch. Zij zijn
zelf betrokken bij gemeentestichting en bespreken een drietal missiologische concepten die
nauw verwant zijn aan het gedachtegoed rond emerging church.43 In Nederland zijn de
afgelopen jaren ook de eerste initiatieven ontstaan die werken met het gedachtegoed rond
emerging church.44 Bij veel van deze initiatieven speelt contextualisatie een belangrijke rol.
Daarnaast verschijnen momenteel de eerste publicaties in het Nederlands.45
Concluderend: veranderingen in de samenleving en gemeentestichting
Nederland is onderhevig aan een aantal fundamentele veranderingen. De overgang van
Christendom naar Post-christendom en de overgang van modernisme naar postmodernisme
hebben grote invloed op hoe mensen omgaan met religie in het algemeen en het christelijke
geloof in het bijzonder. Voor veel Nederlanders brengt de kerk een manier van functioneren met
zich mee die nauwelijks aansluit op hoe ze verder in het leven staan. En juist bij gemeentestichting wordt dat sterk voelbaar. De Nederlandse theoloog Stefan Paas stelt daaromtrent:

37

Zie Meerjarenplan VPE 2002-2007 p.8. Te downloaden via downloads.vpe.nl/MJP2002-2007.PDF.
Zie Algemene vergadering 2006, vanaf deel 4, pagina 4. Zie www.baptisten.nl/downloads/av/av%20boek.pdf.
39
Zie de website van Rafaël Nederland op www.rafael.nl onderdeel ‘Gemeentestichting’.
40
Zie bijvoorbeeld www.cgk.nl/evangelisatie. En zie Studierapport evangelisatie en gemeentestichting (2005),
samengesteld voor de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Te downloaden via
www.gkv.nl/main.asp?strItemDescription=download&intItemID=349. Zie ook het initiatief ‘Amsterdam in beweging
voor Jezus Christus’ via www.gemeentedebron.nl/AiB.htm.
41
Zie de bijvoorbeeld de eerder genoemde boeken van Murray. Rond postmodernisme is onder andere verschenen:
J.D. Caputo, What would Jesus Deconstruct?: The Good News of Post-modernism for the Church (2007) en J.K.A.
Smith, Who's Afraid of Postmodernism?: Taking Derrida, Lyotard, and Foucault to Church (2006).
42
E. Gibbs en R.K. Bolger, Emerging Churches: Creating Community in Postmodern Culture (2006) p.43-44.
43
M. Frost en A. Hirsch, The Shaping of Things to come: Innovation and Mission for the 21st-century Church (2003).
44
Via www.emergingnetwerk.nl zijn enkele initiatieven te vinden.
45
Bijvoorbeeld de VU-masterscriptie van H. Bergstra, Emerging church (2008) of het Lulu-boek van J. ter Beek,
Emergingchurches.nl: Nieuwe visie voor theologie en kerk in een postmoderne cultuur (2008).
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“In de eerste plaats blijkt keer op keer dat nieuwe gelovigen met een seculiere achtergrond slechts heel
moeizaam thuis raken in het reguliere kerkelijke leven. De manier waarop het kerkelijk leven in het
algemeen en lidmaatschap in het bijzonder functioneert, sluit nauwelijks bij hen aan. […] In de tweede
plaats zien we dat bij de kwestie van gemeentestichting, vooral in de grote stad. Het is simpelweg
onmogelijk, zo blijkt, om bestaande modellen van kerk-zijn te hanteren in de context van seculiere steden
en onder mensen die geen kerkelijke socialisatie achter zich hebben. Nu is dit snel gezegd, maar dit
betekent nogal wat. In feite betekent het dat we in de grote steden in ecclesiologisch opzicht met lege
handen staan.”46

Door de groeiende spanning tussen oude kerkvormen en een nieuwe context is
gemeentestichting voor steeds meer kerkgenootschappen en kerken een serieuze optie. Het is
nog lang niet overal benoemd, maar contextualisatie is dan hét aandachtspunt.
1.3 Relevantie voor wetenschap en kerk
Relevantie voor de wetenschap
Dit onderzoek bevindt zich op het terrein van de praktische theologie, al raakt het ook aan de
godsdienstsociologie. Voor een nadere plaatsbepaling ga ik hier kort in op een artikel van
Immink over het werkveld van de praktische theologie. Hij schetst dat er in de tweede helft van
de twintigste eeuw een nieuwe benadering is ontstaan. Deze houdt zich bezig met ‘de
wisselwerking tussen de kerk en de moderne samenleving en cultuur’.47 Daarbinnen zijn twee
richtingen te onderscheiden. De eerste is de empirische richting, waarvoor sociaalwetenschappelijke methoden en veldonderzoek onontbeerlijk zijn. Globaal gesproken is
verbetering van de praktijk dan het doel. Hij geeft daarbij aan dat de aanbevelingen volgen uit
een combinatie van feitelijk onderzoek en visie. De tweede richting benoemt Immink als de
‘hermeneutische methode’. Het ontwikkelen van nieuwe inzichten, mede vanuit de cultuur, is
daarbij één van de doelen. Hij schrijft daarover:
“De hermeneutische methode gaat ervan uit dat er een voortdurende wisselwerking dient te zijn tussen de
bronnen van onze christelijke traditie en de moderne cultuur. De moderne cultuur stelt ons steeds voor
nieuwe uitdagingen en nieuwe taken. De cultuur daagt de kerk uit en stelt steeds de vraag of we wel op een
adequate manier bezig zijn met de zaak van het evangelie. De wereld of de moderne samenleving is dus niet
alleen het adres van de christelijke boodschap, maar ook een vindplaats voor nieuwe inzichten. […] In een
nieuwe situatie kunnen onze ogen geopend worden voor nieuwe inzichten in oude teksten.”48

In dit onderzoek geef ik aandacht aan beide richtingen die Immink onderscheidt. Bij de
inventarisatie rond gemeentestichting en in de internetenquête is vooral de empirische richting
herkenbaar. Het betoog rond Post-Christendom, postmodernisme en contextualisatie is meer
verwant aan de hermeneutische methode.
46

S. Paas, ‘Kerken vormen’ in Soteria 23, 1 (2006) p.9.
F.G. Immink, ‘Praktische Theologie’ in: W. van Asselt, C. Bakker, M. Dijkstra en O. de Vries, Wat is theologie?
Oriëntatie op een discipline (2001) p.125.
48
Immink, ‘Praktische Theologie’ in: Wat is theologie? p.127-128.
47
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Over gemeentestichting in Nederland is de afgelopen jaren wel het een en ander gepubliceerd.
Zo zijn er een aantal casestudies verschenen. 49 Ook zijn er zijn enkele boeken die raken aan
gemeentestichting.50 Daarnaast zijn er scripties gepubliceerd die focussen op theologie rond
gemeentestichting en kerkrecht.51 Ook zijn er verschillende bulletins, brochures en artikelen
verschenen.52 Niettemin is van gedegen onderzoek naar de aard en omvang van
gemeentestichting in Nederland nog maar zeer beperkt sprake geweest.53 Er is ook geen
totaaloverzicht. Daardoor worden kansen om te leren gemist en is ook niet helder waar al veel
aan gemeentestichting gebeurt en waar nog niet. Samenvattend is de bijdrage van deze scriptie
aan de wetenschap gelegen in enerzijds het beschikbaar maken van feitelijke informatie (met
name kwantitatief) en anderzijds het ondersteunen van een kwalitatieve verbetering door het
toegankelijk maken van inzichten rond contextualisatie en deze te verbinden met
gemeentestichting.
Relevantie voor de kerk
De relevantie van dit onderzoek voor de kerk overlapt met de relevantie voor de wetenschap.
Vele kerkgenootschappen bezinnen zich op gemeentestichting of zijn daar actief bij betrokken.
Deze scriptie maakt samenwerking, afstemming en wederzijds leren beter mogelijk, doordat
helder wordt wie al ervaring heeft opgedaan met gemeentestichting en waar momenteel al
gemeentestichting plaatsvindt. Daarnaast kan het inzicht in contextualisatie door dit onderzoek
groeien. Gezien de fundamentele veranderingen in de context van Nederlandse kerken, is
bezinning op dit punt van groot belang. Deze scriptie geeft inzicht in een aantal theorieën rond
contextualisatie, levert indicaties op voor de omgang met contextualisatie in de praktijk en biedt
aanknopingspunten voor verdere bezinning en verder onderzoek.

49
Zie onder andere de drie casestudies in Praktische theologie 34,1 (2007). En zie de VU-bachelorscriptie van H.A.
Abma, Een Amerikaans kerkmodel in de Amsterdamse cultuur: Studie naar de contextualisatie van een Amerikaans
grootstedelijk kerkmodel binnen de context van orthodox-protestantse kerken in Amsterdam en Amstelveen (2006).
Zie ook de ETH-bachelorscriptie van F. van den Akker, Kerk van de Nazarener Breda: Een evaluatie van een
gemeentestichtingsproject, acht jaar na de start (2006).
50
Bijvoorbeeld: J. Lukasse, God is bij machte: gemeenteopbouw in na-christelijk Europa (1989). En B. Krol,
Gemeentegroei Compleet:Een praktische handleiding (2001) p.209-225. Zie ook H. Groeneboer, Kerk aan de
keukentafel (2004). Meer verhalend is D. de Wolf, Jezus in de Millinx: Woorden én daden in een Rotterdamse
achterstandswijk (2006).
51
Zie de doctoraalscriptie van S.J. Wierda, Gezonden met perspectief: Naar een theologisch kader voor
gemeentestichting vanuit een missionair motief in Nederland (2001). Zie ook de VU-masterscriptie van S. de Boer,
Kerkherplanting: Op zoek naar een theologisch kadervoor het herplanten van een door uitsterven bedreigde
kerkelijke gemeente (2007). Zie ook de HBO-scriptie van C. Matsinger, Gemeentestichting in de jongerencultuur: De
jongerenkerk als onderwerp van discussie (Youth for Christ, 1999). En zie de doctoraalscriptie van J. Visser, Ordelijk
pionieren: Kerkordelijke aspecten van missionaire gemeentevorming binnen de Protestantse Kerk in Nederland
(2006). Zie ook de scriptie van H. van Eeken, Kerkrechtelijke aspecten van gemeentestichting (2000).
52
R. van der Molen schreef de brochure Start een pioniergemeente: Een praktische handleiding bij het stichten van
gemeenten (1999). Ook VisNed en het Bulletin voor Gemeentegroei brachten in de jaren ’90 publicaties uit.
53
Een van de weinige feitelijke onderzoeken is een eindrapportage van DAWN Nederland met de titel Evangelische
gemeentestichting in Nederland (2002). Gedownload via www.gemeentestichting.nl in juli 2008. Dit onderzoek
beperkt zich tot evangelische gemeentes en focust meer op bestaande gemeentes dan op gemeentestichting. Men
noemt geen aantallen gemeentestichtingsprojecten, maar constateert wel: “In ons onderzoek zijn wij op weinig
initiatieven gestuit om te komen tot gemeentestichting.”
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1.4 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 en 3 schets ik het theoretische kader voor dit onderzoek. Het gaat daarbij om een
kritisch overzicht van relevante literatuur, om verheldering van begrippen en om een reflectie
op het theologisch belang van contextualisatie. De theorie uit deze hoofdstukken ondersteunt de
opzet van de internetenquête. In hoofdstuk 4 ga ik in op de methodologie van dit onderzoek. In
hoofdstuk 5 presenteer ik de resultaten van de inventarisatie en de internetenquête, waarmee ik
al een deel van de onderzoeksvragen beantwoord. In hoofdstuk 6 bespreek ik een aantal minder
sterke punten van dit onderzoek, waarmee rekening moet worden gehouden bij de interpretatie
van de resultaten. In hoofdstuk 7 trek ik enkele conclusies en doe ik aanbevelingen voor
vervolgonderzoek.
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HOOFDSTUK 2: THEORIE ROND GEMEENTESTICHTING
2.1 Historie van gemeentestichting
In deze paragraaf schets ik beknopt de historie van gemeentestichting.

Ondanks dat Jezus in de evangeliën nooit direct oproept tot het stichten van een kerk of
gemeente, geeft hij in zijn handelen daartoe wel aanleiding.54 Wanneer een kerk niet als gebouw
of organisatie wordt gezien, maar als een groep mensen die geroepen zijn, dan heeft Jezus de
eerste kerk tot stand gebracht. Jezus riep zijn discipelen om Hem samen te volgen en creëerde
daarmee een gemeenschap. Het Griekse woord ‘ekklesia’ – vaak vertaald met ‘kerk’ – is
verbonden met het Griekse woord voor ‘geroepen uit’.55

Mede naar aanleiding van Jezus’ optreden en zijn oproepen ontstaan na zijn dood en opstanding
al snel georganiseerde gemeenschappen. We vinden daarvan beschrijvingen in het Nieuwe
Testament, onder andere in Handelingen 2 (over Jeruzalem) en Handelingen 11 (over
Antiochië). Naast Handelingen geven ook veel Nieuwtestamentische brieven zicht op
gemeentestichting. Het zijn vaak brieven van een gemeentestichter aan een pas gestichte
gemeente. Met die brieven werd een basis gelegd voor de leer, voor het leiderschap en voor de
erediensten.56 Paulus speelt bij de opbouw van de eerste gemeentes een prominente rol. Hij is
zelf stichter van een aantal gemeentes en veel van zijn brieven zijn binnen een context van
gemeentestichting geschreven.

In de eerste eeuwen na Christus ontstaan snel meer kerken. De ondersteuning van de Romeinse
keizer Constantijn en zijn opvolgers is daarbij zeer behulpzaam, onder andere bij de bouw van
kerkgebouwen en het geven van macht aan geestelijken.57 Ook na de val van het Romeinse rijk
– in de middeleeuwen – groeit de kerk. In zijn onderzoek naar het territoriale beginsel in het
kerkrecht stelt Luttikhuis: “De eerste christelijke gemeenten zijn een voornamelijk stedelijk
verschijnsel.”58 In de eeuwen daarna neemt de dichtheid van kerken dusdanig toe, dat in WestEuropa uiteindelijke een geografisch dekkende structuur van kerken ontstaat.

De missioloog Bosch plaatst gemeentestichting – hij gebruikt de term ‘plantatio ecclesiae’ –
binnen het bredere kader van zending en beschrijft de penduleachtige bewegingen in de
54
Jezus refereert in Matteüs 16:18 en Matteüs 18:15-17 wel aan de kerk, maar zonder oproep tot het starten van een
kerk. Jezus’ oproep tot doop en onderwijs (Matteüs 28:19-20) wordt wel vaak verbonden met het onderdeel van een
gemeenschap worden. Zie bijvoorbeeld S.J. Grenz, Theology for the Community of God (1994) p.523-524.
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geschiedenis tussen een kerkgeoriënteerde en een Koninkrijksgeoriënteerde wijze van zending,
Bij de Koninkrijksgeoriënteerde wijze van zending ligt de nadruk op humanisering van de
samenleving.59 Bij de kerkgeoriënteerde benadering staat gemeentestichting veel meer centraal.

De Nederlandse missioloog Van der Kolm schetst de Nederlandse situatie vanaf de achttiende
eeuw: enerzijds de evangelische benadering, waarbij zeer actief gemeentes worden gesticht en
anderzijds de oecumenische benadering, waarbinnen gemeentestichting wordt verworpen.60
Protestanten en katholieken zijn in Nederland zeer terughoudend geweest met het stichten van
gemeentes, enerzijds omdat men ervan uitging dat door de territoriale totaalverdeling van
Nederland gemeentestichting niet meer nodig was; iedere vierkante meter viel tenslotte al onder
de verantwoordelijkheid van een kerk. Anderzijds omdat gemeentestichting werd gezien als een
methode die teveel gefocust is op zielenheil en mensen reduceert tot objecten van zending.61
Van der Kolm gaat met name in op de ontwikkelingen binnen de Koninkrijksgeoriënteerde
wijze van zending, waarbij humanisering centraal staat. Het gaat dan ondermeer om
arbeidspastoraat, clubwerk, inloophuizen en buurtpastoraat.

Met name vanuit evangelische hoek is er op het gebied van gemeentestichting het nodige
gebeurd in Nederland. Van der Laan plaatst de komst van de eerste evangelische beweging in
1737, als de Hernhutters in IJsselstein een gemeente stichten. Tegen het einde van de
negentiende eeuw ontstaan ondermeer de Unie van Baptistengemeenten en de Bond van Vrije
Evangelische Gemeenten in Nederland.62 In de decennia daarna worden er onder
Angelsaksische invloed steeds meer gemeentes gesticht en ontstaan nieuwe denominaties.
Inmiddels zijn er circa 1.000 evangelische en charismatische gemeentes, met een ledental van
totaal circa 150.000.63
2.2 Over de definitie van gemeentestichting
Er circuleren in Nederland vele termen die nauw verwant zijn aan gemeentestichting. Termen
als kerkplanting, gemeentevorming, kerkstichting, ecclesiogenese en gemeenschapsvorming
duiden veelal op hetzelfde fenomeen. Daarbij wordt de keuze voor een specifieke term vaak
ingegeven door het theologisch kader dat men hanteert en de traditie waarin men staat. Zo kiest
Van der Kolm voor ‘ecclesiogenese’, omdat het verwijst naar kerkvorming vanuit de basis.64 De
IZB kiest voor de term ‘gemeentevorming’ om tot uitdrukking te brengen dat ‘Jezus Christus
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zich door Woord en Geest een gemeente sticht’.65 In dit onderzoek hanteer ik de term
‘gemeentestichting’, omdat deze term het breedst gebruikt en herkend wordt. De woorden kerk
en gemeente gebruik ik als synoniemen, beide duiden op een christelijke geloofsgemeenschap.

De scriptie van Wierda is een van de uitgebreidere Nederlandse reflecties op gemeentestichting.
Wierda heeft in zijn scriptie expliciet gedefinieerd wat hij met gemeentestichting bedoelt. Zijn
definitie luidt: “Gemeentestichting is het proces waardoor niet-christenen tot geloof in Jezus
Christus worden gebracht en in een nieuwe gemeente worden vergaderd.”66 Wierda onderstreept
daarbij dat hij gemeentestichting per definitie als missionair ziet. Daarentegen ziet Visser
gemeentestichting in zijn scriptie niet per definitie als missionair, hij voegt dit woord toe. Zo
stelt hij: “Onder ‘missionaire gemeentevorming’ verstaan we het proces dat in de context van
missionair werk is gericht op het ontstaan van een zelfstandige (wijk)gemeente.”67 Hoewel
Wierda theologische redenen aandraagt om gemeentestichting per definitie als missionair te
beschouwen, hanteer ik binnen dit onderzoek een definitie die op dit punt waardevrij is. De
praktijk is niet altijd zo missionair als theologisch wenselijk is. Zo gebeurt het meer dan eens
dat een gemeente een nieuwe gemeente sticht, omdat het gebouw niet omvangrijk genoeg is om
alle bezoekers van diensten te herbergen. Missionaire motieven spelen dan niet altijd de
hoofdrol. Daarnaast kan gemeentestichting van start gaan vanuit missionaire motieven, maar
kan de praktijk zijn dat een nieuwe gemeente vooral christenen uit andere kerken aantrekt. Van
een missionaire praktijk is dan ook niet per definitie sprake.

Tegen deze achtergrond definieer ik gemeentestichting als het voorbereiden en uitvoeren van
activiteiten – in welke vorm dan ook – die als doel hebben een nieuwe, zelfstandige, christelijke
geloofsgemeenschap te doen ontstaan.

Mijn definitie spreekt van een ‘christelijke geloofsgemeenschap’. Het zelfverstaan van een
initiatief is hierbij doorslaggevend. De definitie spreekt ook van het doel zelfstandig te worden.
Merk op dat in mijn definitie hierbij het doel belangrijker is dan de feitelijke staat van een
initiatief. Van zelfstandigheid hoeft dan ook nog geen sprake te zijn om een initiatief toch al als
gemeentestichting aan te merken. Over de zelfstandigheid van gemeentes is overigens al het
nodige geschreven, met name binnen de missiologie. Dat vond plaats binnen een context waarin
gemeentestichting vooral op andere continenten plaatsvond. De Britse zendeling Ronald Allen
was jaren werkzaam in China. Hij stelde aan het begin van de twintigste eeuw, op basis van een
studie van Paulus, dat overzeese kerken op het gebied van toezicht en financiën zelfstandig
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zouden moeten worden en dat dit in de praktijk onvoldoende gebeurde.68 De missioloog Henry
Venn had het begrip zelfstandigheid eerder al uitgewerkt naar drie principes, namelijk dat
kerken self-supporting, self-governing en self-extending zouden moeten zijn.69 Bosch noemt ook
een vierde principe, namelijk dat kerken self-theologizing zouden moeten zijn.70 Gezien de prille
staat van veel gemeentestichtingen in Nederland kunnen deze principes binnen de enquête niet
als toets voor zelfstandigheid worden gebruikt. Voordat deze principes functioneren zoals
bedoeld, gaan er vaak decennia voorbij. Daarbij komt dat zelfstandigheid een begrip is met vele
aspecten. Binnen de Katholieke Kerk wordt heel anders met zelfstandigheid omgegaan dan in
een gemiddelde pinkstergemeente. Het is niet mogelijk zelfstandigheid concreet te
operationaliseren zonder onrecht te doen aan de grote verscheidenheid aan kerkelijke tradities.

Wat geldt voor zelfstandigheid, geldt ook voor het moment waarop een nieuwe initiatief een
kerk genoemd kan worden: de doelstelling is belangrijker dan de feitelijke staat. Ik kies er
vanwege praktische overwegingen voor om binnen dit onderzoek geen juridische, praktische of
dogmatische minimumeisen te hanteren waaraan een geloofsgemeenschap moet voldoen voor ik
een geloofsgemeenschap als ‘kerk’ of ‘gemeente’ bestempel, ondanks dat Van der Leer hiervoor
een goed onderbouwd voorstel heeft gedaan.71 De minimumeisen van Van der Leer zijn
bruikbaar als ideaal om naar toe te werken, maar ze zijn niet praktisch voor dit onderzoek. Niet
elke gemeentestichter zal zijn positie ten opzichte van deze eisen bepaald hebben en evenmin
zal het mogelijk zijn om de eisen in een enquête eenduidig te operationaliseren. Zo kan de
‘verbondenheid met de kerk van alle tijden en alle plaatsen’ waarover Van der Leer spreekt op
vele manieren worden ingevuld. Op dit vlak staat mijn benadering dicht bij die van Allen, die
het bijeenkomen van bekeerlingen van meet af aan als ‘kerk’ of ‘kerk-in-wording’ ziet en geen
nadere eisen stelt.72 Wat betreft het moment waarop een initiatief een kerk of gemeente
genoemd kan worden, speelt het zelfverstaan van een initiatief ook een rol. Dit heeft onder
andere tot gevolg dat ik veel jeugdkerken niet als gemeentestichting zie; veel van deze
initiatieven vermelden op hun website expliciet dat zij zichzelf niet zien als een ‘echte’ kerk.73
Sommige kerken die zich specifiek op jongeren richten zijn echter wel aan te merken als kerk;
te denken valt bijvoorbeeld aan ActiveLink in De Lier.74 Matsinger reflecteert in zijn afstudeeropdracht ook op jongerenkerken en maakt daarbij een onderscheid naar jongerenkerken die
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functioneren als missiepost, als een brug naar de kerk en jongerenkerken die functioneren als
zelfstandige jeugdgemeente.75
2.3 Theologische fundering van gemeentestichting
Zoals in paragraaf 2.1 bleek, is gemeentestichting in Nederland niet onomstreden. Zowel
katholieken als protestanten hebben er lange tijd grote bezwaren tegen gehad (zie paragraaf 2.1).
Bosch en Murray gaan hierop in. Voor beiden is belangrijk dat gemeentestichting plaatsvindt
binnen het bredere kader van de Missio Dei. Uiteindelijk is het niet de kerk, maar God die een
doel met deze wereld heeft. De missie waaraan wij als mensen mogen werken is daarvan een
afgeleide en daarbinnen is gemeentestichting slechts één van de vele mogelijkheden om iets aan
die missie bij te dragen. Eén van de valkuilen is namelijk dat gemeentestichting gepaard kan
gaan met een te smalle opvatting van de Missio Dei en het Koninkrijk van God. Het starten van
een kerk wordt dan een doel op zichzelf. Dit draagt eraan bij dat zorg voor het milieu, zorg voor
armen, sociale betrokkenheid, gerechtigheid en andere aspecten van de Missio Dei buiten beeld
blijven. Bosch en Murray geven hieraan uitgebreid aandacht.76 Ook de katholieke theologen
Bevans en Schroeder waarschuwen voor een smal evangeliebegrip en een te prominente rol
voor de kerk:
“The church’s foundation and continued existence are not to provide refuge from a sinful World or to
provide a warm and supportive community for lonely souls, or even less to be a plank of salvation on a
tempestuous sea that threatens damnation. The point of the church is rather to point beyond itself, to be a
community that preaches, serves and witnesses to the reign of God. In doing this the church shares in and
continues, through the power of God’s Spirit, the work of its Lord, Jesus Christ.”77

In Nederland is er groeiende aandacht voor het project Fresh Expressions in het Verenigd
Koninkrijk. De theologische basis hiervoor is gelegd met het rapport Mission Shaped Church,
waar al eerder in dit rapport naar verwezen is. Hier past een waarschuwing bij, juist omdat dit
rapport volgens sommige critici wel een erg kerkgeoriënteerde benadering kent en de
doordenking vanuit de Missio Dei onvoldoende is. Mission Shaped Church zou volgens de
Britse hoogleraar John M. Hull teveel redeneren vanuit de kerk en haar behoefte om de
marginalisatie van de kerk te keren, terwijl de focus zou moeten liggen op de Missio Dei. De
basis van het probleem is volgens Hull dat in het rapport een onvoldoende helder onderscheid
wordt gemaakt tussen de kerk en de Missio Dei, met als gevolg een beperkte missiologie en een
beperkt beeld van het einddoel:
“Does the church participate in the mission or is it the outcome of the mission? From a systematic point of
view the report is on solid ground when it declares that ‘ecclesiology is a subsection of the doctrine of
mission’ (p. 24) but this degree of clarity is seldom maintained. […] But if ecclesiology is a subset of the
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doctrine of mission then should we not say that church should be located within the identity of mission? In
other words, mission defines church. The church is not the fulfilment or the flowering of mission. The
flowering of mission is the Kingdom; church is merely an agent. Therefore, the mission cannot be attained
merely by creating churches.”78

Eén van de problemen die Hull daarna bespreekt is dat er onvoldoende oog is voor andere
kerkgenootschappen, mede omdat men nog onvoldoende de implicaties van Post-Christendom
verwerkt heeft.79 Een ander probleem dat Hull benoemt, is dat contextualisatie teveel benaderd
wordt als eenrichtingsverkeer, waarbij principiële openheid ontbreekt en vooral naar prettige
vormen gezocht wordt.80 Hull merkt afsluitend dan ook op: “We looked for a mission-shaped
church but what we found was a church-shaped mission.”81

Zonder het bredere kader van de Missio Dei ligt misbruik van gemeentestichting op de loer.
Verkuyl benoemt enkele ‘troebele motieven’ bij zending die hierbij een rol kunnen spelen.82 Zo
bespreekt hij ‘ecclesiastisch kolonialisme’ als troebel motief, waarmee hij doelt op de drang om
bij gemeentestichting ook de cultuur van de moederkerken op te leggen. Een ander troebel
motief is het ‘culturele motief’, waarbij overdracht van de westerse cultuur een van de doelen is.
Verkuyl stelt daarbij dat we dankzij twee wereldoorlogen wellicht iets meer beseffen dat de
westerse cultuur ‘een veld is waarin wel tarwe opbloeit maar dat tevens vol is van
verschrikkelijk onkruid’. Mede naar aanleiding van de opmerkingen van Verkuyl schrijft Bosch:
“An inadequate foundation for mission and ambiguous missionary motives and aims are bound to lead to an
unsatisfactory missionary practice. The young churches ‘planted’ on the ‘mission fields’ were replicas of
the churches on the mission agency’s ‘home front’, ‘blessed’ with al the paraphernalia of those churches,
‘everything from harmoniums to archdeacons’. […] And they had to adhere to confessions prepared
centuries before in Europe, in circumstances and in response to challenges fundamentally different from
those that faced the young churches of India or Africa.” 83

Bosch noemt deze gang van zaken ‘absolutism of contextualism’: theologie die binnen een
Westerse context was ontwikkeld kreeg in feite dezelfde status als het evangelie zelf en werd in
een package deal geëxporteerd naar andere continenten. De consequenties hiervan moeten ook
nu nog doordringen. Zo moesten recent de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt hierbij stilstaan
en werd universitair hoofddocent Ad de Bruijne in het Nederlands Dagblad als volgt geciteerd:
“‘Er bestond een neiging om de Nederlandse kerkgeschiedenis (ook uit de twintigste eeuw, tot en met de
Vrijmaking en verder) én de Nederlandse theologie op wereldschaal onmisbaar te vinden.’ Hoewel dit met
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de beste bedoelingen gebeurde, ‘moet je denk ik achteraf zeggen dat daarmee de vrijheid van het evangelie
om zich in elke context zelf door te zetten, is beperkt.’ De Bruijne: ‘Wat mij betreft moeten onze actuele
zendingsproblemen ons aan het denken zetten over deze vormen van positief kolonialisme, met een speciale
nadruk op de christelijke of zelfs typisch vrijgemaakte extra's daarin.’”84

De Bruijne spreekt hier over geleerde lessen overzee. De vraag rijst echter of dit ook niet geldt
voor de Nederlandse – sterk gewijzigde – context. Meer hierover in paragraaf 3.4. Daar
bespreek ik de studies van Wierda en Van der Kolm, met extra aandacht voor contextualisatie.
2.4 Motieven voor gemeentestichting
Waarom zouden er nieuwe gemeentes gesticht moeten worden? In de literatuur worden
verschillende motieven benoemd. Ik zet een aantal van de deze motieven op een rij.

1. Velen zien gemeentestichting als een effectieve vorm van evangelisatie. Het leidt
zogezegd tot meer christenen. Daarbij spelen een aantal overwegingen:
o

Integratie van bekeerlingen in bestaande kerken blijkt lastig te zijn en nieuwe
kerken zouden daartoe beter in staat zijn.85 Paas stelt dat een missionaire
oriëntatie makkelijker binnen een nieuwe gemeente kan worden uitgewerkt.86

o

Mede ingegeven door de groeiende diversiteit in onze samenleving kunnen
nieuwe kerken de diversiteit van het kerkaanbod vergroten, waardoor meer
mensen een plek kunnen vinden bij een kerk waar ze zich thuis voelen. De
toegankelijkheid van kerken wordt op deze manier vergroot.87

o

Daarnaast is er een benadering op macroniveau, waarbij getracht wordt een
gebied met kerken te ‘verzadigen’. Deze benadering is in Nederland met name
door DAWN gepropageerd.88 De veronderstelling is dat het starten van méér
kerken in een gebied waar al kerken aanwezig zijn, over het geheel bezien leidt
tot een groter aantal christenen in een gebied. Murray waardeert de strategie
van DAWN, maar noemt ook dat er onvoldoende gecontextualiseerd is.89

2. Keller, Murray, Krol en het rapport Mission Shaped Church zien gemeentestichting ook
als een methode voor kerkvernieuwing. Bestaande kerken kunnen leren van de
ervaringen, de reflectie en de experimenten van nieuwe kerken. De praktijk van nieuwe
kerken daagt bestaande kerken uit tot vernieuwing en verlevendigt denominaties.90
84
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3. Murray noemt het tot uitdrukking brengen van afwijkende theologische overtuigingen
eveneens als een motief voor gemeentestichting. Als voorbeeld noemt hij het
Anabaptisme uit de zestiende eeuw.91 In Nederland is de start van Hersteld Hervormde
Kerken uit de voorlopers van de PKN hiervan een recent voorbeeld.92
4. Als gemeentestichting binnen het bredere kader van de Missio Dei plaatsvindt, kan het
werken aan een leefbare en rechtvaardige wereld ook een onderdeel van de motivatie
zijn en is dat theologisch gezien onlosmakelijk verbonden met gemeentestichting.93
5. Teleurgestelde kerkleden kunnen door gemeentestichting een nieuwe kans krijgen om
bij een kerk betrokken te blijven, al brengt dat ook complicaties met zich mee.94 Ook bij
de emerging churches lijken regelmatig mensen betrokken te zijn die teleurgesteld
eerder zijn afgehaakt. Mensen die hebben geworsteld met bestaande kerken vinden
binnen de emerging church ruimte om te doen wat ze – vanuit missionair oogpunt of
anderszins – nodig vinden.95
6. Ook praktische overwegingen kunnen aanleiding en motief voor gemeentestichting zijn.
Zo zijn snelgroeiende kerken soms genoodzaakt tot gemeentestichting, omdat een
gebouw niet voldoende zitplaatsen biedt om tijdens erediensten iedereen een plek te
geven. Ook geeft Krol aan dat nieuwe, kleinere gemeentes goedkoper en makkelijker te
besturen zijn.96

Binnen het bredere kader van de zending benoemt Verkuyl enkele zuivere én troebele motieven
die deels ook voor gemeentestichting opgaan. Als zuivere motieven noemt hij het
gehoorzaamheidsmotief (doen wat God vraagt), de motieven van liefde, barmhartigheid en
ontferming, het doxologisch motief (verheerlijking van Gods naam), het eschatologisch motief
(verwachting van Gods Koninkrijk), het haast-motief (de beperkte tijd die we als mensen
hebben zo nuttig mogelijk gebruiken) en het persoonlijke motief (door het delen van het geloof
zelf ook weer verdiept worden in het geloof).97 Als troebele motieven noemt Verkuyl het
imperialistisch motief (andere volken of staten gebruiken voor eigen doeleinden), het culturele
motief (overdracht van westerse cultuur), het commerciële motief (geld verdienen) en het motief
van ecclesiastisch kolonialisme (de cultuur van de moederkerk opleggen aan nieuwe kerken).98
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2.5 Typeringen en strategieën bij gemeentestichting
Murray onderscheidt verschillende typen gemeentestichting op basis van de motieven, de
werkwijze en de context waarbinnen een nieuwe gemeente gestart wordt. Omdat Murray’s
typeringen veel worden aangehaald in de praktijk en in de literatuur, geef ik er vrij uitgebreid
aandacht aan. Vanuit historisch perspectief benoemt Murray vier typen gemeentestichting.99

1. Pioneer planting: gemeentes starten in gebieden waar voorheen geen kerken waren, om
het evangelie te kunnen verspreiden in een (geografisch gezien) groter gebied.
2. Replacement planting: gemeentes starten in gebieden waar eerder kerken waren, maar
waar ze inmiddels niet meer zijn, met het oog op de verspreiding van het evangelie.
3. Sectarian planting: gemeentes starten in gebieden waar al kerken bestaan, met name om
afwijkende theologische overtuigingen tot uitdrukking te kunnen brengen.
4. Saturation planting: gemeentes starten in gebieden waar al kerken bestaan, waarbij
vooral pragmatische (en niet theologische) overwegingen de doorslag geven. Het
onderliggende motief is een grotere verspreiding van het evangelie.

Naast typeringen van gemeentestichting is er ook al het nodige geschreven over strategieën voor
gemeentestichting. Zo analyseert de veelgeciteerde zendeling Ronald Allen Paulus’ manier van
werken en destilleert daaruit aanwijzingen voor de omgang met gemeentestichting. In zijn
klassieke werk over gemeentestichting gaat hij ondermeer in op de vraag hoe voorkomen kan
worden dat nieuwe kerken afhankelijk worden van (geld van) zendelingen en hoe Paulus er
naartoe werkte dat kerken snel zelfstandig konden functioneren.100 Ook de evangelicaal David
Hesselgrave analyseert de werkwijze van Paulus en hij ontwerpt op basis daarvan een
‘Paulinische cyclus’ voor evangelisatie.101 Murray staat kritisch tegenover dergelijke
benaderingen van het Nieuwe Testament. Hij stelt dat uit de bijbel niet zomaar aanwijzingen
voor gemeentestichting zijn af te leiden, de context was totaal anders. Allereerst is een degelijke
hermeneutische bezinning nodig, voor we lijnen kunnen trekken tussen hetgeen we in de bijbel
lezen en wat nu toepasbaar is.102

Murray noemt wel enkele strategieën voor gemeentestichting. Allereerst voor gemeentestichting
in een stedelijke context en later voor gemeentestichting op het platteland. Hij noemt drie
modellen voor gemeentestichting in een stedelijke context:103
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1. Colonization: een team mensen uit één bestaande kerk start een nieuwe kerk, desnoods
honderden kilometers bij de bestaande kerk vandaan. Ze krijgen daarbij ruimte om zelf
vorm te geven aan de nieuwe kerk, maar kunnen wel door de zendende kerk
ondersteund worden (bijvoorbeeld financieel of geestelijk).
2. Planting teams: geïnitieerd door een zendingsgenootschap start een team met mensen
uit verschillende kerken een nieuwe kerk. Het team vormt een hechte groep, waarbij
bijvoorbeeld het ene teamlid een baan heeft zodat een ander teamlid aan een kerk kan
bouwen. Voordeel van deze benadering is dat niet één kerkelijke traditie leidend is.
3. Planting via social action: juist binnen een stedelijke context is sociale actie van groot
belang bij het brengen van het evangelie, zo stelt Murray. Dit kan betekenen dat in
plaats van een theoloog, een maatschappelijk werker wordt aangesteld om de basis voor
een nieuwe gemeente te leggen.

Opvallend is dat Murray het moeder-dochter-model (waarbij een flinke groep mensen uit een
specifieke kerk een nieuwe kerk in de directe omgeving start) diskwalificeert als strategie voor
gemeentestichting in een stad. Enerzijds omdat er in de stad zelf vaak onvoldoende kerkleden
beschikbaar zijn om op die wijze een nieuwe gemeente te stichten, anderzijds omdat er binnen
een groep leden uit één suburbane kerk onvoldoende diversiteit en creativiteit is om te komen
tot een goede contextualisatie in steden.104 De typeringen van Murray zijn daarmee niet alleen
feitelijke mogelijkheden, maar geven ook iets weer van zijn visie op gemeentestichting, ze zijn
normatief geladen.

Murray stelt dat het moeder-dochter-model ook voor gemeentestichting op het platteland niet
geschikt is. De context is ook daar te verschillend van de suburbane regio’s waar veel kerken nu
functioneren.105 (Eén verschillen in Engeland is dat de afstanden op het platteland veel groter
zijn.) Murray geeft wel twee andere methoden voor gemeentestichting op het platteland:

1. Satellite planting: kleine groepen mensen kunnen functioneren als een autonome kerk
(bijvoorbeeld in de vorm van een huiskerk) en zijn tegelijk gelieerd aan een centrale
kerkorganisatie. Daarbij wordt van de lokale groep(en) niet verwacht dat ze als een
‘volledige’ kerk gaan functioneren. Een groep kan zich daardoor concentreren op
‘mission’ en op zaken waarin de ‘grote’ kerk op afstand niet kan voorzien.
2. Planting by adoption: hoewel Murray opmerkt dat hierbij nauwelijks meer van
gemeentestichting gesproken kan worden, gaat het bij de methode van ‘planting by
adoption’ om het adopteren van ‘zwakke’ kerken door ‘sterke’ kerken. Doordat een
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sterke kerk één of enkele zwakke kerken ondersteunt – met financiën, een spreker,
muziek maken of andere zaken – kan een levendige geloofsgemeenschap blijven
bestaan op plekken waar anders geen geloofsgemeenschap meer was geweest.
Onderscheidend is dat een geadopteerde kerk een deel van zijn autonomie loslaat.

De typeringen en strategieën van Murray zijn samengesteld op basis van verschillende criteria.
Bij de één is de mate van autonomie van een gemeenschap onderscheidend, dan weer de mate
waarin reeds kerken in een gebied aanwezig zijn, dan weer of het om het platteland of de stad
gaat. En daarbij is het totaal aan typeringen en strategieën niet sluitend; allerlei andere
combinaties van criteria worden niet geëxpliciteerd en op basis van normatieve overwegingen
zijn enkele opties niet uitgewerkt. Er moet daarom voor gewaakt worden de typeringen en
strategieën van Murray te zien als een volledig en gesloten overzicht. Als Murray iets duidelijk
maakt, dan is het wel dat elke context om een aanpak vraagt die past bij die context.

Ook Krol zet een aantal strategieën voor gemeentestichting op een rij. Hij noemt ondermeer
splitsing, stichting, kolonisatie, revitalisering, pionieren, doelgroepgemeenten starten en
satellietgemeenten starten.106 Krol werkt deze strategieën nauwelijks uit. In bijna alle gevallen
overlappen ze ook met de strategieën die Murray noemt. Bij splitsing (een flinke groep),
stichting (een kleine groep) en pionieren (één persoon) is het onderscheid gelegen in het aantal
mensen dat bij het stichten van een gemeente betrokken is.

Ook de IZB (zendingsorganisatie binnen de PKN) maakt een onderscheid naar verschillende
typen gemeentestichting. In een beleidsstuk doen ze dat allereerst vanuit een kerkrechtelijk
perspectief, waarbij de IZB drie situaties onderscheidt.107 In de eerste plaats spreken ze over
gemeentestichting onder verantwoordelijkheid van een lokale kerkenraad. In de tweede plaats:
gemeentestichting met toestemming van een meerdere vergadering. En tot slot moet alles waar
geen toestemming voor is volgens de IZB worden gezien als afscheiding. Naast dit juridische
onderscheid geeft de IZB ook een overzicht van strategieën voor gemeentestichting, ontleend
aan de praktijk. Helaas blijkt deze typologie weinig bruikbaar. De typen zijn te zeer ontleend
aan de specifieke voorbeelden binnen de IZB om breder bruikbaar te zijn. Zo wordt het moederdochtermodel onlosmakelijk verbonden met een ontmoetingscentrum voor diaconale
activiteiten. Hoewel daar niets mis mee hoeft te zijn, is deze koppeling niet noodzakelijkerwijs
en overal aanwezig.
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2.6 Profiel van de gemeentestichter
De gemeentestichter is een belangrijke factor bij gemeentestichting. Verschillende gedachten
doen de ronde over de eisen die aan een gemeentestichter gesteld mogen worden en de rol die
een gemeentestichter speelt bij het starten van een nieuwe kerk. Daarbij blijkt dat veel klassieke
eisen aan geestelijken overboord gaan.

Murray focust op allerlei aspecten van leiderschap: variërend van geslacht tot de opleiding.
Centraal in Murrays pleidooi staat een leiderschapsstijl die past bij de context van een project.
Op basis van de ervaringen van recente gemeentestichtingsbewegingen schetst hij enkele hoofdlijnen. Daarbij maakt hij kritische opmerkingen richting het leiderschapsmodel zoals dat nu in
veel kerken functioneert (full-time, man, theologische opleiding).108 Hij merkt daarover op:


Bij gemeentestichting zou de focus van een leider zou moeten liggen op de missie van
een kerk en niet op het pastorale werk. Dat vraagt om een ander type mensen dan nu
vaak wordt gevormd/aangetrokken door theologische opleidingen. Het vraagt om
mensen die kwaliteiten hebben voor evangeliseren en het starten van nieuwe projecten.



Vrouwen zouden een rol in leiderschap moeten krijgen. Murray erkent dat de
theologische debatten hierover zullen voortduren, maar stelt dat zowel de praktijk (vele
vrouwen functioneren al goed) als de context (het postmodernisme sluit aan op een
aantal meer vrouwelijke vaardigheden) maken dat dit aanbevelenswaardig is. Ook Paas
geeft aan dat vanuit missionair oogpunt (in Nederland zijn vrouwen op bijna alle
vlakken gelijk aan mannen) toelating van vrouwen tot het ambt overwogen kan
worden.109



Het onderscheid tussen geordineerde geestelijken en leken zou moeten verdwijnen. Dat
betekent niet dat leiderschap of training zouden moeten verdwijnen. Zowel theologische
training als leiderschap acht Murray cruciaal, maar hij verzet zich – in de lijn van zijn
Anabaptistische achtergrond – tegen een geordineerde klasse van geestelijken, waarbij
b.v. het uitvoeren van sacramentele handelingen slechts aan hen is voorbehouden.



Full-time leiderschap is niet altijd wenselijk. Allereerst omdat het niet hebben van
betaald, full-time leiderschap maakt dat gemeentestichting financieel sneller haalbaar is.
Daarnaast biedt het betere mogelijkheden voor contextualisatie, omdat iemand naast
zijn werk als gemeentestichter ook meer onderdeel is van de samenleving. Tot slot, door
het verdwijnen van het onderscheid tussen betaalde en niet-betaalde krachten kunnen de
kwaliteiten van méér mensen in een gemeente worden benut en hoeven deze kwaliteiten
niet in één persoon verenigd te zijn.110
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Als Van der Kolm schrijft over het profiel van een gemeentestichter, focust hij met name op de
theologische identiteit van een ‘missionair werker’.111 De missionaire werker dient zich op te
stellen als een leerling. Leren en interactie vormen de sleutelbegrippen voor Van der Kolm.
De werker moet zich bewust worden van zowel zijn eigen geschiedenis, positie en
vooronderstellingen als die van het werkveld. Van der Kolm hecht hier zeer aan, omdat het niet
gaat om het uitbreiden van bestaande kerken of om verlenging van een specifieke traditie, maar
om een ‘locale kerk in wording’, om het zoeken naar een spiritualiteit die past bij een specifieke
context. Tegen deze achtergrond moet een missionair werker tijd nemen om een context te leren
kennen, daar midden in staan (niet op afstand wonen), om na verloop van tijd – in dialoog met
de context – te komen tot een passende kerkvorm. Murray geeft eveneens dit advies.112

Ook in het rapport Mission Shaped Church is er aandacht voor het leren van de context. En er
wordt aandacht gevraagd voor cross-culturele training. Daarnaast wordt aanbevolen dat men
tijdens de training al in de praktijk leert, binnen een specifieke context. Daarbij wordt ook
duidelijk dat er steeds meer rekening moet worden gehouden met niet-geordineerde leiders die
een leidende taak vervullen, iets wat in de Engelse kerken nog de nodige aanpassingen zal
vergen.113
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HOOFDSTUK 3: THEORIE ROND CONTEXTUALISATIE
3.1 Over de definitie van contextualisatie
In deze paragraaf bespreek ik waarop ik doel met ‘context’ en bespreek ik enkele definities rond
contextualisatie. Tot slot benoem ik de definitie voor contextualisatie die ik binnen dit
onderzoek hanteer.
De inhoud en rol van ‘context’
Het moge duidelijk zijn dat bij contextualisatie een grote rol is weggelegd voor de context.
De katholieke theoloog Bevans onderscheidt bij het begrip ‘context’ vier elementen.114

1. Ervaringen van een persoon of groep
Ervaringen van personen en groepen zijn onderdeel van de context. Het gaat dan
bijvoorbeeld om successen, mislukkingen en sterfgevallen. Dit speelt ook op het niveau
van groepen, denk daarbij bijvoorbeeld aan de Tweede Wereldoorlog, de aanslagen van
11 september en de inval in Irak. Al deze ervaringen zijn onderdeel van de context.

2. Cultuur
Met cultuur wordt gedoeld op het systeem van ideeën en beelden – vaak symbolisch
geuit – waardoor mensen hun kennis over en houding tegenover het leven kunnen
communiceren, bestendigen en doorgeven. Taal is een van de onderdelen daarvan.

3. Sociale omstandigheden
Bij sociale omstandigheden gaat het om de sociale omstandigheden en eigenschappen
die een persoon of groep mensen in het leven heeft. Denk aan omstandigheden als
rijkdom en armoede, blank of kleurling, man of vrouw, machtig of machteloos.

4. Sociale veranderingen
Bij sociale veranderingen gaat het om veranderingen in de manier waarop een
samenleving functioneert. Bevans ziet bijvoorbeeld de groeiende aandacht voor
mensenrechten als een sociale verandering, die uiteindelijk ook praktisch doorwerkt.
Deze sociale veranderingen hebben een sterk dynamische karakter.

Al deze aspecten van het begrip ‘context’ hebben invloed op hoe iemand in het leven staat,
welke vragen men als nijpend ervaart en hoe men naar de wereld kijkt.
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In het verlengde van de postmoderne omslag die de samenleving doormaakt (zie paragraaf 1.2),
wordt ook binnen de theologie steeds duidelijker dat we als mensen niet beschikken over een
objectieve, absolute waarheid, maar dat onze context mede bepalend is voor onze theologie. We
beschikken niet over de waarheid zelf, maar hebben een beeld dat de waarheid benadert en dat
beeld is mede gevormd door onze context. Bevans stelt dan ook dat naast de twee traditionele
loci van de theologie (schrift en traditie) er een derde locus theologicus is: de context. Deze
derde locus is niet zozeer een neutrale toevoeging aan de eerdere twee, maar heeft invloed op
het geheel van de theologie, ook op de benadering van schrift en traditie:
“When we recognize the importance of context for theology, we are also acknowledging the absolute
importance of context for the development of both scripture and tradition. The writings of scripture and the
content, practices, and feel of tradition did not simply fall from the sky. […] We can say, then, that doing
theology contextually means doing theology in a way that takes into account two things. First, it takes into
account the faith experience of the past that is recorded in scriptures and kept alive, preserved, defended
– and perhaps even neglected or suppressed – in tradition. […] Second, contextual theology takes into
account the experience of the present, the context.”115

Ook Grenz en Franke houden een pleidooi voor drie referentiepunten in de theologie. Zij
benoemen de volgende loci: 1) de bijbel als norm die tot ons komt door bemiddeling van de
Heilige Geest, 2) de traditie als waarschuwer voor valkuilen en wijzend in beloftevolle
richtingen en 3) de cultuur als context en onmisbare sleutel in het begrijpen en relevant maken
van de boodschap van de bijbel. Daarbij onderstrepen Grenz en Franke dat het gesprek met de
cultuur tweerichtingsverkeer moet zijn:
“Not only does the theological interplay between gospel and culture serve to optimize our ability to address
our context; it also ought to enrich our theological construction. […] Indeed, whether occurring directly or,
more likely, indirectly, culture can be a means through which we gain theological insight. […] For
example, theories about addictions and addictive behavior can provide insight into the biblical teaching
about sin. Likewise, current discoveries about the process of human identity formation assist us in
becoming aware of the many dimensions entailed in the new identity the Spirit seeks to create in us through
our union with Christ. […] Perhaps a more mundane area is that of church music, which has a long history
of drawing from popular culture.”116

Definities van contextualisatie
De definities van het begrip contextualisatie lopen sterk uiteen. Daarbij doemt met name de
vraag op of wij als mensen een bovencultureel en objectief evangelie kennen, waarvan we
alleen de vorm hoeven aan te passen, of dat we als mensen een bescheidener rol vervullen,
waarin we in elke context deels weer opnieuw ontdekken wat het evangelie ons wil zeggen.
Hesselgrave lijkt aanhanger te zijn van de eerste positie, hij benoemt contextualisatie als
‘…tailoring the message form (and, for that matter, the method as well) to the target
115
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culture…’117 Hij maakt een onderscheid tussen vorm en inhoud en gaat ervan uit dat de inhoud
bekend is. Parshall bewandelt dezelfde weg en stelt:
“When God communicates to people of different cultures, therefore, He uses different cultural forms to
convey the same absolute supracultural meanings.”118

Zowel Hesselgrave als Parshall gaan ervan uit dat wij als mensen de inhoud van het evangelie
kennen en dat we de vorm en methode kunnen aanpassen om zodoende het evangelie effectief
ingang te laten vinden in een andere context.

De definitie van de New Dictionary of Theology (NDT) maakt geen onderscheid tussen vorm
en inhoud:
“Contextualization is a dynamic process of the church’s reflection, in obedience to Christ and his mission in
the world, on the interaction of the text as the word of God and the context as a specific human
situation.”119

Deze definitie focust op de tekst (de bijbel) en de context. In deze definitie wordt niet van
mensen verlangd een bovennatuurlijke waarheid te kennen en die te ‘vertalen’ naar een andere
context, maar is het de tekst die in elke context een eigen interactie met de context aangaat. Een
beperking van deze definitie is dat contextualisatie zich beperkt tot reflectie, tot het denken; de
praktijk blijft buiten beeld. Ook lijkt deze definitie uit te gaan van een behoorlijk massieve
opvatting over de bijbel, bijna suggererend dat deze zonder tussenkomst van mensen op aarde is
gevallen. Wel geeft de definitie van de NDT meer ruimte voor tweezijdige dynamiek, waarmee
de NDT recht doet aan de conclusies van de Taiwanese theoloog Coe. Hij schreef in 1976 over
de overgang van de term indigenisatie naar contextualisatie:
“Indigenous, indigeneity, and indigenization all derive from a nature metaphor, that is, of the soil, or taking
root in the soil. […] However, because of this static nature of the metaphor, indigenization tends to be used
in the sense of responding to the Gospel in terms of traditional culture. Therefore it is in danger of being
past-oriented. […] The new context is not that of static culture, but the search for the new, which at the
same time has involved the culture itself. […] So in using the word contextualization, we try to convey all
that is implied in the familiar term indigenization, yet seek to press beyond for a more dynamic concept
which is open to change and which is also future-oriented.”120

Een andere kanttekening bij ‘indigenisatie’, is dat dit begrip vooral verwijst naar de culturele
dimensie van het begrip context. Het begrip ‘contextualisatie’ doet meer recht aan sociale,
politieke en economische vraagstukken die er ook mee samenhangen. Bevans schrijft hierover:
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“Contextualization points to the fact that theology needs to interact and dialogue not only with traditional
cultural value, but with social change, new ethnic identities, and the conflicts that are present as the
contemporary phenomenon of globalization encounters the various people of the word.” 121

Eerder keken we naar de omgang van Hesselgrave en Parshall met contextualisatie. Hesselgrave
stelt dat bijbelse theologie de basis moet vormen voor de boodschap. Daarbij klinkt door dat die
bijbelse boodschap vooraf al bekend, eenduidig en bovencultureel is. Hesselgrave ziet
contextualisatie als een nuttig instrument om een gehoor te vinden en een ingang te krijgen,
maar daarna is het toch een kwestie van ‘de boodschap’ van de bijbel doorgeven:
“…in the final analysis God has already set the agenda, chosen the themes, and provided the analogies that
must be heard, understood and embraced if sinners are to repent and believe, and saints are to mature and
serve. He has done so in his Word, the Bible.”122

Schreiter hecht in zijn benadering van contextualisatie aan een meer open interactie met een
lokale cultuur. Bij contextualisatie zijn volgens Schreiter drie roots betrokken: het evangelie, de
kerk en een cultuur. Dialectiek is daarbij de modus waarin die begrippen samenhangen.
Schreiter ziet dialectiek als ‘continuing attention to first one factor, and then another, leading to
an ever-expanding awareness of the role and interaction of each of these factors’.123
Definitie van contextualisatie binnen dit onderzoek
In dit onderzoek definieer ik contextualisatie als de dialectische verhouding tussen een context
en het evangelie, waarbij context en evangelie op elkaar inwerken en het evangelie uiteindelijk
concreet vorm krijgt in een geloofsgemeenschap, in een kerk.

Context

Evangelie

Kerk

Figuur 1: schematische weergave van contextualisatie

Daarbij kies ik – anders dan Schreiter – voor het woord ‘context’ in plaats van ‘cultuur’. Dit
vanwege de grotere reikwijdte van het begrip ‘context’. Ik maak vooraf geen keuze voor het
nemen van de kerkelijke traditie als vertrekpunt ofwel de context. In een dialectiek past naar
mijn mening geen principiële keuze voor één van beide, maar een continu zoeken naar wat goed
121

Bevans, Models of Contextual Theology, p 27.
Hesselgrave, Planting Churches, p.152.
123
Schreiter, Local Theologies, p.20. Overigens verwijt Van der Kolm Schreiter inconsequentheid. Met name in The
new Catholicity (1997) zou Schreiter een stap terugdoen in de contextualiteit van het evangelie en toch uitgaan van
een voorgegeven boodschap en eenheid, zie Van der Kolm, De verbeelding, p.225.
122

38

is in een specifieke situatie, zonder bij voorbaat de spanning op te heffen door een absolute
keuze. Overigens staan context en evangelie niet tegenover elkaar, er is geen sprake van een
polariteit waarbij de context al het slechte vertegenwoordigd en het evangelie al het goede. Het
evangelie is goed en staat in wisselwerking met een ambigue context, met een gevallen
Schepping waarin ook goede dingen herkenbaar zijn.

In het diagram is de pijl naar de kerk weergegeven met een stippellijn. Dit is gedaan om te
duiden dat de kerk niet de enig mogelijke uitkomst is van de dialectiek tussen context en
evangelie. De kerk heeft in de Missio Dei een belangrijke en onmisbare plaats, maar ook
buurtcentra, politieke partijen, actiecomités en andere organisaties kunnen hieraan een bijdrage
leveren (zie ook paragraaf 2.3). Omdat deze scriptie focust op gemeentestichting bevat de
definitie die binnen dit onderzoek gehanteerd wordt wel een expliciete verwijzing naar de kerk.

Bij deze definitie van contextualisatie is een bescheiden houding het uitgangspunt, waarbij een
open gesprek nodig is en vanuit de context nieuwe inzichten in het evangelie kunnen groeien. Er
ligt geen complete, buitencontextuele waarheid binnen ons bereik die daarna slechts nog
toegepast, getransformeerd, geïnculturaliseerd of aangepast hoeft te worden. Het evangelie (in
woord en daad) krijgt vorm binnen een context en is daar onlosmakelijk mee verbonden, zonder
dat dat direct in relativisme of onkritische wereldgelijkvormigheid hoeft uit te monden. Vanuit
de schrift en de traditie van de kerk blijft het nodige te zeggen over de inhoud van Gods
boodschap. Schrift en traditie vormen ook de bronnen die bepalend zijn voor de eigenheid van
de kerk in de samenleving.
3.2 Wisselwerking tussen evangelie en context door de eeuwen heen
Contextualisatie draait om de wisselwerking tussen evangelie en context. In deze paragraaf wil
ik beknopt bekijken welke wisselwerkingen eerder al hebben plaatsgevonden. Daarbij kijk ik
naar contextualisatie in de bijbel, naar contextualisatie binnen de Griekse, Romeinse en
Germaanse cultuur en naar contextualisatie vanwege het modernisme en bij de pinksterkerken
wereldwijd. Een van de doelen hiervan is concreter inzicht te bieden in allerlei zaken waar
contextualisatie aan raakt. Wellicht kan dit ook wat koudwatervrees voor contextualisatie
wegnemen; het is geen nieuw fenomeen, maar het christelijke geloof zoals we dat nu kennen en
beleven is op velerlei manieren al beïnvloed door allerlei contexten.

Overigens gaat in het in deze paragraaf niet om een volledig of geheel systematisch overzicht.
Ik kies voor een overzicht dat chronologisch georiënteerd is en maak geen expliciet onderscheid
naar ‘goede’ en ‘foute’ contextualisatie. Ook is een onderscheid denkbaar naar intentionele
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contextualisatie en niet-intentionele contextualisatie. De werkelijkheid is echter zo complex, dat
deze onderscheidingen binnen het bestek van deze paragraaf niet goed te maken zijn.
Contextualisatie en (studie van) de bijbel
De bijbel is een boek dat in de loop van honderden jaren geschreven is, door vele auteurs, in
heel diverse omstandigheden. In de bijbel is op vele manieren iets te zien van contextualisatie
en contextverbondenheid. Wat betreft het Oude Testament licht Van Staalduine-Sulman er één
voorbeeld uit in haar artikel over Jesaja 34:14. In een gericht over Edom beschrijft Jesaja de
staat van dat land als volgt: “Woestijngeesten treffen jakhalsdemonen, saters ontmoeten
elkander; ja, Lilit zoekt er rust en leeft er ongestoord.” Van Staalduine-Sulman vraagt zich naar
aanleiding van deze tekst af of Jesaja vervalt in polytheïsme en syncretisme, of Jesaja meegaat
in een ‘foute’ godsdienst. Vervolgens betoogt zij: “Het lijkt erop, dat hij [Jesaja] gebruik maakt
van de begrippen van de omringende volkeren. Hij heeft het hier tegen Edom dat verwoest zal
worden en schetst in hun termen die afschuwelijke vernietiging.”124 Jesaja contextualiseert hier
door woorden en beelden te gebruiken uit een andere cultuur. Bij contextualisatie in het Oude
Testament kan ook gedacht worden aan 2 Koningen 5:18, waar Naäman Elisa toestemming
vraag om – vanwege omstandigheden – te buigen voor een afgod. Elisa lijkt daarin toe te
stemmen en verbiedt het niet.125

Ook op een abstracter niveau is er in het Oude Testament sprake van contextualisatie en
contextverbondenheid. Zo is onder theologen inmiddels breed geaccepteerd dat binnen de bijbel
verschillende tradities en zienswijzen herkenbaar zijn. Zo worden in de Torah ondermeer een
Jahwistische, Elohistische en Priesterlijke traditie onderscheiden.126 Deze verschillende tradities
weerspiegelen iets van de contexten waarbinnen deze teksten tot stand zijn gekomen.

Contextualisatie en contextverbondenheid spelen ook een rol in het Nieuwe Testament. Jezus
incarneerde, kwam in het vlees, werd onderdeel van een cultuur. Hij was een Jood en hield er
Joodse gewoontes op na. Zijn Joodse context komt de laatste jaren steeds nadrukkelijker in
beeld als noodzakelijke informatie om zijn boodschap te kunnen begrijpen. Werken van
toonaangevende Nieuwtestamentici als N.T Wright en J.D. Dunn vormen hiervan een
voorbeeld. Ook Räisänen ziet – in zijn methodologische boek over theologie van het Nieuwe
Testament – kennis van de context als noodzakelijk voor een goed begrip van het Nieuwe
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Testament.127 Bijbelse teksten blijken geen ‘waarheid’ op zichzelf te bevatten, maar
functioneren binnen een context waarin woorden betekenissen hebben die eeuwen later niet
altijd vanzelfsprekend zijn.128 Een concreet voorbeeld is te vinden rond de betekenis van woord
‘bekering’ in het boek van N.T. Wright, The Challenge of Jesus.129 Ook zijn binnen het Nieuwe
Testament visies te ontwaren die niet op alle punten op één lijn met elkaar liggen. Zo beschrijft
Verkuyl verschillende kerkstructuren binnen het Nieuwe Testament, variërend van rondreizende
bisschoppen in de Johanneische brieven, tot een Palestijnse kerkstructuur die juist sterk aansluit
bij de synagogale gemeenschappen.130 Hierin wordt iets zichtbaar van de contextverbondenheid
van deze geloofsgemeenschappen.

Meer concreet (en direct terug te vinden in de tekst) is Handelingen 15 een keerpunt in de
omgang met contextualisatie. Daar besluit het zogenoemde Apostelconvent in Jeruzalem dat het
grootste deel van de Joodse wetgeving niet door geloofsgemeenschappen buiten Israël hoeft te
worden overgenomen. Parshall en Allen staan stil bij dit omslagpunt in de omgang met andere
culturen.131 Ook Bevans en Schroeder schrijven over dit markante gedeelte in Handelingen:
“We see in the Acts of the Apostles how God’s Spirit led the early community beyond its prejudices and
preconceptions to embrace a religious practice that was wholly inconceivable to it, or even to its Lord
during his earthly life. But fidelity to God’s mission pushed it into new context after new context…”132

Paulus speelde bij de eerste gemeentestichtingen een prominente rol.133 Hij toont in zijn brieven
expliciet zijn contextgevoeligheid, het meest prominent in 1 Korintiërs 9:19-22, waar hij stelt:
“Vrij als ik ben ten opzichte van iedereen, ben ik de slaaf van iedereen geworden om zo veel mogelijk
mensen te winnen. Voor de Joden ben ik als een Jood geworden om hen te winnen. Ikzelf sta niet onder de
Joodse wet, maar toch heb ik me eraan onderworpen om hen die er wel onder staan te winnen. En voor hen
die niet onder de Joodse wet staan, ben ik als iemand geworden die de wet niet heeft, om hen te winnen. Dit
betekent niet dat ik de wet van God heb losgelaten, maar dat ik mij heb onderworpen aan de wet van
Christus. Voor de zwakken ben ik zwak geworden om hen te winnen. Ik ben voor iedereen wel íets
geworden, om in elke situatie althans enkelen te redden.”

Op allerlei plaatsen in de bijbel, en steeds meer bij bestudering van de bijbel, wordt duidelijk
dat de context de nodige invloed heeft gehad op de vormgeving en inhoud van het evangelie.
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De invloed van Griekse filosofie
Het christelijk geloof verspreidt zich in de eerste eeuwen na Christus rond de Middellandse Zee.
Het Griekse denken heeft dan grote invloed op de ontwikkeling van het christelijk geloof. Zo
schetst de van oorsprong katholieke theoloog Küng de apostolische vaders Ignatius, Origenes,
Justinus en Polycarpus als theologen die een ‘helleniserende impuls gaven die tot op de dag van
vandaag in de geloofsformules waarneembaar is’.134 Over deze invloed meldt Küng kritisch:
“Dat wil zeggen dat het christelijke waarheidsconcept oorspronkelijk niet zoals het Griekse contemplatief
en theoretisch was, maar doeltreffend en praktisch. Maar in de hellenistische christenheid gingen de
discussies steeds minder over de praktische navolging van Christus en steeds meer over de aanvaarding van
een geopenbaarde leer…”135

Ook de protestantse theoloog Berkhof merkt op dat het Griekse denken grote invloed heeft
gehad op de wijze waarop met het christelijk geloof werd omgegaan:
“Het theologisch inzicht in deze eenheid van transcendentie en condescendentie is in de kerkgeschiedenis
veelszins verloren gegaan. Dat was vooral een gevolg van de grote invloed die de Griekse wijsbegeerte op
de christelijke theologie bijna van haar aanvang af heeft uitgeoefend.”136

Berkhof onderstreept daarbij het motief voor deze ontwikkeling:
“We mogen echter niet vergeten, dat de geloofsleer nooit zonder wijsgerige uitdrukkingsmiddelen kan en
het geloof moet vertolken in een taal die de ontwikkelde tijdgenoot verstaat. Door de taal van het Griekse
godsbegrip te naasten, wilde de kerk op eigentijdse wijze uitdrukking geven aan wat zij uit de openbaring
van Gods transcendentie had gehoord…”137

De invloed van Romeinse ondersteuning van de kerk
Naast de invloed van de Griekse filosofie krijgen ook andere omstandigheden invloed op het
christelijk geloof. In de vierde eeuw besluit de Romeinse keizer Constantijn om de kerk een
bevoorrechte positie te geven. Zo ondersteunde Constantijn de oprichting van kerkgebouwen,
werden geestelijken vrijgesteld van belastingen en kreeg de kerk ruimte om recht te spreken.138
Deze bevoorrechte positie en de latere verheffing van het christelijk geloof tot staatsgodsdienst,
gaven aanleiding tot vergaande aanpassingen in het kerkelijk leven. Zo accepteerde de kerk in
de loop van de tijd het gebruik van dwang en geweld om haar doelen te bereiken, trad in rap
tempo institutionalisering op, kon de kerk geen profetische rol meer spelen tegenover de staat en
werd Jezus’ voorbeeld niet meer serieus genomen bij het vormgeven van het kerkelijk leven.
Küng, Murray en anderen analyseren deze aanpassingen zeer kritisch.139 Hoewel deze
ontwikkelingen hebben bijgedragen aan de snelle verspreiding van het christelijk geloof, staan
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de genoemde auteurs niet positief tegenover deze contextualisatie. Nog steeds werkt volgens
deze theologen de beschreven contextualisatie door in hoe kerken nu functioneren.
De invloed van de Germaanse cultuur
Ook na de val van het Romeinse rijk verspreidt het christelijk geloof zich verder in Europa.
Daarbij ondervindt het christelijk geloof de nodige invloed van de Germaanse cultuur. Van
feestdagen tot kerkinrichting: de Germaanse volkscultuur beïnvloedt diepgaand de vormgeving
van het christelijk geloof in Nederland. De Nederlandse godsdienstwetenschapper Wessels stelt:
“De kerk heeft op allerlei wijzen getracht iets in de plaats te stellen van de ‘heidense’ zeden.
[…] Er werd nieuwe christelijke inhoud gegeven aan oude, ten dele religieuze gebruiken,
waaraan het volk hardnekkig bleef vasthouden.”140 En even later meldt Wessels: “…de namen
van de dagen van de week herinneren nog aan de oude goden. Vele christelijke feestdagen gaan
terug op vóór-christelijke feesten…”141 Ook rituelen van onze Germaanse voorouders zijn
herkenbaar in de wijze waarop wij nu het geloof beleven.
De invloed van het modernisme
Ook het modernisme heeft de nodige invloed gehad op de omgang met het christelijk geloof.
Daarbij is het opmerkelijk dat het modernisme volgens zowel Brueggemann als Grenz en
Franke mede is ontstaan vanuit een revolutie binnen de kerk: de Reformatie.142 Tijdens de
Reformatie gebeurde iets wat in het Europa van die tijd zeer ongebruikelijk was. Luther liet de
traditie en de kerkhiërarchie los als richtinggevend en oriënteerde zich los daarvan opnieuw op
de bijbel. Hij focuste op een persoonlijke relatie met God, wat volgens Bevans een modern
getint vraagstuk was.143 Luthers benadering was een revolutie, zowel in filosofische als in
praktische zin.

In deze verwarrende context, waarbij naast de Rooms-Katholieke Kerk nóg een traditie ontstaat,
gaat Descartes in de zestiende eeuw op zoek naar een nieuw fundament. Uiteindelijk vond
Descartes dit fundament in het menselijk denken en in methodische twijfel. Hij legt daarmee de
basis voor het modernisme. Het zoeken naar absolute, bovencontextuele waarheid door
rationaliteit is in de eeuwen daarna verder gecultiveerd. De mens als wetend wezen kwam
centraal te staan, de kerkelijke macht om ideeën en geloof te bepalen nam af. De kerken zijn
meegegaan in de modernistische zoektocht naar de absolute waarheid. Lindijer schrijft hierover:
“Modern is ook de behoefte om de inhoud van het geloof systematisch weer te geven, in een overzichtelijke
dogmatiek. Het resultaat kan dor en ontmoedigend zijn. Maar de positieve bedoeling was mensen helpen
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om inzicht in het geloof te verwerven. […] In het vrijzinnige deel van de kerken was iets typisch moderns
het kritisch bestuderen van de bijbel. Er was veel aandacht voor ontstaansgeschiedenis, historische
betrouwbaarheid, juistheid van de tekst en vergelijk met andere geschriften.”144

Grenz en Frank staan er in hun boek meermaals bij stil dat juist ook het evangelicale
uitgangspunt dat de bijbel onfeilbaar is en de basis voor alle kennis, een typisch moderne
manier is om te komen tot absolute waarheid. Een rationalistische benaderingswijze zien Grenz
en Franke nog steeds in de manier waarop evangelicalen met dogmatiek bezig zijn:
“The rationalist approach that typifies evangelical theology is characterized by a commitment to the Bible
as the source book of information for systematic theology. As such, it is viewed as a rather loose and
disorganized collection of factual, propositional statements. The task of theology in turn becomes that of
collecting and arranging these varied statements in such a way as to bring their underlying unity into relief
and reveal the eternal system of timeless truths to which they point. […] By limiting the scope of
theological reflections to the exposition of the biblical text, evangelicals have been able to sidestep the
thorny issues surrounding the roles of tradition and culture in theology.”145

De Oudtestamenticus Brueggemann is zeer kritisch over de invloed van het modernisme en de
zoektocht naar objectieve waarheid die daarmee verbonden is. Hij hekelt het zoeken naar een
eenduidige waarheid, waarbij tegenstellingen in de bijbel worden weggeredeneerd, omdat die op
gespannen voet staan met een eenduidige, objectieve waarheid.146
Nieuwe kerken en contextualisatie binnen de pinksterbeweging
Sinds het begin van de twintigste eeuw heeft de pinksterbeweging zich razendsnel ontwikkeld,
wereldwijd is het momenteel één van de grootste christelijke stromingen. Hoewel de cijfers niet
eenduidig zijn, zijn schattingen dat circa 28% van de christenheid tot de pinksterbeweging
behoort geen uitzondering.147 Dat deze beweging in het bestek van een eeuw tot zo’n grote
omvang kon groeien, is nauw verweven met de mate waarin contextualisatie kon plaatsvinden.
Zowel een insider (de theoloog Anderson), als een outsider (de socioloog Martin) stellen vast
dat het vermogen tot contextualisatie een van de belangrijkste factoren is om de wereldwijde
groei van de pinksterbeweging te verklaren.148 Deze contextualisatie had vaak ook invloed op de
inhoud van het geloof. Zo spreekt Martin bijvoorbeeld over ‘Africanization’, waarbij oude
geloofsovertuigingen onderdeel werden van het nieuwe pinkstergeloof. Martin schrijft:
“They [Pentecostals, MJV] therefore incorporate certain aspects of that old order, so that, for example,
traditional hierarchy reappears as pastoral authority. They also demonize the old ‘powers,’ sometimes
incorporating practices relating to them, but pointing in the reverse directions.”149
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Kerk en geloof gevormd door de context
Samenvattend zijn kerk en geloof, ook in Nederland, in sterke mate gevormd door onze context.
In de geschiedenis van de kerk is contextualisatie ook continu één van de factoren geweest die
bijdroeg aan de verspreiding van het christelijk geloof. Toch schrijft Bosch over contextualiteit:
“It is however, only fairly recently that this essentially contextual nature of the faith has been recognized.
For many centuries every deviation from what any group declared to be the orthodox faith was viewed in
terms of heterodoxy, even heresy. […] Under the influence of the Greek spirit ideas and principles were
considered to be prior to and more important than their application. Such an application was both a second
and secondary step and served to confirm and legitimize the idea or principle, which was understood to be
both suprahistorical and supracultural.”150

3.3 Schalen voor contextualisatie
In deze paragraaf bespreek ik drie schalen voor contextualisatie. Allereerst de schaal van
Schreiter, die drie modellen onderscheidt. Daarna de schaal van Bevans, die zes modellen voor
contextualisatie onderscheidt. En tot slot de schaal van Travis, beter bekend als de C1-C6
schaal, die concreet de mate van contextualisatie in de moslimcultuur beschrijft.
De schaal van Schreiter
Bij het nadenken over contextualisatie komen veel thema’s aan de oppervlakte. In hoeverre zijn
inhoud en vorm te scheiden? Gaat het om de reflectie of om de praktijk? En als wij het
evangelie brengen naar een andere context, moet de primaire focus dan liggen op de context of
op schrift en traditie? Schreiter probeert structuur in deze vragen te brengen. Hij ontwierp een
schaal met drie modellen en onderscheidt translation, adaptation en contextualization.151
1. Translation
Bij translation is een kerkelijke traditie de primaire focus en gaat het om een relatief
oppervlakkige aanpassing van het evangelie aan een lokale cultuur. Dit model kent
volgens Schreiter twee nadelen. Allereerst is binnen dit model vaak sprake van een te
optimistische visie op het doorgronden van een cultuur.152 Na het doorgronden zou het
slechts een kwestie van vertaling zijn voordat het evangelie echt ingang kan vinden.
Daarbij wordt onderschat hoeveel tijd het vergt voor dieperliggende patronen in een
cultuur doorgrond kunnen worden. Daarnaast stelt Schreiter dat dit model de veronderstelling kent dat cultuur en evangelie van elkaar te scheiden zijn (als kern en schil).
Toch kennen wij het evangelie alleen mét schil en is deze scheiding daardoor lastig.
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2. Adaptation
Bij adaptation is een kerkelijke traditie nog steeds de primaire focus, maar wordt een
lokale cultuur serieuzer genomen en vindt daar meer en diepgaander onderzoek naar
plaats. Toch kent ook deze aanpak complicaties. Zo stelt Schreiter de kritische vraag of
het gerechtvaardigd is om een andere cultuur met Westerse methoden te analyseren.
Mag een cultuur geforceerd binnen een Westers denkmodel geplaatst worden? Er is dan
een flink risico dat zaken buiten beeld blijven en dat geen recht wordt gedaan aan het
denkmodel van zo’n cultuur zelf.

3. Contextualization
Bij contextualization vormt niet de kerkelijke traditie, maar een lokale context de
primaire focus. Vanuit een specifieke context wordt gekeken naar de noden van mensen
om vervolgens – mede vanuit de christelijke traditie – na te gaan wat het evangelie kan
betekenen in die context. Een van de sterke punten van deze benadering is dat de
dialoog tussen context en evangelie een open karakter heeft. Het zijn niet andere kerken
of een bepaald begrip van het evangelie die bij voorbaat de kaders bepalen. Schreiter
noemt bevrijdingstheologie als een voorbeeld hiervan. Toch kent ook deze benadering
valkuilen. Schreiter: “…there are shortcomings evident in the liberation approaches as
well. Often they are better at hearing the cries of the people than at listening to the
biblical witness or to the testimonies of other churches.”153
De schaal van Bevans
In paragraaf 3.1 is uitgebreid verwezen naar Bevans uitwerking van het begrip ‘context’. Dit
vormt de introductie van zijn schaal voor contextualisatie. Bevans onderscheidt net als Schreiter
verschillende modellen voor contextualisatie, op een soortgelijke schaal. In de tweede editie van
zijn boek ‘Models of Contextual Theology’ gaat Bevans uit van zes modellen, die met name
variëren op de vraag of men primair in de actuele context het uitgangspunt kiest of in het
verleden (bijbel en traditie).154 Bevans schetst deze schaal als volgt:
Anthropological
Model

Transcendental
Model

●
●
●
●
●
●
Experience of the Present
- Context

Synthetic
Model

Praxis
Model

●
●
●


●
●
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Figuur 2: zes modellen voor contextualisatie door Bevans
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Schreiter, Local Theologies, p.15.
Bevans, Models of Contextual Theology, p.32.
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Translation
Model

●
●
●

Countercultural
Model

●
●
● the Past
Experience of
- Scripture
- Tradition

Kort vat ik deze zes modellen samen, zodat meer zicht ontstaat op de verschillen. Daarbij wordt
duidelijk dat de vraagstukken rond contextualisatie nauw samenhangen met iemands visie op de
bijbel, iemands houding tegenover de samenleving en hoeveel men wil investeren in het leren
kennen van een nieuwe context.

1. Countercultural Model
Werken vanuit het countercultural model betekent niet dat men anti-context is. Bij dit
model wordt aan de kerk een profetische rol toegedacht ten opzichte van de ‘boze’
wereld. Het evangelie is niet te vinden in de wereld en de kerk moet de waarheid
bekend maken. De kerk is in deze visie duidelijk onderscheiden van de wereld, een
radicaal alternatief (zoals dat proefbaar is bij Hauerwas en Newbigin). Binnen dit model
vormt de bijbel de sleutel om de wereld te begrijpen. Als zwakke punten bij dit model
noemt Bevans de neiging om anti-context te worden en de neiging om te functioneren
als een sekte en zeer exclusief te gaan denken. Ook benoemt hij dat dit model vooral
voorkomt onder Westerse theologen uit de middenklasse en dat het countercultural
model buiten de Westerse context niet veel weerklank vindt.

2. Translation Model
Binnen het translation model wordt de bijbel gezien als bovencontextueel, bijna direct
door God gedicteerd, veel meer dan als een weergave van de ervaringen van mensen.
Daarbij maakt men in dit model een onderscheid tussen kern en schil of tussen inhoud
en vormgeving. De vormgeving mag worden aangepast, zolang de inhoud gehandhaafd
blijft. Bevans’ grootste kanttekening bij dit model is dat het uitgaat van een naïeve
opvatting over de interactie tussen context en inhoud en dat de impliciete verwachting is
dat elke cultuur volgens dezelfde structuur is opgebouwd. Ook ziet dit model Gods
boodschap vooral als propositioneel: een lijst waarheden die mensen moeten geloven.

3. Synthetic Model
In dit model komen de inzichten uit een aantal andere modellen bij elkaar. De dialoog
staat centraal: allereerst de dialoog tussen een context en het evangelie, maar ook de
dialoog tussen mensen uit verschillende contexten. Die dialoog is noodzakelijk om een
goed beeld van het evangelie te krijgen. De bijbel ziet men binnen dit model als
beïnvloed door de context. Grootste gevaar bij deze benadering is dat men zo open staat
voor dialoog met alles en iedereen, dat men zelf uiteindelijk nergens meer voor staat.
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4. Praxis Model
Bij het praxis model kijkt men naar het christelijk geloof als een boodschap waardoor
God mensen uitnodigt om mee te werken aan Zijn werk in de wereld. Bevrijdingstheologie is daarvan een voorbeeld. Door de combinatie van praxis in een specifieke
context en reflectie valt steeds meer van het evangelie te ontdekken. Men ziet de bijbel
mede als gevormd door de context: Jezus kwam niet primair om een waarheid te
verkondigen, maar om een ‘structure-shaking attitude’ voor te leven. Aandacht voor de
armen en machtelozen speelt daarbij een centrale rol. Bevans maakt bij het praxis model
de kanttekening dat deze benadering bekritiseerd wordt vanwege de nauwe
verbindingen met het Marxisme.

5. Transcendental Model
Het transcendental model heeft een andere insteek dan de andere modellen. Dit model
hanteert als uitgangspunt dat sommige dingen pas te begrijpen zijn nadat je een
complete omslag, een bekering, hebt doorgemaakt. Het doel van contextualisatie is niet
om dingen qua vormgeving of inhoud aan te passen, maar om op een authentieke
manier je eigen bekering te doorgronden en te articuleren. Theologie is binnen dit
model vooral het onder woorden brengen van wat je zelf bent en beleeft. Openbaring
wordt binnen dit model begrepen als een gebeurtenis, niet als het communiceren van
een bepaalde inhoud. Alleen als je zelf echt ervaart wat het is om bekeerd te zijn, kun je
een context scheppen waarin anderen dat ook beleven. Bevans merkt op dat dit model
door velen als te abstract en idealistisch wordt gezien. En hij merkt op dat het model ten
onrechte veronderstelt dat alle mensen op eenzelfde, universele manier nadenken.

6. Anthropological Model
In het anthropolical model is de grootse zorg dat mensen en culturen hun eigen
identiteit ontdekken en behouden. Men ziet het christelijk geloof als iets dat uiteindelijk
gericht is op de mens en zijn verwerkelijking. In een cultuur zijn al heel veel goede
dingen, uitingen van het evangelie te vinden, zo is de veronderstelling. Het is de kunst
om dat goede te vinden en tot ontwikkeling te laten komen. De bijbel ziet men als sterk
cultureel bepaald en – net als de rest van het leven – niet helemaal compleet. Bevans
noemt bij deze benadering als zwak punt dat de neiging bestaat ten prooi te vallen aan
culturele romantiek: een te positieve en naïeve benadering van een cultuur of context.
Dat kan zelfs uitmonden in zo’n hoge waardering voor een cultuur, dat deze volledig
geïsoleerd raakt van de rest van de wereld, in een krampachtige poging om deze cultuur
te behouden voor de eeuwigheid.
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De schaal van Travis
De eerder besproken schalen van Schreiter en Bevans zijn bedoeld als supraculturele,
theoretische beschrijvingen van contextualisatie. John Travis (zendeling in een moslimcontext
die schrijft onder een pseudoniem) ontwikkelde een schaal die zich concreet richt op
contextualisatie in een moslimcultuur. Deze schaal staat bekend als het C1-C6-spectrum.155

C1

In C1 is sprake van een traditionele Westerse kerk die functioneert binnen een
moslimcultuur. Te denken valt aan een kerkgebouw met een toren, een dominee in
zwarte toga en het zingen van Westerse liederen op een Westerse melodie. De
gelovigen noemen zichzelf christenen.

C2

Het verschil van C2-kerken ten opzichte van C1-kerken is dat ze de taal van de
lokale bevolking gebruiken, maar wel specifiek islamitische begrippen vermijden.
De gelovigen noemen zichzelf christenen. De cultuurkloof ten opzichte van de
lokale bevolking blijft groot.

C3

Bij C3-kerken is men meer aangepast aan de lokale cultuur. Zo kunnen
volksmuziek, lokale kleding en lokale kunstvormen gebruikt worden en komt men
niet samen in een westers kerkgebouw, maar op een neutralere lokatie. Door het
gebruik van toelaatbare culturele vormen, tracht men culturele kloof te verkleinen.
De gelovigen noemen zichzelf christenen.

C4

Ten opzichte van een C3-kerk worden bij C4 nog meer vormen uit de
moslimcultuur gebruikt. Te denken valt aan gebedshoudingen, vasten, het afzien
van varkensvlees en alcohol. C4-gelovigen komen niet samen in een kerkgebouw.
Ze noemen zichzelf ‘volgelingen van Isa al Massih’ (Jezus de Messias).

C5

Bij C5 gaat het om Messiasbelijdende moslims die grotendeels binnen hun eigen
cultuur blijven functioneren. Aspecten van de normatieve Islam die niet bijbels
zijn worden afgewezen, de mate waarin men nog participeert in de moslimcontext
kan verschillen. Zo kan het zijn dat de moskee nog wordt bezocht en dat men
daarnaast bijeenkomsten met andere gelovigen heeft. Gelovigen zullen zichzelf
bijvoorbeeld ‘moslims die Jezus volgen’ noemen en kunnen door hun omgeving
als moslims worden beschouwd.

C6

Bij C6 gaat het om kleine gemeenschappen van ondergrondse gelovigen die lijken
op huiskerken ten tijde van totalitaire regimes. C6-gelovigen maken niet bekend
dat ze christen zijn of iets met Jezus hebben, ze dragen hun geloof niet uit. Ze
noemen zichzelf moslims en worden zo ook door hun omgeving gezien.

Het is belangrijk erbij stil te staan dat het Moslim-zijn niet alleen het accepteren van bepaalde
geloofswaarheden betekent, maar een levensstijl en cultuur omvat:
“Even nominal Muslims tend to see Islam as an single fabric weaving together tradition, culture, and
customs related to dress, diet, family life, morality, worship, and in some contexts, even economics and
politics.”156

In de missiologische literatuur vindt met name veel discussie plaats over de vraag of bij C5 en
verder nog gesproken kan worden van een christelijke kerk. In paragraaf 3.5 schrijf ik meer over
de dilemma’s die samenhangen met C5 en C6.

155

Schema gemaakt op basis van J. Hansum, ‘Het C1-C6-spectrum’, Soteria 24,3 (2007). Het oorspronkelijke artikel
is J. Travis, ‘Must all Muslims leave Islam to follow Jesus’, Evangelical Missions Quarterly, 34/4 (1998) p.411-415.
156
Travis, J., ‘Messianic Muslim Followers of Isa: A Closer Look at C5 Believers and Congregations’, International
Journals of Frontier Missions, 17,1 (2000).
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3.4 Contextualisatie en ecclesiologie: Wierda versus Van der Kolm
Vlak na de millenniumwisseling zijn twee Nederlandse studies verschenen die nauw aansluiten
bij de thematiek van dit onderzoek. Wierda publiceerde in 2001 een aanzet tot een praktischtheologisch kader voor gemeentestichting in Nederland. Van der Kolm publiceerde in hetzelfde
jaar een promotiestudie rond de zoektocht naar een missionaire ecclesiologie. Beide studies zijn
gericht op de vorming van nieuwe geloofsgemeenschappen. In deze paragraaf bespreek ik deze
studies om drie redenen: ze zijn direct gerelateerd aan de Nederlandse context, ze zijn nauw
verbonden aan gemeentestichting en ze verschillen sterk in de manier waarop wordt omgegaan
met contextualisatie.157
Studie van Wierda
Bij zijn zoektocht naar een theologisch kader voor gemeentestichting neemt Wierda de
gereformeerde theologie als uitgangspunt.158 In zijn studie refereert hij met name aan de
Christelijke Gereformeerde Kerken. De gereformeerde Keller en de anabaptist Murray zijn voor
hem belangrijke inspirators bij het ontwerp van zijn theologisch kader.159 De fundering (of
basistheorie) voor gemeentestichting van Wierda bestaat uit drie elementen: de ‘Missio Dei’ is
de grond voor het functioneren van de gemeente, het ‘koninkrijk van God’ is het perspectief
voor dit functioneren en ‘de navolging van Christus’ is de wijze van het functioneren.

Wierda’s theologische fundering komt op hoofdlijnen overeen met die van Murray, maar waar
de waarde van gemeentestichting volgens Murray voor een flink deel zit in de ruimte voor
experiment en contextualisatie, lijkt Wierda juist op dat vlak minder ruimte te bieden dan
Murray. Zo heeft Murray een voorkeur voor een diversiteit van kerkelijke achtergronden,
Wierda echter verkiest één kerkelijke traditie als leidend.160 Daarmee is de ruimte voor
contextualisatie in de praktijk kleiner. Ook kiest Murray voor ‘incarnatie’ als fundering van
gemeentestichting, daarmee een theologische basis leggend voor vergaande contextualisatie.161
Wierda kiest voor ‘navolging van Christus’ en neemt expliciet afstand van incarnatie als
centrum van de christologie. Alleen als ‘functioneerwijze’ van een gemeente mag incarnatie van
Wierda een rol spelen, zolang de dood en opstanding van Christus in de theologie het centrum
blijven.162 Dit roept de vraag op in hoeverre Wierda’s fundering van gemeentestichting zich
onderscheidt van een fundering voor het functioneren van reeds bestaande kerken.

157

Deze paragraaf is voorgelegd aan zowel Wierda als Van der Kolm. Wierda kon zich vinden in de weergave. Ook
Van der Kolm kon zich erin vinden en gaf twee opmerkingen die verwerkt zijn.
158
Wierda, Gezonden met perspectief, p.3.
159
Wierda, Gezonden met perspectief, p.26.
160
Murray, Church Planting, p.273. Wierda, Gezonden met perspectief, p.3.
161
Murray, Church Planting, p.34-39.
162
Wierda, Gezonden met perspectief, p.55-56.
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Wierda ziet de kerk als de intermediair tussen Christus en de wereld.163 De kerk is een
voorproefje van het komende rijk van God. Als dé boodschap voor de wereld ziet Wierda de
vergeving van zonden door Jezus’ kruisdood en Zijn opstanding. In de visie van Wierda is de
kerk een van de wereld onderscheiden groep mensen die een boodschap heeft vóór de wereld.
Betrokkenheid bij de context is nodig (door Wierda ‘engagement’ genoemd), maar
uitzonderingen daargelaten is er in de wereld niets wat aansluiting vindt bij het evangelie:
“Door de grootte van de zondeval kan het niet zo zijn dat er in een mens een of ander
aanknopingspunt wordt gevonden waar het evangelie aansluiting bij vindt.”164 De rol van de
kerk volgens Wierda valt als volgt te schetsen:

Uitzonderlijke werkzaamheid van Heilige Geest

God

Kerk

Boodschap

Boodschap

Wereld

Figuur 3: rol van de kerk volgens Wierda

In principe heeft de kerk een boodschap voor de wereld en is de kerk Gods primaire instrument
voor verkondiging van die boodschap. Er zijn wel uitzonderingen waarbij de Heilige Geest in de
wereld werkt zonder tussenkomst van de kerk (gestippelde, grijze pijl).
Wierda schrijft genuanceerd over contextualiteit en de verbondenheid van kerken met de wereld
– hij gaat daarbij verder dan veel gereformeerde kerken prettig zullen vinden – maar ten diepste
is de relatie tussen kerk en wereld in zijn ogen eenzijdig: de kerk is middelaar, de gereformeerde
boodschap het uitgangspunt en de contextualiteit van een kerk beperkt zich voornamelijk tot
sensitiviteit bij de vormgeving van praktische zaken, het positief functioneren van leden in de
samenleving en het mijden van kerkjargon. Hoewel Wierda grote culturele veranderingen
vaststelt en op pagina 52 meldt dat ‘iedere interpretatie van het evangelie is verweven met een
of andere aan de context gerelateerde vorm’, laat hij in zijn studie geen ruimte om te kunnen
concluderen dat ook kernpunten van de gereformeerde leer aan aanpassing toe zijn.165 De
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Wierda, Gezonden met perspectief, p.30,59.
Wierda, Gezonden met perspectief, p.56.
165
Een geheel andere insteek heeft Van ’t Kruis zijn promotiestudie De Geest als missionaire beweging: Een
onderzoek naar de functie en toereikendheid van gereformeerde theologie in de huidige missiologische discussie
(1997).Van ’t Kruis gaat binnen de gereformeerde theologie op zoek naar nieuwe mogelijkheden en stelt de
164
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mogelijkheden voor een contextspecifieke boodschap zijn bij Wierda beperkt, doordat hij in de
gereformeerde theologie zijn uitgangspunt kiest en doordat hij modeltechnisch weinig ruimte
laat voor nieuwe inzichten die vanuit de context tot leven kunnen komen.166
Studie van Van der Kolm
Van der Kolm reflecteert in zijn studie op ‘de mogelijkheid, wenselijkheid en ecclesiologische
betekenis van gemeentevorming in contexten van economische tweedeling en radicale culturele
pluraliteit, gezien vanuit de ervaring van nieuwere missionaire initiatieven in Nederland’.167

In tegenstelling tot Wierda werkt Van der Kolm niet vanuit een specifiek kerkelijk kader. Hij
kiest voor de brede christelijke traditie als bron, die hij relateert aan een zeer specifieke context:
een context van laaggeschoolde, sociaal geïsoleerde, laagbetaalde arbeiders, werklozen en
andere mensen; een gefragmentariseerde onderklasse die lastig onder één noemer te brengen is.
Van der Kolm constateert dat deze groep in bestaande kerken nauwelijks vertegenwoordigd is,
mede omdat kerkelijke activiteiten te abstract en zakelijk zijn en omdat kerken er niet in slagen
hun functioneren te verbinden met het dagelijks leven. Vanuit deze context probeert Van der
Kolm te ontdekken hoe de kerk van betekenis kan zijn. Daarbij geeft hij nadrukkelijk aan dat de
kerk nauwelijks een schim is van het ideaal: ‘we moeten afscheid nemen van alle naïeve
associaties die met het begrip gemeenschap als een veilig, warm en omvattend geheel
verbonden zijn’.168 De moderne maatschappij maakt het volgens Van der Kolm onmogelijk te
functioneren als een stabiele, allesomvattende, warme gemeenschap. De kerk is ‘geen haar
beter’ dan de wereld en heeft alleen het beroep op Christus dat onderscheidend is.

Van der Kolm ziet Christus als verbindend element van het kerk-zijn, maar pint zich niet vooraf
vast op een boodschap.169 De boodschap komt pas tot stand binnen een specifieke context:
“Inhoud en interpretatie zijn niet te onderscheiden als kern en schil. In het contextuele interactieproces
gebeurt iets met de boodschap zelf. Niet alleen wordt de (op zich vaststaande boodschap) in steeds nieuwe
contexten geïnterpreteerd, maar ook krijgt de boodschap zelf nieuwe betekenis in een nieuwe context. […]
Het contextuele denken moet geradicaliseerd worden […] De ontlokalisering van het evangelie en de
aanklacht vanuit de contextuele theologie vragen om een theologische benadering die meer recht kan doen
aan de voorlopigheid en beweeglijkheid van de christelijke traditievorming in relatie tot de vragen naar
eenheid, gerechtigheid en waarheid.”170

gereformeerde traditie ook onder kritiek. Hij stelt ondermeer dat in het kader van contextualiteit een trinitarische
benadering te verkiezen is boven een christocentrische. Zie o.a. pagina 14-15.
166
Dit blijkt temeer uit Wierda’s schema (op pagina 63 van zijn scriptie). Daarin gaan alleen pijlen van binnen naar
buiten en niet andersom. De communicatie is eenzijdig: van Christus, naar de kerk, naar de wereld.
167
Van der Kolm, De verbeelding, p.1.
168
Van der Kolm, De verbeelding, p.139.
169
Van der Kolm, De verbeelding, p.203.
170
Van der Kolm, De verbeelding, p.200-201.

52

Van der Kolm ziet een kerk als een ‘contextueel-eschatologisch leerproces’. Hij stelt daarbij
nadrukkelijk dat er geen voorgegeven eenheid en boodschap zijn, maar dat alleen in interactie
tussen mensen en in interactie met hun context iets wezenlijks tot leven komt.171 Interactie, en
juist ook de conflicten die daarvan deel zijn, zijn in de gemeente de middelen om Christus te
leren kennen.172 Daarbij hanteert Van der Kolm het eschaton (het Laatste Oordeel) als basis
voor zijn ecclesiologie. Het eschaton werkt relativerend jegens huidige vormen van kerk-zijn en
pretenties van het kennen van de waarheid; pas bij het eschaton wordt de waarheid echt
zichtbaar. Daarnaast is het eschaton belangrijk vanwege de daarmee komende rechtvaardigheid.
Bij het Laatste Oordeel wordt definitief en concreet afgerekend met onrecht.173 Vanuit Van der
Kolms context – waar veel ongerechtigheid merkbaar is – is dat voor Van der Kolm een
belangrijk gegeven. In dit eschaton speelt de gekruisigde Christus een centrale rol.174

De ecclesiologie van Van der Kolm is sterk georiënteerd op het eschaton, terwijl Wierda veel
meer terugkijkt naar hetgeen zich rond het kruis heeft afgespeeld. Een schematisch overzicht
van de ecclesiologie van Van der Kolm volgt hierna. Naarmate de pijlen grijzer en/of gestippeld
zijn, is de communicatie diffuser en minder eenduidig.

God

Christus
op aarde
Niet-eenduidige erfenis
vanuit brede kerktraditie

Kerk
in concrete
context in
de wereld

Eschaton

Heilige Geest die in relatie
met context iets van betekenis
van Christus laat oplichten

Figuur 4: rol van de kerk volgens Van der Kolm
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Hoewel Van der Kolm de aandacht voor contextualiteit bij o.a. Newbigin, Bosch en Guder waardeert (pagina 132135 en 232) verwijt hij deze mensen teveel uit te gaan van een ecclesiocentrische benadering van zending en het
hanteren van een voorgegeven, heldere boodschap.
172
Van der Kolm, De verbeelding, p.238-240.
173
Van der Kolm, De verbeelding, p.209-210.
174
Van der Kolm, De verbeelding, p.212.
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Verschillen tussen Wierda en Van der Kolm
Deze schetsen van zowel Wierda als Van der Kolm geven zicht op een aantal fundamentele
verschillen in hun ecclesiologie en in hun omgang met contextualisatie. Van der Kolm is met
name uitdagend omdat er bij hem nauwelijks sprake is van een referentiekader aan de hand
waarvan beoordeeld kan worden of een kerk al dan niet goed functioneert.175 Daar waar mensen
in gesprek over Jezus zijn, is in zijn optiek al snel sprake van een kerk. Wierda kiest voor een
vast en relatief helder kader: de gereformeerde theologie.

Van der Kolms positie zal met name voor orthodoxen een hoop vragen en weerstand oproepen.
Hij heeft geen heldere, afgebakende boodschap en bekering is vooral bekering tot elkaar.
Tegelijk ziet Van der Kolm Christus wel als ‘constitutief’ voor de kerk, zij het op een wijze die
weinig waarheidsaanspraken omarmt:
“Zending als het onrustige zoeken van de ander die mij bevraagt, betekent niet oeverloze pluraliteit. Door
de eschatologische spanning tussen de gekomen en de komende Christus, waarin wij Christus slechts ten
dele kennen, werkt hij als een uitdaging, een oordeel, als een kritische vraag, niet als de laatste waarheid die
aan onze kant staat, en die alleen nog maar toegepast hoeft te worden in nieuwe situaties. […] Dat wij
slechts ten dele kennen, dat ons kennen van Christus niet onfeilbaar is, corrigeerbaar is, openstaat voor
nieuwe interpretaties, betekent niet dat wij er maar beter over kunnen zwijgen, omdat het toch steeds weer
achterhaald zal worden. Juist het getuigen, het belijden, leidt in de interactie met anderen tot een dieper
verstaan. […] Bekering in een dialogisch proces betekent dat bekering en kerkwording twee kanten van één
en hetzelfde proces van ontmoeten zijn: kerkplanting volgt niet als tweede stap, na de individuele bekering,
maar bekering en gemeentevorming vormen samen één dialogisch proces. […] Daar waar de communicatie
in Christus ‘lukt’ daar is Christus. Dat moment betekent bekering en kerkwording tegelijk. Dat moment is
ecclesiogenese bij uitstek. ”176

Ook wat de rol van de kerk betreft verschillen Wierda en Van der Kolm van inzicht. Waar
Wierda de kerk ziet als een instrument om Gods boodschap te verspreiden, stelt Van der Kolm:
“Het is ook nooit de hele gemeente die missionair is. Die voorstelling is op zijn minst onrealistisch. Het zijn
altijd enkelingen of kleine groepjes en nooit hele missionaire gemeenten tegelijk die in dit appèl gaan staan.
Deze enkelingen of groepen hebben een vrije ruimte nodig, om hun roeping te kunnen gehoorzamen.”177

Wierda ziet de kerk als een voorproefje van het komende rijk van God, Van der Kolm vindt
zo’n statement te pretentieus.178 De kerk is volgens van Van der Kolm een imagined community,
een aansprekende verbeelding. Er gaat wel kracht van deze verbeelding uit.179 Toch is het ideaal
van een warme, samenhangende gemeenschap volgens hem vooralsnog onrealiseerbaar.

175

Van der Kolm reageerde op dit punt door te stellen dat de Schrift wel als ijkpunt functioneert en daarom cruciaal
is. Hij schreef daarbij: “Alleen: niemand heeft de waarheid in pacht als het gaat om de juiste interpretatie van de
betekenis van dat ijkpunt in onze context.”
176
Van der Kolm, De verbeelding, p.214-215.
177
Van der Kolm, De verbeelding, p.223.
178
Wierda, Gezonden met Perspectief, p.41. Van der Kolm, De verbeelding, p.203,219.
179
Van der Kolm, De verbeelding, p.193.
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3.5 Hoe ver kun je gaan?
Zodra over contextualisatie gesproken wordt, is de vraag vaak wat de grenzen van
contextualisatie zijn. Wanneer is contextualisatie niet meer dan wereldgelijkvormigheid,
relativisme, syncretisme of verabsoluteerd pluralisme?

Bij Van der Kolm is sprake van een geradicaliseerde omgang met contextualisatie. Paas toont in
een artikel in Soteria veel begrip voor Van der Kolm, gaat een heel eind met hem mee, maar is
ook kritisch. Zo is Van der Kolms alternatieve ecclesiologie – kerkvorming die volledig van
onderop gestalte krijgt – hem te radicaal. Eén van Paas’ grootste bezwaren is dat Van der Kolm
geen expliciet referentiekader hanteert, waardoor niet is vast te stellen wat wel en niet kerk is.
Het woord ‘kerk’ verliest daardoor zijn betekenis. Paas acht een ‘constante en stabiele identiteit’
nodig voor de kerk en probeert een normatief kader te formuleren.180

Ook de orthodox-evangelicale theoloog Carson staat kritisch tegenover geradicaliseerde
contextualisatie. Hij vindt contextualisatie nuttig en noodzakelijk, maar tekent daarbij wel aan
dat contextualisatie moet uitgaan van een volledige erkenning van de waarheid en autoriteit van
de bijbel. Postmoderne ideeën dat de waarheid nauwelijks te kennen valt, schuift hij terzijde. Hij
stelt daar tegenover dat mensen de waarheid nagenoeg volledig kunnen kennen, dat we in staat
zijn om de waarheid ‘asymptotisch’ te benaderen. Een radicale vorm van contextualisatie, die
vooral zijn uitgangspunt in de praxis of de context kiest, wijst hij af. In zijn ogen wordt de bijbel
daarbij teveel gebruikt ten bate van de eigen agenda van mensen.

Ook Bosch kan zich niet vinden in te radicale vormen van contextualisatie, waarbij alles
contextafhankelijk is. Hij schrijft:
“We therefore – along with affirming the essentially contextual nature of all theology – also have to affirm
the universal and context-transcending dimensions of theology.”181

Uit zowel het betoog van Paas als dat van Carson en dat van Bosch blijkt dat een evenwicht, een
spanning, een 'kritisch tegenover’ nodig is. Allen onderstrepen het belang van contextualisatie,
maar waarschuwen voor extremen.
Op zoek naar grenzen en veiligheid
Eerder schetste ik dat ik contextualisatie zie als een dialectiek, een spanning die niet definitief
op te heffen valt, maar waarbij een continue interactie tussen context en evangelie nodig is. De
vragen rondom contextualisatie zijn daardoor vaak ook niet eenduidig te beantwoorden. Elke
context vraagt om antwoorden die passen binnen die context. De veranderende context maakt
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dat elk begrip van het evangelie een zekere tijdelijkheid heeft en dat elke kerk haar vormen keer
op keer zal moeten aanpassen. Daarbij moet in afhankelijkheid van de Heilige Geest gezocht
worden naar een antwoord dat rekening houdt met de traditie, georiënteerd is op de Schrift en
past bij de context. Dat betekent in de praktijk dat een zoektocht vaak complex zal zijn en het
nodige denkwerk vereist. Contextualisatie valt niet te ‘beveiligen’ met een overzicht van do’s en
dont’s en zelfs niet met een geloofsbelijdenis.

De vraag naar grenzen en veiligheid is niettemin zo prangend, dat ik wil kijken welke
antwoorden op deze vraag al gegeven zijn, al is dat wellicht op een wat abstract niveau. Daarom
bespreek ik in het vervolg van deze paragraaf beknopt twee verschillende antwoorden. Eerst
bespreek ik de scriptie van Van der Leer en daarna een boek van Bevans en Schroeder. In beide
gevallen poogt men een kader te ontwikkelen om vast te stellen of iets nog christelijk is, of een
bepaalde contextualisatie nog wel ‘door de beugel kan’. Tot slot ga ik in op de dilemma’s rond
het C1-C6 spectrum (een schaal voor contextualisatie onder moslims), omdat ook hier
discussies spelen rond de grenzen van contextualisatie.
Van der Leer: De kerk op haar smalst
Van der Leer gaat in zijn scriptie op zoek naar een ecclesiologisch minimum voor de kerk. Wat
zijn de minimumeisen waaraan een kerk moet voldoen? Wanneer mag je iets een kerk noemen?
Wat is de basis om de ene geloofsgemeenschap een kerk te noemen en de ander een sekte?
Zeker in relatie tot gemeentestichting is dat een relevante vraag. Van der Leer schreef deze
scriptie mede omdat er binnen de postmoderne en postchristelijke context allerlei nieuwe
manieren en nieuw vormen van kerk-zijn ontstaan.182 Op basis van een analyse van het werk
van Miroslav Volf, Howard Snyder en Henk Berkhof komt Van der Leer tot het volgende
minimum voor kerk-zijn:
“Kerk is daar waar ‘twee of drie’ samenkomen en in verbondenheid met de kerk van alle tijden en van alle
plaatsen belijden dat Jezus HEER is en vormen zoeken om zijn heerschappij in steeds weer nieuwe situaties
door de kracht en de gaven van de Heilige Geest gestalte te geven.”183

Elk van de genoemde minimumeisen wordt door Van der Leer breder besproken. Hier wil ik
daar niet met teveel detail op ingaan. Een van zijn afsluitende opmerkingen is in dat opzicht al
verhelderend, Van der Leer merkt daar op:
“Wat betekent dit nu voor de ‘emerging churches’ en de ‘fresh expressions’ die in het eerste hoofdstuk als
voorbeeld werden aangehaald? Dat er veel ruimte is om te experimenteren en nieuwe vormen te zoeken,
maar dat die ruimte niet onbeperkt is. Twee of drie mensen die samenkomen om te eten, te bidden en/of
bijbelstudie te doen vormen nog geen kerk. Er zal een vorm van verbondenheid moeten zijn met andere
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kerken en gelovigen, minimaal langs de weg van het willen putten uit en leren van andere tradities. Er zal
vorm gegeven moeten worden aan de heerschappij van Jezus Christus op terreinen als diaconaat, zending &
evangelisatie, gemeenteopbouw, doop en avondmaal. Er zal ruimte en aandacht moeten zijn voor het
ontdekken van de gaven van de Geest die deze gemeenschap geschonken zijn en wat de betekent voor de
organisatie en leiding van hun kerk en voor hun roeping en opdracht in de wereld.”184

De verbondenheid met andere kerken en gelovigen is één van de speerpunten die Van der Leer
noemt om niet tot een sekte te verworden en trouw te blijven aan de bijbelse boodschap.
Anderen onderschrijven dit. Zo merkt Gort op:
“Er is geen christelijke kerk, waar ook ter wereld, die in isolatie van andere kerken de bijbel op een juiste
manier kan lezen en verstaan. Elke kerk heeft de verrijkende inzichten en wijsheid van andere kerken
nodig. Alle legitieme, relevante theologie komt voort uit een dialogisch proces. […] De kern van ketterij is
niet zozeer dat men het verkeerd ziet maar dat men het geïsoleerd van anderen verkeerd ziet.”185

Zo’n gesprek blijkt juist voor nieuwe initiatieven zeer complex om te voeren. Zo heb ik dat zelf
ervaren, maar dat geldt ook voor iemand als Van der Kolm. Het is een continu zoeken naar
balans tussen een open gesprek met anderen, en tegelijk functioneren binnen een context die
vaak uniek is en daardoor voor anderen lastig te begrijpen. Het dialogisch gesprek kan daarom
nooit de vorm aannemen dat de één de ander bewaakt. Van der Kolm merkt daarover op:
“Indien men de bestaande kerk met de verwerking van de ervaring van anderen belast, is dat zowel teveel
gevraagd als te weinig. Teveel, omdat de bestaande kerk ook niet meer is dan een contextuele kerk in
wording, die niet ook nog eens de plaats moet zijn van de verwerking van de ervaringen van anderen. Te
weinig omdat zo de kritische verwerking van eigen missionaire ervaringen (of juist het gebrek daaraan) niet
aan bod hoeft te komen, en de ontferming over de verre naaste of arme de eigen verlegenheid met de eigen
geloofsopdracht in eigen omgeving kan maskeren. […] De middenklasse wijkkerk in een nieuwbouwwijk
heeft inderdaad de gemeenschap met nieuwe groepen in de armoedegetto’s nodig om kerk te zijn, maar niet
zonder eigen positiebepaling en bekering vanuit de eigen verwerking van de eigen contextuele vragen. […]
Als men de bestaande kerk vooral als hoedster van de traditie ziet, die de ervaringen van de nieuwe
missionaire activiteiten verwerkt, dan gebeurt opnieuw wat in het traditionele zendingsveld gebeurde. De
kerk blijft dan de zender van diaconale en missionaire werkers, en blijft hen ter verantwoording roepen
binnen de termen en vormen van de eigen, als algemeen christelijk ervaren contextuele verwerking…”186

Bevans & Schroeder: Constants in Contexts
Bevans en Schroeder willen een voorstel doen voor een actuele theologie voor zending. Dat
werken ze uit door een combinatie van systematische theologie en kerkhistorisch onderzoek.
Hun uitgangspunt daarbij is dat zending en contextualisatie eigen zijn aan het wezen van de
kerk.187 Om in alle verschillende contexten waarin de kerk actief is toch trouw te zijn aan
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hetgeen de kerk is toevertrouwd, gaan ze op zoek naar de constante factoren van de kerk door de
eeuwen heen: binnen alle contexten en in alle ontwikkelingen proberen zij te identificeren wat
de eigenheid van de christelijke kerk bepaalt. Het resultaat is dat ze zes constanten definiëren,
zes vragen die zij zien als onderscheidend voor de kerk.
“The church only becomes church as it responds to God’s call to mission, and to be in mission means to
change continually as the gospel encounters new and diverse contexts. Such change, however, is arbitrary;
rather, there have always existed certain constants that, while they might differ in content, are always
present as a kind of framework by which the church identifies itself and around which the gospel message
takes shape. […] It may have been colored by the Roman or Germanic appreciation of law, by the Greek or
the modern love of reason or by the Hebrew intuitions of the importance of the concrete as it appears in
history. But because there was always operative a Christology, an ecclesiology, an eschatology, a notion of
salvation, an anthropology and a recognition of culture, the church has been recognized as Christian.”188

Deze zes vragen of contstanten die Bevans en Schroeder hanteren, zijn:
1. Wie is Jezus Christus en wat is zijn betekenis?
2. Wat is het wezen van de christelijke kerk?
3. Hoe kijkt de kerk naar de eschatologische toekomst?
4. Wat is de aard van de redding die gepreekt wordt?
5. Hoe waardeert de kerk de mens?
6. Wat is de waarde van cultuur als de context waarin het evangelie wordt gepreekt?

Hoe kerken deze vragen beantwoorden, verschilt sterk. En dat mag van Bevans en Schroeder
ook verschillen, juist vanwege de verschillende contexten waarin kerken functioneren. Om in de
veelheid aan christelijke uitingsvormen de hoofdlijnen vast te houden in hoe deze vragen
beantwoord zijn, laten Bevans en Schroeder zich ondersteunen door het werk van J.L. González
en D. Sölle.189 Op hoofdlijnen zien Bevans en Schroeder drie typen theologie van waaruit deze
vragen te beantwoorden zijn. Ter illustratie volgt op de volgende pagina een verkort schema:190
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Type A

Type B

Type C

Cultuur

Romeins

Hellenistisch

Nabije Oosten

Kernwoord

Wet

Waarheid

Historie

Wie is Jezus?

Focus op doctrinaire
beschrijvingen. Zijn werk
is vooral genoegdoening.

Focus op het goddelijke
van Jezus. Zijn werk is
vooral openbaring van
waarheid.

Focus op zijn incarnatie en
leven op aarde. Zijn werk
is vooral bevrijding.

Wezen van de kerk?

Institutioneel model. De
kerk is middelaar tussen
God en mensen, de kerk is
onderdeel van Gods
Koninkrijk.

Mystieke communie,
sacrament. Gemeenschap
van mensen die het weten,
deur tot eenheid met God.

Heraut en dienstknecht.
De kerk laat in zijn actie
en spreken zien dat God
bevrijding bracht en
brengt.

Eschatologie?

Futuristisch, individueel.

Gerealiseerd, individueel.

Begonnen, historisch.

Aard van redding?

Spiritueel. Mensen zijn in
principe slecht, Jezus
bracht verlossing van
zonden door zijn offer aan
het kruis.

Eerst: bevrijding van het
materiële. Later:
verbetering van
levensomstandigheden en
morele standaarden.

Holistisch. Jezus heeft ons
bevrijd van slavernij en
onrecht, zowel geestelijk
als fysiek.

Kijk op de mens?

Negatief

Positief

Positief

Omgang met cultuur?

Counter-cultural or
translation models

Anthropological model

Praxis or moderate
counter-cultural models

Deze analyse mondt uiteindelijk uit in een theologie die volgens Bevans en Schroeder past bij
deze tijd. Hun voorstel vormt een synthese van deze drie typen theologie en is tevens
samengesteld op basis van belangrijke documenten uit diverse christelijke stromingen. Ze vatten
hun voorstel voor een actuele theologie voor zending samen als prophetic dialogue.
“It is dialogue in that it draws from the dialogical nature of God’s Trinitarian missionary life and from the
appreciation of the context of human existence as good, trustworthy and holy. It is prophetic in two senses.
On the one hand, the church in mission must speak clearly for the world’s excluded, against human and
ecological violence, and on behalf of God’s reign of justice and peace. On the other hand, even in the face
of the ‘rays of divine truth’ within the world’s religions, it must proclaim unhesitantly, faithfully – and yet
respectfully – the name, the vision and the Lordship of Jesus Christ.”191

John Travis: contextualisatie onder moslims
Zoals aangegeven in paragraaf 3.3 brengt het C1-C6 spectrum dilemma’s met zich mee. In een
themanummer van Soteria over contextualisatie is hierbij stilgestaan.192 Hierbij moet bedacht
worden dat moslim-zijn in een moslimcontext meer is dan het aanvaarden van een aantal
geloofswaarheden. Het is een manier van leven. Evenzeer is christen-zijn iets wat in de ogen
van moslims niet los staat van een cultuur. Travis tekent aan dat de betekenis van het woord
‘christen’ bij moslims allerlei connotaties oproept:
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“In the Muslim context, the word ‘Christian’ is now largely devoid of its original spiritual meaning in Acts.
It now connotes Western culture, wars (the Crusades), colonialism and imperialism. […] …immodest dress,
sexual promiscuity, disrespect of elders, indulgence in alcohol, Hollywood violence, narcotics and
pornography. With such negative perceptions of the Church rooted in negative stereotypes of the West, it is
little wonder that ‘joining Christianity’ is often seen by Muslims as betraying one’s family and community
to join the heretical camp of their enemies.”193

Een belangrijke stem in het debat rond C5 is die van Phil Parshall. Hij heeft grote bedenkingen
tegen C5. Eén van die bedenkingen is dat C5 moslims mogelijk nog de moskee bezoeken en
daardoor moeten uitspreken dat Mohammed Gods profeet is. John Travis reageert hierop met
een artikel in het International Journals of Frontier Missions. Dit is niet de plek om het
complete artikel te bespreken, maar een aantal noties uit het artikel is nuttig voor het geval in
Nederland extremere vormen van contextualisatie bij gemeentestichting een plek gaan krijgen.
Hoewel de meeste Nederlandse subculturen minder diepgeworteld zijn, zullen dan dezelfde
dilemma’s naar voren komen. Te denken valt aan contextualisatie binnen een groep mensen die
met new age actief is of bijvoorbeeld jongeren in de gothic scene. Als onder deze mensen
sprake van gemeentestichting zou zijn, is er noodzaak om contextgevoelig te zijn en aanpassingen te doen, maar zal ook kritisch gekeken moeten worden welke elementen uit deze
subculturen niet verenigbaar zijn met het christelijk geloof. Zo lijkt het dragen van zwarte
kleding bij gothics geen enkel probleem, maar zijn niet alle liedteksten voor christenen geschikt
om mee te zingen. Bij new age kan de waardering voor de natuur een positieve impuls geven
aan onze zorg voor schepping, maar zal zelfverwerkelijking als hoogste doel niet bijbels blijken.
Ook de homoscene of het werken in een achterstandswijk kan door deze ‘contextualisatiebril’
bekeken worden.

Wat betreft de contextualisatie onder moslims maakt John Travis in zijn artikel ondermeer de
volgende opmerkingen rond C5. Allereerst merkt hij op dat sommige moslims kiezen voor C5
om zo dicht mogelijk bij hun moslimcontext te blijven, om op die manier contact te kunnen
blijven houden met familie en binnen dat contact iets te laten zien van Jezus’ liefde. Dat lijkt
een valide argument voor C5. Moslims zullen het evangelie veel eerder van ‘insiders’ aannemen
dan van ‘outsiders’. Daarnaast merkt Travis op dat C5 een overgangsstadium kan blijken te zijn,
waarbij moslims richting C4 bewegen. De zendingswetenschap is op dit vlak nog erg jong, er
zijn nog geen casussen die al zo lang gevolgd zijn (desnoods meerdere generaties) dat er zekere
uitspraken zijn te doen of dit inderdaad zo werkt. Travis tekent daarbij aan dat de eerste
christenen ook samenkwamen met Joden die Jezus niet volgden (Handelingen 2:46). Het is niet
ondenkbaar dat de moslims in C5 een soortgelijke ontwikkeling gaan doormaken.
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Gevaar van te weinig verbinding met context
In deze paragraaf over veiligheden rond contextualisatie moet ook opgemerkt worden dat er niet
alleen gevaar schuilt in teveel verbinding van het evangelie met een context, maar evenzeer in te
weinig verbinding met de context. Bij onvoldoende contextualisatie is het gevaar dat in het
leven van mensen een ‘duaal systeem’ ontstaat, waarbij het christelijk geloof los komt te staan
van de rest van het leven. Het geloof moet verbonden worden aan het leven van elke dag en
waar dat niet gebeurt dreigen twee systemen naast elkaar te bestaan, zonder interactie. Schreiter
noemt als voorbeeld dat men op een huisaltaar offers blijft brengen, terwijl men ook stelt
christen te zijn.194 Ook in onze eigen Nederlandse cultuur kunnen we ons afvragen of er geen
sprake is van een duaal systeem. Kun je een groot huis bezitten, twee auto’s, jaarlijks twee keer
naar het buitenland op vakantie gaan, drie TV’s hebben en tegelijkertijd stellen dat je de Jezus
volgt die in de omgang met geld en bezit heel radicaal was? Kun je het milieu systematisch
vervuilen door afval en hoog energieverbruik en tegelijkertijd zeggen dat het aanbidden van de
Schepper van de aarde je hoogste doel is?
3.6 Het belang van contextualisatie
Het belang van contextualisatie kan op vele manieren benadrukt worden. Zoals hierboven
aangegeven, is contextualisatie allereerst van belang om te vermijden dat het geloof en het leven
twee gescheiden werelden zijn. Jezus woorden en daden zijn bedoeld om meer impact te hebben
dan alleen als stimulans van kerkbezoek.

Ook theologisch gezien is contextualisatie van enorm belang. Bosch steekt dit fundamenteel in
en stelt dat contextualisatie de bevestiging is van het feit dat God oog heeft voor de wereld:
“Mission as contextualization is an affirmation that God has turned toward the world. […] The historical
world situation is not merely an exterior condition for the church’s mission; rather, it ought to be
incorporated as a constitutive element into our understanding of mission, its aim and its organization. […]
To see an antithesis between the glorification of God and the search for a truly human life on earth is,
however, contrary to the gospel. Much talk about ‘leaving everything to God’ is nothing but an escape from
our responsibilities in the world. Here a docetic Christology reigns supreme.”195

De incarnatie van Jezus is in dit alles het centrum. Hij legde zijn waardigheid af, verliet zijn
hemelse context, en kwam naar de aarde om hier middels menselijke begrippen en menselijke
handelingen duidelijk te maken wat het goede nieuws betekent. Theologisch gezien komt
contextualisatie ook voort uit de vorm waarin we God kennen: als Drie-eenheid, als Triniteit.
De dialoog tussen verschillende grootheden staat daarbij centraal. Bevans en Schroeder
verwoorden dat als volgt:
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“Missions must by all means be dialogical, since it is nothing else finally than participation in the dialogical
nature of the triune, missionary God.”196

Historisch gezien is er ook alle reden om aandacht aan contextualisatie te geven. Zending
zonder contextgevoeligheid is te vaak ontmaskerd als machtsmisbruik en cultuurimperialisme.
Zie daarvoor de eerdere verwijzingen naar Verkuyl en Allen.

Ook praktisch gezien zijn er goede redenen voor contextualisatie. Ondermeer omdat contextualisatie de effectiviteit van zending vergroot. In paragraaf 3.2 staan daarvan voorbeelden.
Overigens is daarmee niet gezegd dat effectiviteit het belangrijkste uitgangspunt zou moeten
zijn. Grote acceptatie van een boodschap en praxis die niet Gods boodschap en praxis zijn, dat
is geen effectieve aanpak, maar zonde van de moeite.

Echte contextualisatie kan ook het werk, de praktijk, van een missionair werker oprechter
maken. Veel missionaire werkers en zendelingen, zeker die met een evangelische achtergrond,
worstelen met hun doelstelling en aanpak. Al snel zijn relaties bouwen en anderen helpen niet
meer dan een hulpmiddel om uiteindelijk het evangelie (lees: het zondaarsgebed) voor het
voetlicht te brengen. De indruk van manipulatie is dan niet onterecht en termen als ‘verborgen
agenda’ komen op tafel. Echte contextualisatie biedt een kans om aan dit instrumenteel gebruik
van relaties en hulp te ontsnappen. De overtuiging dat het evangelie contextafhankelijk tot stand
moet komen, biedt ruimte om na te gaan hoe het evangelie vorm kan krijgen in die specifieke
situatie, in die specifieke cultuur. Contextualisatie biedt ruimte voor een dialoog met mensen die
nog geen boodschap aan Christus hebben, waarbij de dialoog méér is dan een opstapje naar een
monoloog over de ‘echte’ inhoud van het evangelie. Het biedt ruimte voor wederzijds leren en
het ontdekken van nieuwe aspecten van het evangelie.

Tot slot brengt contextualisatie bewustwording van onze eigen contextverbondenheid met zich
mee. Bezien vanuit een andere context verliezen veel van je eigen denkpatronen, gewoontes en
veronderstellingen hun vanzelfsprekendheid; leer je kritisch te kijken naar je eigen context en
ontdek je daardoor nieuwe aspecten van het evangelie. Naar aanleiding van de gevaren van
contextualisatie in een islamitische context, gaat B. Reitsma hierop in in een artikel in Soteria.
Reitsma stelt aan de orde dat over contextualisatie in een moslimcontext verhitte debatten
worden gevoerd, terwijl de vragen rond contextualisatie in de Nederlandse context minder
pregnant lijken, ‘alsof het Evangelie in het Westen in een puurdere vorm aanwezig is dan
elders’. Reitsma staat ondermeer stil bij individualisme:
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“Meer en meer staat het individu, het ‘ik’ centraal. De protestantse traditie staat al aan het begin van die
trend, met de vraag van Luther hoe ‘ik’ een rechtvaardig God krijg. […] Misschien is het niet altijd de
vraag of ‘ik’ behouden ben, maar toch zeker of ‘ik’ God ervaar, of ‘ik’ de Geest ontvangen heb, wat ‘ik’
aan het Evangelie heb, waarom ‘ik’ nog op zondag naar een dienst moet in plaats van lekker in de natuur te
zijn. Wat ik me voortdurend afvraag is, of deze nadruk op ‘ik’ een adequate vorm van inculturatie is, en in
die zin tot op zekere hoogte ‘neutraal’, of dat het een afwijking is van de essentie van het christelijk geloof.
Als ik de bijbel goed begrijp, is de kern van zonde dat de mens niet langer op God, maar op zich zelf
gericht is. […] In Gods plan staat de gemeenschap centraal als de primaire plek waar Hij zich laat kennen.
Kan dat Evangelie ooit incultureren in een individualistische maatschappij?”197

Een ander voorbeeld dat Reitsma aanhaalt, is de zoektocht naar lichamelijke genezing:
“Zou het – om een ander voorbeeld te noemen – kunnen zijn, dat de huidige opleving van alles wat met
genezing, gebedsgenezing, dienst der genezing te maken heeft, veel meer een terugkeer is naar het
heidendom van de medicijnmannen (gezondheid door magie en manipulatie), dan naar een bijbelse
werkelijkheid, waarin ook het lijden een instrument kan worden en een plaats krijgt in Gods plan?”198

Confrontatie met andere contexten kan ons eigen begrip van het evangelie verdiepen. Het
dwingt je om zaken opnieuw te doordenken en geeft je een breder zicht op wie God is. Dat is
ook waarom Paulus aan de christenen in Efeze schrijft:
“Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op
aarde. Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest,
zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde.
Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde
van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid.”199

197

B. Reitsma, ‘Inculturatie of syncretisme: Uitdagingen en grenzen van contextualisatie in een islamitische context’,
Soteria 24,3 (2007) p.7-8.
198
Reitsma, ‘Inculturatie of syncretisme’, Soteria 24,3 (2007) p.9.
199
Efeziërs 3:14-19.

63

HOOFDSTUK 4: METHODEN
4.1 Literatuuronderzoek
De theoretische basis voor dit onderzoek is gelegd middels literatuuronderzoek, waarvan u de
resultaten met name in hoofdstuk 1, 2 en 3 vindt. De referenties treft u in het literatuuroverzicht.
4.2 Methoden voor inventarisatie
Het komen tot een zo volledig mogelijke inventarisatie van gemeentestichtingen in Nederland
was een grote uitdaging. Middels vijf methoden heb ik getracht te komen tot een zo compleet
mogelijke overzicht. Hieronder staan de gehanteerde methoden op een rij.

1. Publicatie van persberichten met bijbehorende website
In juni 2007 en in januari 2008 heb ik persberichten gepubliceerd met een oproep te
reageren als men wist van een initiatief tot gemeentestichting. De persberichten treft u
in bijlage 1 en 2. In het persbericht werd verwezen naar een website waar men
initiatieven tot gemeentestichting kon melden. De persberichten zijn overgenomen in
ondermeer het Nederlands Dagblad, het Reformatorisch dagblad, CV Koers, Uitdaging,
Joelnews, Refonieuws.nl, Alpha online, Gemeentestichting.nl, Gristelijk.nl en Shiftzine.

2. Literatuuronderzoek
In de Nederlandse literatuur worden regelmatig gemeentestichtingsprojecten genoemd.
Te denken valt aan de scriptie van Wierda – met enkele projecten van de CGK – en aan
het blad ‘De Parakleet’, waarin gemeentestichtingen van de Broederschap van Pinkstergemeenten worden genoemd. Deze projecten zijn in de inventarisatie opgenomen.

3. Benadering van kerkgenootschappen
Er is een flink aantal kerkgenootschappen benaderd om meer zicht te krijgen op waar
gemeentestichting heeft plaatsgevonden. Ik heb de zeven kerkgenootschappen die
volgens de WRR het grootst zijn benaderd en daarnaast heb ik contact gezocht met circa
dertien kleinere kerkgenootschappen.200 Een overzicht van de benaderde organisaties en
de personen waarmee contact is geweest treft u in bijlage 3.

4. Persoonlijke contacten
Het overzicht is mede tot stand gekomen via persoonlijke contacten. Met name de
contacten met Ronald van der Molen (trainer rond gemeentestichting) en Veerle Rooze
(zij promoveert op kerkelijke initiatieven in nieuwbouwwijken) bleken waardevol.
200

WRR, pagina 30-31.
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5. Bezoek van symposia
Tijdens een tweetal symposia heb ik gekeken of er projecten aan de orde kwamen die
nog niet waren meegenomen in de inventarisatie. Het ging daarbij om de studiedag
‘Kerkelijk pionieren’ van de PKN op 22 november 2007 in Driebergen en om de
‘Landelijke Netwerkbijeenkomst Gemeentestichting’ op 19 januari 2008 in Utrecht.
Tijdens de bijeenkomst op 19 januari mocht ik de tussenstand van de inventarisatie
presenteren en kon ik ook een oproep doen om mee te werken aan het onderzoek. Hier
zijn enkele reacties op gekomen.
4.3 Opzet van de internetenquête
Door middel van de inventarisatie is een overzicht van gemeentestichtingsprojecten gemaakt.
Bij een deel van de gevonden initiatieven bleek het mogelijk om een e-mailadres te achterhalen.
Deze e-mailadressen zijn gebruikt om mensen een uitnodiging te sturen voor het invullen van de
internetenquête.
Gebruik van een internetenquête als onderzoeksinstrument
Mede omdat er in Nederland nog weinig onderzoek is gedaan naar wat er feitelijk speelt rond
gemeentestichting, is dit onderzoek inventariserend van aard. Omdat een enquête bij eenzelfde
inspanning meer mogelijkheden biedt voor een breed overzicht dan bijvoorbeeld interviews,
hanteer ik voor dit onderzoek een enquête als methode. Op deze wijze kan in korte tijd meer
informatie verkregen worden. Daarnaast is een groot voordeel van een internetenquête dat de
verwerking deels geautomatiseerd kan plaatsvinden en dat er technische mogelijkheden zijn om
de opzet van de vragenlijst aan te passen aan de respondent. In mijn enquête werd bijvoorbeeld
niet gevraagd op welke wijze men ondersteuning had ontvangen (vraag 11) als de respondent
eerder had aangegeven dat er überhaupt geen ondersteuning was ontvangen (bij vraag 10).

Een internetenquête kent wel beperkingen wat betreft de complexiteit van de vragen die gesteld
kunnen worden en de diepgang. Er zijn geen mogelijkheden om door te vragen. Mede daardoor
is een enquête niet het optimale instrument om vast te stellen vanuit welk theologisch kader
mensen werken en hoe precies met contextualisatie wordt omgegaan. Dit onderzoek is op het
gebied van contextualisatie dan ook meer een poging om een globale indruk te krijgen van een
breed geheel, dan om nauwkeurig vast te stellen wat de stand van zaken ergens ter plaatse is.
Omgang met afbakening onderzoeksgebied
Dit onderzoek naar gemeentestichting kent een aantal afbakeningen (zie paragraaf 1.1). Zo kijk
ik alleen naar initiatieven vanaf 1990 en zijn gemeentestichtingen die voortkomen uit een
conflict uitgesloten. Om de lengte van de enquête beperkt te houden, heb ik ervoor gekozen niet
elke afbakening te controleren met specifieke vragen in de enquête. Wel is de afbakening in de
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inleiding van de enquête genoemd (zie bijlage 4). Enkele zaken vallen overigens wel op basis
van vragen te controleren, zoals het jaartal waarin men gestart is (in dit geval bij vraag 3 en 4).
Schematisch overzicht onderzoeksvragen
Onderstaand leg ik schematisch een verband tussen de onderzoeksvragen en de enquêtevragen,
ter verduidelijking van de samenhang. De enquête is te vinden in bijlage 5.

1a. Hoe vaak, waar en wanneer heeft

Hoe vaak: in de inventarisatie, zie paragraaf 4.2 en 5.1

gemeentestichting plaatsgevonden?

Waar: vraag 2 en via andere bronnen bij inventarisatie
Wanneer: vraag 3 en 4 en andere bronnen bij inventarisatie

1b. Wat zijn de beleefde motieven voor

Vraag 6

gemeentestichting?
1c. Wat is de achtergrond van de

Inspiratiebronnen: vraag 7

gemeentestichters?

Christelijke stroming: vraag 8
Specifieke verbondenheid: vraag 9 en in inventarisatie
Omvang startgroep: vraag 12
Theologische opleiding: vraag 13 en 14
Aantal vrouwen in de startgroep: vraag 15
Ondersteuning door salaris of giften: vraag 16
Leeftijdsverdeling binnen de startgroep: vraag 17
Afstand tot lokatie erediensten: vraag 18

1d. Hoe wordt gemeentestichting in de

Vraag 10 en 11

praktijk ondersteund?
1e. Wat ervaren gemeentestichters als de

Vraag 19

lastigste problemen?
1f. Wat is het bereik en de doelgroep van

Geografische spreiding: vraag 2 en via de inventarisatie

gemeentestichting?

Aantal mensen bereikt: vraag 20
Doelgroepen: vraag 21 en 22

2a. Welke visies bestaan er in de literatuur

Zie hoofdstuk 3

op contextualisatie?
2b. Wat is het belang van contextualisatie?

Zie hoofdstuk 3, vooral paragraaf 3.6

2c. Hoe staan gemeentestichters tegenover

Omgevingsonderzoek: vraag 23, 24 en 25

contextualisatie?

Houding ten opzichte contextualisatie: vraag 26, 27 en 28

De antwoorden op vraag 1 (naam project) in combinatie met de antwoorden op vraag 2 (plaats)
worden gebruikt om de gemeentes waar het om gaat te identificeren. Op deze wijze is
bijvoorbeeld vastgesteld dat meerdere mensen een enquête invulden over hetzelfde initiatief.
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Vragen 29 tot en met 32 zijn opgenomen om een beeld te krijgen van de respondenten. Vraag
31 is met name opgenomen om een indicatie te krijgen van de betrokkenheid van de invuller bij
het gemeentestichtingsinitatief, dit geeft een indicatie voor de validiteit van de antwoorden.201
De zogenaamde troebele motieven voor gemeentestichting (zie paragraaf 2.4) zoals benoemd
door Verkuyl zijn niet opgenomen in de vragenlijst bij vraag 6. Als er al sprake is van deze
motieven is het vanwege sociale wenselijkheid onwaarschijnlijk dat men dat zal invullen in de
enquête.202 Ook de zuivere motieven die Verkuyl noemt, zijn – één uitgezonderd – niet
opgenomen in de enquête. Deze motieven vertonen onderling en met de eerder genoemde
motieven zoveel overlap dat het separaat opnemen van deze motieven in vraag 6 eerder
verwarrend dan verhelderend zou werken.

Bij vraag 8 werd de respondenten gevraagd tot welke christelijke kerk of stroming men het
initiatief rekende. Bij deze vraag is ervoor gekozen de indeling van de Wetenschappelijk Raad
voor het Regeringsbeleid te gebruiken als indeling voor kerken en stromingen.203 Hoewel hierin
kerkgenootschappen en bredere stromingen door elkaar lopen, leek deze indeling het meest
geëigend voor dit onderzoek. Een alternatief was het geven van een open antwoord, wat
enerzijds gezorgd zou hebben voor een arbeidsintensievere verwerking van de antwoorden en
anderzijds ook het risico met zich meebracht dat onbekende kerkgenootschappen niet geplaatst
konden worden binnen het grotere geheel van christelijke stromingen. Alternatieven waren
ofwel een lijst van brede stromingen (wat uiteindelijk zeer beperkte informatie zou opleveren
over de herkomst van gemeentestichtingsinitiatieven) ofwel een lijst van specifieke
kerkgenootschappen (deze lijst zou echter nauwelijks uitputtend op te stellen zijn, ook omdat er
bij gemeentestichting veel organisaties actief zijn die nauwelijks breder bekend zijn). Het
hanteren van de indeling van de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid bleek,
ondanks de nadelen, het beste compromis tussen de verschillende benaderingen. Door het
aanvullend opnemen van vraag 9 (een open vraag) kon bovendien toch een indicatie verkregen
worden van de meer specifieke kerkelijke achtergrond van een gemeentestichtingsinitiatief.
Optimalisatie respons
Op verschillende wijzen is getracht de respons te optimaliseren. In het boek van Swanborn zijn
aanwijzingen opgenomen voor de optimalisatie van respons bij gebruik van schriftelijke
vragenlijsten. Enkele aanwijzingen bleken bruikbaar bij het optimaliseren van de respons op een

201

Vraag 31 luidt: “Maakte u in de eerste twee jaren deel uit van de startgroep van dit gemeentestichtingsproject?”
Swanborn, Methoden van sociaal-wetenschappelijk onderzoek, p.288-289.
203
Men kon derhalve een keuze maken uit: Rooms-Katholieke Kerk, Protestantse Kerk in Nederland, Orthodox
gereformeerde kerken, Bevindelijk gereformeerden, Evangelische en pinksterkerken, Vrijzinnig, ‘We rekenen ons
niet tot een van de genoemde kerken of stromingen’ en ‘Onbekend’.
202
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internetenquête.204 Zo zitten er al vroeg in de enquête enkele eenvoudige, maar interessante
vragen. De meer routinematige vragen (bijvoorbeeld de gegevens van de invuller) zijn verderop
in de enquête opgenomen. Daarnaast zijn de vragen gegroepeerd naar inhoudelijk thema om de
enquête overzichtelijk te houden. Om niet een te groot beroep te doen op de motivatie van
mensen, is getracht de enquête qua omvang te beperken, zodat deze in tien tot vijftien minuten
is in te vullen. Totaal bestaat de enquête uit 33 vragen. Om de non-respons te verminderen
kregen mensen die de enquête niet binnen een redelijke termijn invulden een herinnering per email toegestuurd.

Voor het maken van de internetenquête is LimeSurvey 1.7 gebruikt, een opensource software
pakket.205 Deze software kan ook controleren of de bepaalde vragen beantwoord zijn, waardoor
de non-respons op vraagniveau vermindert.
4.4 Meten van omgang met contextualisatie
Onderzoekstechnisch is het meten van de houding ten opzichte van contextualisatie het lastigste
onderdeel van dit onderzoek gebleken. Een internetenquête brengt altijd uniformerende
tendensen met zich mee, omdat er weinig ruimte is om op de – per definitie situatiespecifieke –
omgang met contextualisatie in te gaan.

Op basis van de antwoorden vraag 21 (doelgroep) en de vragen 23 en 25 (omgevingsonderzoek)
kan een eerste indicatie tot stand komen van de mate waarin er bij het gemeentestichtingsinitiatief aandacht voor de context was. In aanvulling daarop zijn drie vragen opgesteld die de
houding ten opzichte van contextualisatie meten. Elk van deze vragen focust op één van de drie
roots uit de definitie van contextualisatie: evangelie, omgeving en kerk (zie paragraaf 3.1). Het
concept ‘evangelie’ is binnen dit onderzoek doorvertaald naar het concretere concept van de
bijbel. Voor elk van deze drie roots is een vraag opgesteld die op vier wijzen beantwoord kan
worden. De antwoorden geven een indicatie voor waar een respondent zich op de
contextualisatieschaal bevindt. Daarbij is gekozen voor een contextualisatieschaal met vier
referentiepunten: CTX1, CTX2, CTX3 en CTX4. Dat is één referentiepunt meer dan Schreiter
hanteert (nodig omdat in de schaal van Schreiter de uitersten niet echt zijn uitgewerkt) en twee
minder dan Bevans hanteert (zes referentiepunten zou gezien de beperkte meetmogelijkheden
voor contextualisatie teveel van het goede zijn).206 Aan de vier genoemde referentiepunten is
een naam verbonden, om de herkenbaarheid te vergroten, achtereenvolgens: contrastmakers,
vertalers, situationelen en antropologen. Deze namen zijn afgeleid van termen die Bevans en
204

P.G. Swanborn, Methoden van sociaal-wetenschappelijk onderzoek (1994) p.279.
Zie www.limesurvey.org.
206
Wat betreft de uitersten die Schreiter niet uitwerkt: zijn schaal houdt bijvoorbeeld geen rekening met mensen die
zelfs translation een stap te ver vinden.
205
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Schreiter hanteren. De drie vragen rond contextualisatie luidden: Welk statement geeft het beste
uw visie op de kerk / de bijbel / de samenleving weer? (In de enquête vraag 26, 27 en 28.)

De antwoordmogelijkheden hieronder zijn gesorteerd naar de mate van contextualisatie. Daarbij
staat CTX1 voor een houding die sterk georiënteerd is op de kerktraditie en de Schrift. Daar
tegenover staat CTX4, waarin de kerk sterk georiënteerd is op de context. De visie van Wierda,
zoals verwoord in zijn scriptie, zal waarschijnlijk grotendeels in CTX2 vallen. De visie van Van
der Kolm neigt naar CTX4.

Visie op de kerk

Visie op de bijbel

Visie op de
samenleving

Sterk georiënteerd op verleden

Sterk georiënteerd op heden

(schrift en traditie)

(context)

CTX1
Contrastmakers

CTX2
Vertalers

CTX3
Situationelen

CTX4
Antropologen

De kerk moet
focussen op Gods
boodschap en die
brengen. We weten
wat die boodschap
is en onze
omgeving moet op
de vorm en inhoud
geen invloed
hebben.
De bijbel is een
boek waarin we
direct kunnen lezen
hoe we kerk
moeten zijn en hoe
we moeten leven,
ook voor deze tijd.

De kerk moet
focussen op Gods
boodschap en die
brengen.
Aanpassing aan
onze omgeving
qua vormgeving is
goed, zolang de
inhoud hetzelfde
blijft.
De bijbel is een
boek waarin we
kunnen lezen over
hoe we kerk
moeten zijn en hoe
we moeten leven,
al is niet alles nu
nog van
toepassing.

De kerk moet
focussen op onze
omgeving én op
Gods boodschap.
De situatie waarin
de boodschap
gebracht wordt
bepaalt mede de
vorm én inhoud van
de boodschap.
In de bijbel vinden
we wat hoofdlijnen
die ons iets zeggen
over hoe we nu kerk
kunnen zijn en hoe
we kunnen leven,
maar veel zaken
moeten we opnieuw
interpreteren.

We moeten als
kerk in niets
gelijkvormig
worden aan onze
samenleving en ons
er zo min mogelijk
in mengen.

We moeten als
kerk niet gelijkvormig worden
aan onze samenleving, toch zijn er
soms dingen in
waarbij we
kunnen aansluiten.

We moeten als kerk
echt met onze
samenleving
verbonden zijn om
goed te kunnen
functioneren.

De kerk moet
focussen op onze
omgeving. Alleen
vanuit de situatie
in onze omgeving
kan duidelijk
worden wat de
kerk kan
betekenen in die
situatie.
De bijbel is een
boek uit totaal
andere tijden.
Daarom speelt de
bijbel een kleine
rol als we nu
willen weten hoe
we kerk moeten
zijn en hoe we
moeten leven.
Pas in onze
samenleving leren
we echt kerk te
zijn, meer nog dan
vanuit de bijbel.
We moeten
daarom innig met
onze samenleving
verweven zijn.

In de internetenquête zijn de antwoorden die passen bij CTX1 tot CTX4 in willekeurige
volgorde gezet, om te voorkomen dat respondenten uit de volgorde van de antwoorden kunnen
opmaken hoe ze consequent kunnen antwoorden.
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HOOFDSTUK 5: RESULTATEN
5.1 Inventarisatie rond gemeentestichting
Aantal gemeentestichtingen
Van 13 juni 2007 tot 15 mei 2008 is geïnventariseerd welke initiatieven tot gemeentestichting er
in Nederland zijn. Bij de inventarisatie zijn bijna 300 initiatieven gevonden.207 Uit de resultaten
van de enquête, uit websites en andere informatie bleek dat een deel van deze initiatieven niet
binnen de afbakening van het onderzoek valt, ondermeer omdat het startjaar voor 1990 lag of
omdat men zich richtte op een specifieke allochtone doelgroep.208 Daardoor resteren er binnen
het onderzoek 281 initiatieven. Het werkelijke aantal zal hoger liggen, zie paragraaf 7.1.
Spreiding over Nederland
De spreiding van de initiatieven over Nederland blijkt niet gelijkmatig te zijn. In Zuid-Holland
zijn 70 initiatieven gevonden en in Zeeland slechts 5.

Zuid-Holland
70
Utrecht
45
Noord-Holland
41
Gelderland
39
Brabant
21
Overijssel
16
Flevoland
11
Drenthe
9
Friesland
9
Limburg
8
Groningen
7
Zeeland
5
____________________
Totaal
281

7
9
9
41
11

45
70

16

39

21

5

8

Figuur 5: aantal gemeentestichtingen per provincie

207

Door Wim Dorsman is vanaf mei 2007 een onderzoek uitgevoerd naar ‘vrije huisgroepen’. Binnen dat onderzoek
zijn circa 50 groepen gevonden. Daar waar voldoende gegevens beschikbaar waren en een initiatief binnen de
afbakening viel, zijn deze initiatieven bij mijn inventarisatie betrokken. Meer informatie op www.elim.nl.
208
In paragraaf 1.1 is meer over de afbakening van dit onderzoek te vinden.
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Deels valt de spreiding te verklaren uit de bevolkingsdichtheid.
Echter niet alle spreiding valt hiermee samen. Als het aantal

Aantal personen per initiatief
tot gemeentestichting

gemeentestichtingen per provincie wordt gerelateerd aan de
bevolkingsdichtheid per provincie, dan geeft dat een ander
beeld dan de absolute aantallen.209 In Limburg resulteert dat in
142.000 personen per gestichte gemeente en in Brabant in
115.000 personen; het aantal gemeentestichtingen per hoofd
van de bevolking is in deze provincies het laagst.210 In Utrecht
en Flevoland hebben de meeste gemeentestichtingen per hoofd
van de bevolking plaatsgevonden (bijna zes maal meer dan in
Limburg). Zeeland scoort in absolute aantallen het laagst, maar

Utrecht
Flevoland
Zuid-Holland
Gelderland
Drenthe
Noord-Holland
Overijssel
Friesland
Zeeland
Groningen
Brabant
Limburg

26.000
33.000
49.000
51.000
54.000
63.000
69.000
71.000
76.000
82.000
115.000
142.000

blijkt gerelateerd aan de bevolkingsdichtheid hoger te scoren.

In de vier grote steden woont circa 12% van de bevolking, niettemin vond 26% van de
gemeentestichtingen plaats in deze steden. Dit varieert van 23 initiatieven in Amsterdam tot 14
in Rotterdam. In Utrecht vond ik 20 initiatieven en in Den Haag 17. Daarnaast vond ik veel
initiatieven in Amersfoort (13), rond Almere (7), in Apeldoorn (6) en in Barneveld (6).
Gemeentestichtingen per denominatie
Binnen de inventarisatie is ook informatie verkregen over de achtergrond van een initiatief qua
kerk of stroming. Daaruit bleek het volgende: de meeste gemeentestichtingen zijn gerelateerd
aan de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE), circa 36. Hierbij gaat het ook om
initiatieven die zich pas later (na stichting) bij de VPE hebben aangesloten. Daarnaast bleek dat
vanuit evangeliegemeente De Deur veel initiatieven tot gemeentestichting zijn genomen, circa
15. Gerelateerd aan de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) is een soortgelijk aantal
gevonden, evenals bij het charismatische kerkgenootschap Rafael en bij de Zevende Dags
Adventisten.211
5.2 Uitkomsten van de internetenquête
Uitnodigingen en respons
Aan zoveel mogelijk initiatieven tot gemeentestichting, is een uitnodiging gestuurd om deel te
nemen aan de internetenquête. Een e-mailadres was noodzakelijk om een uitnodiging te kunnen
sturen, dit was beschikbaar bij circa 230 van de 281 initiatieven. De eerste serie uitnodigingen
209

Bron bevolkingscijfers: Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut, op basis van cijfers van het HED en
het CBS. Geraadpleegd in januari 2008 via www.nidi.knaw.nl/nl/atlas/size/tabsize. De cijfers gaan over 2005.
210
Opvallend is dat juist in deze provincies het percentage katholieken hoger ligt dan 56%. Zie T. Bernts, G. de Jong
en H. Yar, ‘Een religieuze atlas van Nederland’ in: Geloven in het publieke domein, p.93.
211
Omdat lang niet bij alle initiatieven een kerkgenootschap bekend was en omdat deze inventarisatie überhaupt niet
geheel compleet is, zullen de werkelijke aantallen hoger liggen.
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(circa 173) is verstuurd op 9 april 2008. In de weken daarna zijn in verschillende tranches,
afhankelijk van het aantal extra gevonden e-mailadressen, meer uitnodigingen verstuurd. Dit tot
een totaal van circa 230 uitnodigingen. De internetenquête was geopend tot 15 mei 2008; voor
de meeste genodigden dus ruim een maand.

De respons betrof 154 vragenlijsten, waarvan er 35 niet
bruikbaar waren omdat de vragenlijsten niet zijn afgemaakt of
verstuurd.212 Totaal zijn 119 enquêtes volledig ingevuld en
geretourneerd. Dat is een respons van 42% ten opzichte van de

Respons
Gevonden initiatieven
Enquête-uitnodigingen
Ontvangen respons
Valide respons

281
230
119
115

281 gevonden initiatieven en een respons van 52% ten
opzichte van het aantal uitnodigingen. Uit de enquêteresultaten zijn vier initiatieven verwijderd:
één vanwege een dubbeling (tweemaal dezelfde gemeente), één vanwege de doelgroep
(migrantenkerk) en twee vanwege hun start voor 1990.
Representativiteit en betrouwbaarheid
Strikt genomen valt niet vast te stellen in hoeverre de uitkomsten van dit onderzoek
representatief zijn voor gemeentestichtingen in Nederland. Er is geen zekere kennis over het
totale aantal gemeentestichtingen, waardoor de kenmerken van de respondenten noch de
antwoorden zijn te vergelijken met gegevens van de totale populatie. Daar staat tegenover dat
het aantal ingevulde enquêtes vrij groot is, evenals het responspercentage. Er is ook geen
steekproef gedaan, maar aan zoveel mogelijk initiatieven is een uitnodiging verstuurd. De
uitkomsten van dit onderzoek kunnen daarom naar alle waarschijnlijkheid worden gezien als
een redelijk goede indicatie wat betreft gemeentestichting in Nederland, al zijn er enkele
kanttekeningen. Deze kanttekeningen komen aan de orde in hoofdstuk 6.
Kenmerken respondenten
In de vragenlijst was een aantal vragen opgenomen om een beeld te krijgen van de
respondenten. Hieruit blijkt dat 94% van de respondenten man is. De grootste groep
respondenten is 30 tot 39 jaar, circa 37% van alle respondenten. Er hebben bijna geen
respondenten jonger dan 20 of ouder dan 59 aan de enquête meegewerkt. Van de respondenten
maakte 86% in de eerste twee jaren deel uit van de startgroep van het initiatief; dat is een
positieve indicatie voor de betrouwbaarheid van de antwoorden.

212

Een deel van deze 35 vragenlijsten is als test ingevuld, door mensen die nieuwsgierig waren naar de enquête, deze
mensen hebben de vragenlijst niet afgemaakt en verstuurd. Uit e-mailcorrespondentie met enkele respondenten bleek
ook dat soms sprake was van een technische storing tijdens het invullen van de vragenlijst en dat op later moment de
vragenlijst wel volledig kon worden ingevuld en verstuurd.
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Spreiding van initiatieven over de jaren
In de enquête vraag ik naar drie jaartallen: het jaar waarin de voorbereidingen zijn begonnen,
het jaar waarin de eerste breed toegankelijke bijeenkomst werd gehouden en het jaar waarin een
gemeente gestopt is (indien van toepassing). Het blijkt dat het gemiddeld ruim een jaar duurt om
van het voorbereidingsstadium tot de eerste breed toegankelijke bijeenkomst te komen. Circa
9% doet daar meer dan 2 jaar over.213 Onder de initiatieven met een lange aanloop zijn
opvallend veel initiatieven die zich rekenen tot de orthodox gereformeerde kerken.

Dit onderzoek richt zich op gemeentestichting vanaf 1990 tot half 2008, totaal ruim 18 jaar. Als
de 281 gevonden initiatieven gelijkelijk over de jaren gestart zouden zijn, zouden dat gemiddeld
circa 15 initiatieven per jaar zijn. Dat blijkt niet het geval als naar de beschikbare gegevens
wordt gekeken. Van 213 van de 281 initiatieven was het startjaar bekend, daarbij is zowel
gebruik gemaakt van gegevens uit de enquête als van overige informatie, bijvoorbeeld van
websites of van mensen die een initiatief aanmeldden voor de inventarisatie.
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Figuur 6: spreiding van gemeentestichtingsinitiatieven over de jaren

In het verloop van de grafiek zitten flinke schommelingen, waardoor het niet gerechtvaardigd
lijkt om grote conclusies te verbinden aan deze gegevens. Als er al sprake is van een trend, lijkt
dit toch een stijgende te zijn, met name vanaf de millenniumwisseling. Zo’n 72% van de
gevonden gemeentestichtingsinitiatieven is na 1999 gestart. Bij deze trend valt wel een
onderzoekstechnische kanttekening te maken, meer daarover in hoofdstuk 6. De daling in 2008
is te verklaren doordat 2008 slechts enkele maanden oud was toen dit onderzoek werd afgerond.

213
Omdat slechts met volledige jaartallen geantwoord kon worden in de enquête en niet met maanden, zal dit
percentage in werkelijkheid nog iets hoger liggen, vanwege die gevallen waar de start van de voorbereidingen of de
start van de brede bijeenkomsten niet samenviel met de start van een kalenderjaar.
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Uit de vragenlijsten blijkt dat 7 van de gevonden initiatieven inmiddels gestopt zijn. Uit
gegevens van de inventarisatie blijken nog circa 5 initiatieven gestopt te zijn. Het gaat dan totaal
om 12 initiatieven en circa 4% van het aantal gevonden gemeentestichtingen.
Motivering van gemeentestichting
Het bereiken van niet-christenen met het evangelie blijkt het belangrijkste motief voor
gemeentestichting. Zo’n 93% geeft aan dat dit een belangrijk of zeer belangrijk motief was. Het
aandacht geven aan geloofsovertuigingen en -praktijken die weinig aandacht krijgen in andere
gemeentes volgt daarna met 44%.

Motieven voor gemeentestichting (rijpercentages)
1
totaal
onbelangrijk

2

3

4

5
zeer
belangrijk

Ruimtegebrek bij de moederkerk om
aan alle bezoekers een plek te geven

85%

5%

1%

4%

4%

Vernieuwing van bestaande kerk(en)

50%

17%

8%

11%

14%

Bijdragen aan een leefbare,
rechtvaardige samenleving

16%

16%

30%

18%

21%

Bereiken van niet-christenen met het
evangelie

2%

0%

6%

17%

76%

Onenigheid met de ‘moederkerk’ over
de inhoud of vormgeving van het
geloof

80%

12%

3%

3%

3%

Mensen die teleurgesteld zijn in de
kerk weer een kans geven om
onderdeel van een kerk te zijn

30%

16%

16%

18%

21%

Aandacht geven aan geloofsovertuigingen en -praktijken die weinig
aandacht krijgen in andere gemeentes

22%

15%

20%

22%

22%

Mensen van een bepaald
kerkgenootschap een kerk bieden in
een omgeving waar nog geen kerken
van dit kerkgenootschap zijn

42%

13%

9%

17%

20%

Twee motieven volgen met beide 39% als score wanneer de categorieën belangrijk en zeer
belangrijk bij elkaar worden opgeteld: ‘bijdragen aan een leefbare, rechtvaardige samenleving’
en ‘mensen die teleurgesteld zijn in de kerk weer een kans geven om onderdeel van een kerk te
zijn’ scoorden beiden even hoog. Als vijfde motivatie geldt ‘mensen van een bepaald
kerkgenootschap een kerk bieden in een omgeving waar nog geen kerken van dit kerkgenootschap zijn’ met 37%.
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Vernieuwing van bestaande kerken is bij 25% van de initiatieven een belangrijk of zeer
belangrijk motief. De orthodox gereformeerde kerken zijn hierbij sterker vertegenwoordigd dan
statistisch verwacht mocht worden. Ruimtegebrek bij de moederkerk om aan alle bezoekers een
plek te geven scoort 8% en onenigheid met de ‘moederkerk’ over de inhoud of vormgeving van
het geloof is bij 6% een belangrijk of zeer belangrijk motief.214

Opvallend is dat 67% van de respondenten vernieuwing van bestaande kerken onbelangrijk of
totaal onbelangrijk vindt. Dit is 31% wat betreft het motief om bij te dragen aan een leefbare,
rechtvaardige samenleving.
Inspiratie bij het vormen van een gemeente
Bij vraag 7 is aan de respondenten gevraagd welke schrijvers,

Inspiratiebronnen

sprekers, trainers, websites en voorbeelden veel invloed hebben
gehad op de wijze waarop het initiatief is opgezet. Mede omdat
het een open vraag was, variëren de antwoorden sterk. Bill

Bill Hybels (Willow Creek)
Tim Keller (Redeemer)
Rick Warren (Saddleback)

Hybels (Willow Creek), Tim Keller (Redeemer Presbyterian
Church) en Rick Warren (Doelgericht leven) worden het meest genoemd, op de voet gevolgd
door Stuart Murray. Minder vaak verwijzen respondenten naar de bijbel en ook naar Bram Krol,
Stefan Paas en Floyd McClung. Ook kerken en leiders van de verschillende gemeentes die de
‘De Deur’ heten, worden een aantal keren genoemd.

Opvallend is dat de meeste inspiratie komt uit de Verenigde Staten en dat deze inspiratie niet
specifiek op gemeentestichting is gericht, maar op kerk-zijn in bredere zin. Daarnaast valt op
dat er geen Nederlandse boeken, opinieleiders of voorbeelden zijn die meer dan vijf keer
genoemd worden. De facto lijkt er daarmee geen sprake van Nederlandse opinieleiders te zijn.
Kerken en stromingen
Bij vraag 8 is gevraagd tot welke kerk of stroming een initiatief zichzelf rekent. Van de 115
respondenten geeft 57% aan dat het gemeentestichtingsinitiatief behoort tot de evangelische en
pinksterkerken. Circa 21% rekent zich niet tot een van de genoemde stromingen, zo’n 10%
rekent zich tot de orthodox gereformeerde kerken en eveneens 10% rekent zich tot de
Protestantse Kerk in Nederland. Zo’n 2% rekent zich tot de bevindelijk gereformeerde kerken.

214

De lage score bij ‘onenigheid met de moederkerk’ is mede te verklaren doordat in de inleiding van de enquête was
aangegeven dat initiatieven die voortkwamen uit een conflict niet binnen de afbakening van het onderzoek vielen.
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Orthodox gereformeerd;
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Protestantse Kerk in
Nederland; 10%

Figuur 7: gemeentestichting naar kerkgenootschappen en stromingen

Van de 22% die zich niet tot een van de genoemde stromingen rekent, blijkt bij vraag 9 dat zes
initiatieven aan evangelische en pinksterkerken te relateren zijn.215 Dat brengt het aandeel
evangelische en pinksterkerken richting de 60%. Daarnaast gaat het in deze antwoordcategorie
om initiatieven van de Zevende Dags Adventisten (3), initiatieven verbonden met de Kerk van
de Nazerener (2) en een beperkt aantal initiatieven dat vanuit de enquêtegegevens inderdaad niet
aan een specifieke kerk of één van de stromingen te relateren valt.

Er zijn geen respondenten in de enquête die hun initiatief rekenen tot een vrijzinnige stroming
of de Rooms-Katholieke Kerk. Wel bleek tijdens de inventarisatie dat de Rooms-Katholieke
Kerk een aantal initiatieven tot gemeentestichting heeft ondersteund, onder andere in
Amsterdam-IJburg en in Amersfoort. Veelal is de samenwerking enkele jaren later beëindigd.

Hierbij moet ik opmerken dat uit het nagenoeg ontbreken van Rooms-Katholieke initiatieven in
deze inventarisatie niet mag worden afgeleid dat er binnen deze kerk geen nieuwe initiatieven
worden ontplooid. In 2005 heeft KASKI een rapport gepubliceerd over Small Christian
Communities (SCC) binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Deze SCC’s zijn gedefinieerd als
‘kleine groepen (8-15 mensen) die op een of andere manier een binding hebben met de RoomsKahtolieke Kerk en die regelmatig bij elkaar komen om te bidden en het geloof met elkaar te
215

Dat blijkt bijvoorbeeld uit verbondenheid met Willow Creek, Hillsong, de Vergadering van Gelovigen of een
specifieke baptistengemeente.
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delen’.216 Er bleken er meer dan 800 te zijn. Veel van deze SCC’s zullen in de praktijk evenveel
op een kerk lijken als bijvoorbeeld een aantal huisgemeenten. Niettemin maakt de kerkopvatting
van de Rooms-Katholieke Kerk dat dat niet snel zal worden gezien als gemeentestichting,
omdat men op een andere wijze met zelfstandigheid omgaat.
Ondersteuning bij gemeentestichting
Bij vraag 10 is gevraagd door welk type organisatie ondersteuning is gegeven bij het stichten
van een nieuwe gemeente. Dit was een vraag waarop meerdere antwoorden gegeven konden
worden. Van de 115 respondenten geeft 17% aan dat ze geen enkele vorm van ondersteuning
hebben ontvangen. Circa 38% heeft ondersteuning vanuit één gemeente ontvangen. Opvallend
is dat 21% van de respondenten aangeeft ondersteuning uit het buitenland te hebben ontvangen.
Daarnaast is opvallend dat samenwerking tussen verschillende kerkgenootschappen zeldzaam
is, slecht in 13% van de gevallen heeft dat plaatsgevonden.

Ondersteuning bij gemeentestichting
Nee.

17%

Ja, ondersteuning vanuit één gemeente.

38%

Ja, ondersteuning vanuit een kerkgenootschap of
deputaatschap.

23%

Ja, ondersteuning vanuit een buitenlandse gemeente,
kerkgenootschap, netwerk of organisatie.

21%

Ja, ondersteuning vanuit meerdere gemeenten in één
kerkgenootschap.

18%

Ja, ondersteuning vanuit meerdere gemeenten uit
verschillende kerkgenootschappen.

13%

Ja, ondersteuning vanuit een Nederlandse organisatie
die GEEN gemeente of kerkgenootschap is.

9%

Bij vraag 11 is gevraagd welke ondersteuning is gegeven bij het stichten van een nieuwe
gemeente. Aan 58% is financiële ondersteuning gegeven, bij 49% is coaching gegeven, bij 37%
menskracht en in 36% van de gevallen is men ondersteund met opleidingen en trainingen. In
24% van de gevallen zijn materialen ter beschikking gesteld en bij 15% gebouwen. Bij vraag 11
was er ook gelegenheid om aan te geven welke andere vormen van ondersteuning werden
ontvangen, daar werd zes maal gebed genoemd.

216

M. Steggerda, Als een druppel in het water: Small Christian Communities en soortgelijke vormen van kerkelijk
participatie in de R.-K. Kerk (2005) p.5. Geraadpleegd via www.ru.nl/kaski/publicaties/2006/.
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Omvang en samenstelling van de startgroep
Met de startgroep wordt gedoeld op de mensen die in de beginfase betrokken zijn bij het
gemeentestichtingsproject en voor langere tijd een behoorlijke bijdrage leveren. Deze definitie
is ook in de enquête (bij vraag 12) vermeld. Blijkens de resultaten varieert de omvang van de
startgroep sterk. Zo werkt 34% van de initiatieven met een startgroep van 6 tot 10 mensen. In
29% van de gevallen werkt men met 5 mensen of minder en bij 37% werkt men met een groep
van meer dan 10 mensen.

Door 7 respondenten (6%) wordt een startgroep gemeld bestaande uit meer dan 50 personen,
met een groep van 130 mensen als absolute uitschieter. Zeker in deze laatste gevallen is
– gezien de omvang – naar alle waarschijnlijkheid sprake van gemeentestichting naar het
moeder-dochtermodel en kan de vraag gesteld of het begrip ‘startgroep’ daarop nog wel van
toepassing is. Meer daarover in hoofdstuk 6.

Bij vraag 13 en 14 is gevraagd of er binnen de startgroep
mensen waren die ofwel een theologische opleiding hadden

Iemand in de startgroep met
een theologische opleiding?

afgerond ofwel mensen die bij de start een opleiding volgden

Niemand met opleiding

43%

die zij later hebben afgerond. Bij 30% van de startgroepen is

Op HBO-niveau

41%

er iemand in de startgroep met een theologische opleiding op

Op universitair niveau

30%

universitair niveau. Voor theologische opleidingen op HBOniveau is dat 41%. Opvallend is dat bij 43% van de startgroepen niemand een theologische
opleiding heeft afgerond. In 29% van de initiatieven is er meer dan één theoloog deel van de
startgroep.

Van alle startgroepleden is circa 43% een vrouw. In 4% van de gevallen is er geen enkele vrouw
onderdeel van de startgroep en in 64% van de gevallen bestaat de helft of meer van de
startgroep uit vrouwen. Tegen deze achtergrond is het verbazingwekkend dat 94% van de
respondenten van de enquête man is. Dit komt waarschijnlijk doordat – gezien de kerkelijke
historie op dit vlak – mannen vaker een leidende rol zullen hebben dan vrouwen en derhalve
eerder als contactpersoon voor dit onderzoek zullen optreden.

Bij 53% van alle startgroepen is er niemand die door salaris of giften (geheel of gedeeltelijk) is
vrijgesteld om zich op het gemeentestichtingsproject te kunnen richten. In 30% van de gevallen
is er één persoon geheel of gedeeltelijk vrijgesteld en in 17% van de gevallen meer dan één
persoon. Bij één gemeente zijn 12 personen geheel of gedeeltelijk vrijgesteld.
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De leeftijd van de startgroepleden loopt uiteen. De meeste startgroepleden (circa 27%) zijn
tussen de 30 en 39 jaar. Circa 23% is 20 tot 29 jaar en 18% is 40 tot 49 jaar. Opvallend is dat
17% van alle betrokkenen jonger is dan 20 jaar. Dat wijst op een behoorlijke bijdrage van jonge
mensen. Het aandeel ouderen is bijzonder klein, slechts 4% is 60 jaar of ouder.

Bij vraag 18 in de enquête werd gevraagd naar de woonafstand van de mensen uit de startgroep
ten opzichte van de lokatie van de erediensten. Door 6 respondenten (5%) is deze vraag niet
beantwoord, omdat er geen erediensten op een vaste lokatie werden gehouden. Van alle
startgroepleden woont 33% binnen een kilometer van de lokatie van de erediensten. Zo’n 27%
woont tussen de 1 en 3 kilometer van deze lokatie en 17% woont op 3 tot 6 kilometer afstand.
Circa 22% woont op meer dan 6 kilometer afstand van de lokatie van de erediensten.

Het totale aantal startgroepleden zoals opgegeven in de enquête wisselt per enquêtevraag. Als
alle resultaten van vraag 12 (omvang startgroep) worden opgeteld, volgt een totaal van 1775
mensen. Als de resultaten van vraag 17 (leeftijdsverdeling) worden opgeteld, volgt een totaal
van 1858 mensen en bij vraag 18 (woonafstand) een totaal van 1737. Dit is zal mede
veroorzaakt zijn door de opmerking bij vraag 17 en 18 dat een schatting volstaat. Ook is het bij
vraag 18 een aantal keren voorgekomen dat mensen daar niets invulden.
Problemen bij gemeentestichting
Uit de antwoorden blijkt dat respondenten het vinden van goede mensen ervaren als het grootste
probleem bij gemeentestichting. Meer specifiek gaat het dan om mensen met voldoende tijd,
kwaliteit, toewijding en geestelijke volwassenheid. Dit spitste zich voornamelijk toe op het
leiderschap, maar het speelde ook voor de muziek en het kinderwerk. Voor de leiders blijkt met
name het combineren van gezin, werk en gemeentestichting een dilemma te zijn. Over het
vinden van mensen met voldoende tijd en kwaliteit werden totaal ruim 50 opmerkingen
gemaakt. In een beperkt aantal gevallen bleken ingrijpende voorvallen zoals een scheiding, een
burn-out of het overlijden van een betrokkene obstakels te zijn geweest bij gemeentestichting.

Het in teamverband komen tot een visie, het bewaren van de eenheid daarbij en het maken van
theologische en praktische keuzes over dingen als muziek, rolverdeling, doop en avondmaal
blijkt ook vaak als problematisch te worden ervaren. Over het bepalen van de visie werden circa
15 opmerkingen gemaakt, over eenheid en onenigheid circa 13 opmerkingen, over het bepalen
van de theologie en het maken van praktische keuzes werden 24 opmerkingen gemaakt bij de
vraag naar problemen. Wat dat laatste betreft varieerden de antwoorden van ‘hoe ben je
gereformeerd missionair?’ tot ‘hoe de samenkomsten in te richten qua opzet, inhoud, muziek?’.
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Over het bereiken en betrekken van mensen, hen bekeren en verder begeleiden worden totaal
circa 32 opmerkingen gemaakt. De één dacht daarbij sterk vanuit de omgeving: “Inzicht krijgen
in wat mensen in de buurt van de startende gemeente nodig hebben.” De ander dacht veel meer
vanuit de kerk: “Bezoekers binnen te krijgen, bevestigen van nieuwe gelovigen in de kerk.” Eén
van de respondenten meldt: “Brabant is totaal anders dan geestelijk Nederland boven de
rivieren, er is bijvoorbeeld geen enkele overloop vanuit Protestantse kerken; groei moest komen
uit echt tot geloof gekomen mensen.”

Het vinden van een geschikt gebouw voor diensten en andere doordeweekse bijeenkomsten
wordt 22 keer genoemd. De verhouding tot bestaande kerken – hetzij de moederkerk, hetzij
kerken uit de omgeving – wordt 21 maal genoemd als problematisch. Door 8 respondenten zijn
de financiën als probleem genoemd, relatief weinig dus. De omgang met mensen met pastorale
problemen – mensen die bijzonder veel aandacht behoefden – wordt ook 8 maal genoemd.
Doelgroepen en bereik van gemeentestichting
De gestichte gemeentes die überhaupt al mensen bereiken, bereiken gemiddeld 142 mensen per
gemeente. Met het bereik doel ik op mensen die minimaal eens per maand een activiteit van de
gemeente bezoeken (bijvoorbeeld een eredienst, huissamenkomst, kring of buurtmiddag). Als
deze resultaten geëxtrapoleerd worden naar alle 281 gevonden initiatieven, betekent dat dat alle
initiatieven samen een totaalbereik hebben van bijna 40.000 mensen. Dat is minder dan 0,3%
van de totale Nederlandse bevolking.

Circa 21% van de gevonden gemeentes bereikt minder dan 25 mensen per maand. Circa 43%
bereikt maandelijks 100 mensen of meer. De 15 grootste gemeentes bevinden zich in
Amersfoort (3), Apeldoorn (2), Rotterdam (2), Gouda, Barneveld, Amsterdam, Sleeuwijk,
Hilversum, Voorthuizen, Ede en Alphen aan de Rijn. Het bereik van deze gemeentes varieert
tussen de 280 en 1000 mensen. Twee van deze gemeentes zijn van bevindelijk gereformeerde
signatuur, de overigen zijn voornamelijk te rekenen tot de evangelische en pinksterkerken.
Opvallend is dat van deze 15 grootste gemeentes zich er 8 rond de Veluwe bevinden en dat het
vaak om middelgrote steden gaat.

Wat betreft de sociaal-economische klasse van bezoekers geeft 50% van de respondenten aan
dat men een ‘evenwichtige mix van mensen uit al deze klassen’ bereikt. Circa 15% zegt met
name mensen uit een sociaal-economisch lagere klasse te bereiken, 24% zegt de middenklasse
te bereiken en 9% mensen uit een hogere sociaal-economisch klasse. In 3% van de gevallen
blijkt dit onbekend. Zie voor kanttekeningen hierbij ook hoofdstuk 6.
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Van alle respondenten geeft 48% aan dat het betreffende gemeentestichtingsinitiatief geen
specifieke doelgroep heeft, maar zich richt op iedereen die interesse heeft. Circa 31% geeft aan
een geografisch afgebakende doelgroep te hebben, de omvang varieert van een complete
provincie tot een specifieke wijk. Van de respondenten geeft 18% aan dat de gemeente werkt
met een sociaal gedefinieerde doelgroep (mensen met bepaalde persoonlijke of sociale
kenmerken). De doelgroep is dan vaak bepaald aan de hand van leeftijd, buitenkerkelijkheid of
leefstijl (b.v. expats of yuppen).
Onderzoek naar de context
Van de 115 deelnemers geeft slechts 22% aan dat er veel onderzoek is gedaan naar de context
van het initiatief (vraag 23). Voor het overige is er enig onderzoek gedaan (37%), geen
onderzoek gedaan (37%) of is het onbekend (4%).

Bij het contextonderzoek hebben gemeentestichtingsinitiatieven

Onderzoek naar de context

gebruik gemaakt van de volgende onderzoeksmethoden: het
verzamelen van cijfers bij officiële instanties (40%), gesprekken
met sleutelpersonen (31%), bewust wonen in de omgeving van
het project (31%), interviews met mensen uit de omgeving

Geen onderzoek

37%

Enig onderzoek

37%

Veel onderzoek

22%

Onbekend

4%

(26%) en schriftelijke enquêtes (5%). Daarnaast werden gebed
en historisch onderzoek een aantal keren genoemd. Het onderzoek vond voornamelijk plaats
naar demografische gegevens en leefomstandigheden (16%) en naar de kerkelijke of religieuze
kenmerken van een gebied (15%). Onder dat laatste valt ondermeer de omvang van het
lidmaatschap van andere kerken, welke kerken al aanwezig zijn en hoe mensen tegenover God
en de kerk staan. Daarnaast werd gekeken naar noden en behoeften van mensen (11%) en naar
de interesse voor en de vormgeving van een nieuwe kerk (5%).
Visie op de kerk, de bijbel en de samenleving
Bij vraag 26, 27 en 28 werd de respondenten gevraagd naar hun visie op achtereenvolgens de
kerk, de bijbel en de samenleving. Ze konden daarbij aangeven in welke van vier uitspraken ze
zichzelf het meeste herkenden. Elk van deze uitspraken valt te plaatsen op een schaal om de
houding tegenover contextualisatie te meten, zie paragraaf 4.4.

Wat betreft de visie op de kerk herkent een meerderheid (61%) van de respondenten zich het
meest in de CTX2-uitspraak: “De kerk moet focussen op Gods boodschap en die brengen.
Aanpassing aan onze omgeving qua vormgeving is goed, zolang de inhoud hetzelfde blijft.”
Daarna volgt met 29% de CTX3-uitspraak: “De kerk moet focussen op onze omgeving én op
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Gods boodschap. De situatie waarin de boodschap gebracht wordt bepaalt mede de vorm én
inhoud van de boodschap.”

Bij de visie op de bijbel herkent een meerderheid van 64% van de respondenten zich in de
CTX1-uitspraak: “De bijbel is een boek waarin we direct kunnen lezen hoe we kerk moeten zijn
en hoe we moeten leven, ook voor deze tijd.” De twee uitspraken verder op de schaal (onder
CTX2 en CTX3) volgden beide met 17%.

Bij de vraag over de visie op de samenleving leveren de antwoorden meer spreiding op, met
name over twee categorieën. Zo’n 47% herkende zich het meest in de CTX2-uitspraak: “We
moeten als kerk niet gelijkvormig worden aan onze samenleving, toch zijn er soms dingen in
waarbij we kunnen aansluiten.” Daarna volgde met 43% de CTX3-uitspraak: “We moeten als
kerk echt met onze samenleving verbonden zijn om goed te kunnen functioneren.”
C4 - 1%

C4 - 0%
C4 - 9%
C3 - 17%

C3 - 29%
C2 - 17%
C3 - 43%

C2 - 61%
C1 - 64%
C2 - 47%

C1 - 8%
Kerk

Bijbel

C1 - 0%
Samenleving

Figuur 8: Houding ten opzicht van contextualisatie

Een analyse van de kruistabellen van de antwoorden op deze contextualisatievragen maakt
duidelijk dat er een redelijke samenhang bestaat tussen de antwoorden op de vragen. Er zijn
bijvoorbeeld weinig mensen die kiezen voor CTX1 wat betreft de bijbel en wat betreft de kerk
dan kiezen voor CTX4. Zoals uit de staafdiagrammen blijkt, zijn de verdelingen over CTX1 tot
en CTX4 per vraag wel verschillend.

Om de drie vragen te integreren tot één maat voor contextualisatie, is de gemiddelde waarde van
de antwoorden op vraag 26 t/m 28 berekend. Gezien het feit dat het om een ordinale schaal gaat
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is dit methodisch wat dubieus, maar het geeft wel enig inzicht in tendensen. Als gemiddelde
kreeg elk initiatief een waarde variërend tussen 1 (weinig contextualisatie) en 4 (veel
contextualisatie). Het midden daarvan is 2,5. Het bleek dat het overgrote deel van de initiatieven
(81%) minder scoorde dan het midden en dus aan de behoudende kant van de contextualisatieschaal ingedeeld kan worden. Opvallend is dat met name de gemeentes van voor 1996 relatief
laag scoren.

De voorhoede van gemeentestichtingsinitiatieven die hoog scoren op de contextualisatieschaal
bestaat uit 12 initiatieven (10%) die gemiddeld een 3 of hoger scoren. Opvallend is dat 5 van
deze initiatieven zichzelf rekenen tot de orthodox gereformeerde kerken. Onder deze 12
initiatieven zijn er slechts 2 waar geen theoloog onderdeel van de startgroep is; bij 8 van de 12
is een universitair geschoolde theoloog deel van de startgroep. Toch is er in deze voorhoede
slechts één initiatief dat veel onderzoek heeft gedaan naar de omgeving van het gemeentestichtingsinitiatief.

83

HOOFDSTUK 6: DISCUSSIE
6.1 Kanttekeningen bij het onderzoek
Het aantal gemeentestichtingen
Binnen dit onderzoek wordt melding gemaakt van 281 gevonden initiatieven. Daar passen wel
enkele kanttekeningen bij. Zo is er één geval van ‘herplanting’, waarbij sprake is van meer
continuïteit vanuit een reeds bestaande gemeente dan gewoonlijk het geval is bij
gemeentestichting.217 Ook heeft men in 4 gevallen in de enquête aangegeven dat ‘onenigheid
met de moederkerk’ een belangrijke of zeer belangrijke rol speelde als motivatie voor
gemeentestichting (naast andere motieven), wat twijfel oproept of deze initiatieven wel binnen
de afbakening vallen. Daarnaast is er bij 3 enquêtes vanwege de doelgroep twijfel mogelijk of
zij binnen de afbakening vallen, deze gemeentes gaven aan zich op Antillianen en/of Arubanen
te richten.218 Tot slot moet gemeld worden dat niet bij elke gemeente alle gegevens omtrent het
startjaar, de doelgroep en de motivatie bekend waren. Daardoor kan niet uitgesloten worden dat
nog enkele van de gevonden initiatieven niet binnen de afbakening van dit onderzoek vallen.

Naast deze kanttekeningen moet opgemerkt worden dat er geen gegevens beschikbaar zijn om te
verifiëren hoe compleet de inventarisatie van gemeentestichtingen is. Het moge duidelijk zijn
dat het totale aantal gemeentestichtingen hoger zal liggen dan de 281 initiatieven die binnen dit
onderzoek zijn gevonden. Daarvoor zijn in ieder geval twee redenen. Allereerst zijn er
ongetwijfeld gemeentes van na 1990 die niet zijn gevonden binnen dit onderzoek, bijvoorbeeld
omdat ze niet zijn aangesloten bij een van de benaderde kerkgenootschappen en ook het
persbericht niet hebben opgemerkt. Daarnaast zullen er in de afgelopen 18 jaar gemeentes zijn
gesticht die na een aantal jaren weer moesten stoppen. Deze initiatieven zijn lastig traceerbaar,
onder andere omdat er geen gegevens op internet van te vinden zijn. Daarbij is het goed
denkbaar dat mensen er niet trots op zijn als een initiatief tot gemeentestichting niet slaagt en ze
er daarom geen behoefte aan hebben om deze initiatieven te melden.
De stijgende trend in gemeentestichting
In paragraaf 5.2 wordt opgemerkt dat er sprake lijkt te zijn van een stijgende trend in
gemeentestichting, met name vanaf de millenniumwisseling. Bij deze trend moet een
onderzoekstechnische kanttekening gemaakt worden. Het lijkt aannemelijk dat naarmate de tijd
verder teruggaat, dat het onwaarschijnlijker is dat gemeentestichtingsinitiatieven door mij
gevonden worden. Een gemeente die meer dan 15 jaar geleden gestart is, zal zichzelf
217

S. de Boer, Kerkherplanting: Op zoek naar een theologisch kadervoor het herplanten van een door uitsterven
bedreigde kerkelijke gemeente (2007) p.29-30.
218
Bij mensen uit de Antillen en Aruba kan de vraag gesteld worden of het om migrantenkerken gaat, deze mensen
hebben tenslotte een Nederlands paspoort, hebben dat altijd al gehad en wonen in Nederland.
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waarschijnlijk minder snel met gemeentestichting associëren en symposia daarover bezoeken
dan een gemeente die drie jaar geleden gestart is. Deze trend hoeft dan ook niet zozeer een
weergave te zijn van de werkelijkheid, maar is wellicht een afspiegeling van de onderzoeksopzet en het moment van onderzoek.
De resultaten rond kerken en stromingen
Bij vraag 8 is gevraagd tot welke kerk of stroming een initiatief zichzelf rekent. De resultaten
staan in paragraaf 5.2. Hierbij moet opgemerkt worden dat deze resultaten beïnvloed zullen zijn
door het type bladen waarin de persberichten zijn overgenomen. Veel van deze bladen zijn
ofwel orthodox-reformatorisch van aard, ofwel evangelisch-charismatisch. In de media van
Katholieken, vrijzinnigen en van uiterst conservatieve stromingen (denk b.v. aan de rechterflank
van de gereformeerde gezindte) hebben voor zover mij bekend geen publicaties plaatsgevonden.
Dit kan eraan bijgedragen hebben dat binnen deze stromingen weinig tot geen initiatieven
gevonden zijn. Dit tekort in het onderzoek zal deels gecorrigeerd zijn door het benaderen van
zeer diverse kerkgenootschappen (b.v. ook uiterst conservatieve kerkgenootschappen) en het
toepassen van andere onderzoeksmethoden bij de inventarisatie (paragraaf 4.2).
De gegevens rond de startgroep
Uit de antwoorden van de enquête lijkt naar voren te komen dat het begrip ‘startgroep’ wellicht
breder geïnterpreteerd is dan bedoeld. De startgroep was gedefinieerd als ‘de mensen die in de
beginfase betrokken waren bij het gemeentestichtingsproject en voor langere tijd een
behoorlijke bijdrage hebben geleverd’. In 19 vragenlijsten is aangegeven dat de startgroep
groter was dan 25 personen, met uitschieters boven de 50 personen. Daarmee lijkt de variatie in
omvang dermate groot, dat het bijna ondenkbaar is dat mensen op hetzelfde (theoretische)
concept hebben gedoeld. Zo heeft de één wellicht aangegeven hoeveel mensen er vanuit de
moedergemeente zijn meegegaan naar een nieuw te stichten gemeente, terwijl een ander
wellicht doelde op een kleine groep intimi die leiding gaf aan het gemeentestichtingsinitiatief.
Een betere definitie had aan eenduidiger resultaten kunnen bijdragen.
De informatie over sociaal-economische klassen
Bij de vraag naar de sociaal-economische klasse van bezoekers zijn ook drie kanttekeningen te
maken. De eerste kanttekening is dat hier mogelijkerwijs sociaalwenselijke antwoorden zijn
gegeven. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat mensen een ideaalbeeld hebben, waarbij in de kerk
mensen van alle rangen en standen samenkomen. Een tweede kanttekening is dat het begrip
‘sociaal-economische klasse’ vele aspecten kent en daardoor niet eenduidig is. De aspecten
opleidingsniveau, inkomen en type werk kunnen allemaal een rol spelen, waarbij niet te zeggen
valt op basis van welk aspect respondenten de sociaal-economische klasse van bezoekers van de
gemeente bepaald hebben. Stel bijvoorbeeld dat er veel studenten onder het bezoek zijn, worden
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zij dan op basis van hun inkomen aangemerkt als van een sociaal-economisch lagere klasse of
juist als van een hogere sociaal-economisch klasse vanwege hun opleidingsniveau? Tot slot is
het de vraag of de respondenten goed kunnen inschatten wat iemands sociaal-economische
klasse is. Iemands eigen referentiekader zal daarin meewegen. Zo zal iemand die nooit in een
achterstandswijk geleefd heeft, wellicht veel sneller mensen zien als uit een sociaal-economisch
lagere klasse. En iemand die in een achterstandswijk leeft is wellicht veel sneller geneigd om
een ander te zien als van een hogere sociaal-economisch klasse.
De meting van contextualisatie
Bij de meting van contextualisatie zijn verschillende kanttekeningen te maken. Van een gedegen
meting is geen sprake, de resultaten kunnen in het beste geval als een indicatie worden gezien.
Allereerst is geen pre-test van het meetinstrument (de vragen 26, 27, 28) uitgevoerd, waardoor
de validiteit van de uitkomsten onzeker is. Daarnaast bedraagt het aantal vragen dat aan de
indicatie ten grondslag ligt slechts drie; een incidentele invulfout heeft daardoor grote invloed
op de uitslag. Ook is het de vraag of contextualisatie goed middels een internetenquête gemeten
kan worden. Zoals eerder opgemerkt kan niet worden doorgevraagd naar een situatiespecifieke
omgang en is het onderzoeksinstrument uniformerend van aard. Juist bij contextualisatie is dat
problematisch. Tot slot moet opgemerkt worden dat de vragen 26 tot en met 28 vooral iets
zeggen over de houding van de respondent en weinig tot niets over de omgang met
contextualisatie in de praktijk.

86

HOOFDSTUK 7: CONCLUSIES
7.1 Gemeentestichting in Nederland
De onderzoeksvragen rond gemeentestichting 1a t/m 1f zijn in hoofdstuk 5 grotendeels
beantwoord. In deze paragraaf sta ik stil bij enkele hoofdlijnen en leg ik verbindingen tussen de
feitelijke resultaten en de literatuur rond gemeentestichting.

Gemeentestichting in Nederland ontstijgt de aantallen waarbij van incidenten gesproken kan
worden. Het fenomeen heeft een geschiedenis waarbij ook in de afgelopen 18 jaar sprake is
geweest van flinke – en mogelijk zelfs groeiende – activiteit. Binnen dit onderzoek zijn
uiteindelijk 281 initiatieven tot gemeentestichting gevonden. Zoals aangegeven in hoofdstuk 6
zal het werkelijke aantal gemeentestichtingen hoger liggen. Een getal tussen de 300 en 500 lijkt
daarbij een realistische schatting. Daar bovenop komt nog een flink aantal migrantenkerken; in
aantal waarschijnlijk zelfs groter dan het aantal ‘autochtone’ initiatieven.

De resultaten van dit onderzoek geven aanleiding om vraagtekens te zetten bij enkele cijfers van
de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Zij spreken over 1.000 evangelische en
charismatische gemeentes in Nederland, terwijl in dit onderzoek alleen al 170 van dergelijke
gemeentes gevonden zijn die in de afgelopen achttien jaar zijn gestart en het werkelijke aantal
nog hoger zal liggen. Dat betekent ofwel dat veel evangelische gemeentes een korte levensduur
hebben, ofwel dat het aantal evangelische en charismatische gemeentes in werkelijkheid groter
is dan de 1.000 gemeentes die de WRR noemt.219

Momenteel is het bereik van gemeentestichting niet zo groot dat het de kerkverlating kan keren.
Het bereik van alle gevonden initiatieven is circa 40.000 mensen. Dat is minder dan 0,3% van
de Nederlandse bevolking. Om dit in perspectief te zetten, volstaat het te noemen dat het
kerkbezoek bij de Rooms-katholieke Kerk jaarlijks met bijna 20.000 mensen daalt.220 Bij de
PKN zou in 2007 sprake zijn van een daling met 60.000 leden.221

Rond de Veluwe speelt een bijzondere dynamiek rond gemeentestichting. In Amersfoort,
Apeldoorn en Barneveld vindt opmerkelijk veel gemeentestichting plaats. Ook valt op dat van
de 15 gemeentes met het grootste bereik, zich er 8 rond de Veluwe bevinden. De Veluwe staat
bekend als relatief christelijke regio. Dit roept dan ook de vraag op of er daadwerkelijk sprake is
van het bereiken van niet-christenen. Is er niet vooral sprake van ‘overloop’ uit andere kerken?
219

Zie Geloven in het publieke domein, p.107.
Bron: KASKI. Zie ook www.katholieknederland.nl/actualiteit/2007/detail_objectID616976_FJaar2007.html.
221
Bron: Trouw. Zie meer.trouw.nl/nieuws-en-debat/protestantse-kerk-verloor-vorig-jaar-60-duizend-leden. Trouw
baseert zich op cijfers van de SMRA in Delft. Bezocht in augustus 2008.
220
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Deze feiten maken mogelijk iets zichtbaar van de ‘gettomentaliteit’ waar Paas over schrijft:
“Het lijkt erop dat plaatsen van rond de 50.000 inwoners de christelijke bolwerken van de toekomst
worden. Verklaringen liggen niet ver weg. In zulke plaatsen is het bijvoorbeeld gemakkelijker om
christelijk onderwijs in stand te houden. De buurman zal er niet zo snel een boormachine pakken op
zondag. Veel winkels blijven gesloten als christenen naar de kerk gaan. Praiseavonden zijn volgepakt. Het
gevolg van deze trend is wel dat buiten de bijbelgordel in de toekomst nog maar heel weinig christenen te
vinden zullen zijn. […] Gettovorming en een gettomentaliteit helpen ons om onszelf zo lang mogelijk sterk
en bevoorrecht te blijven voelen. ”222

Er zijn meer indicaties dat de missionaire motivatie bij gemeentestichting zich niet consequent
doorvertaalt naar de praktijk. Zo hebben de vraagstukken die worden ervaren als de grootste
problemen in het proces van gemeentestichting maar heel beperkt een relatie met missionaire
vraagstukken. Het lijkt veeleer zo te zijn dat interne vraagstukken rond de mensen, de
praktische organisatie en de invulling van de eredienst de aandacht opeisen. Daarnaast doet
maar een zeer beperkt deel van alle initiatieven serieus onderzoek naar de omgeving. Ook heeft
minder dan de helft van de initiatieven een specifieke doelgroep op het oog.223

Er zal meer onderzoek nodig zijn om met zekerheid te kunnen vaststellen of de missionaire
motivatie zich inderdaad niet doorvertaalt naar de praktijk. Als dat inderdaad het geval blijkt te
zijn, zijn er minimaal drie redenen denkbaar. Ofwel blijkt dat gemeentestichting dermate
complex en veeleisend is, dat men weinig ruimte overhoudt om naast de interne zaken ook
aandacht te hebben voor missionaire vraagstukken en activiteiten; ofwel men heeft niet de
kennis en kunde om de missionaire motivatie om te zetten naar een missionaire praktijk; ofwel
de aangegeven missionaire motivatie voor gemeentestichting is niet meer dan een dekmantel
voor andere beweegredenen.

Vernieuwing van bestaande kerken speelt bij veel gemeentestichters geen motiverende rol. Dat
kan erop duiden dat vernieuwing überhaupt niet als een speerpunt wordt gezien, ook niet binnen
de gemeentestichtingsinitiatieven zelf. Het lijkt er in ieder geval op te duiden dat geen sprake is
van een ‘mixed economy’, zoals het streven is bij het Engelse project Fresh Expressions,
waarbij bestaande en nieuwe kerken elkaar versterken. De ideaalbeelden uit de literatuur zijn op
dit vlak niet herkenbaar in de praktijk. Gemeentestichting heeft veel plaatsgevonden vanuit
evangelische en pinksterkerken; ook dit kan er oorzaak van zijn dat er weinig oog is voor
onderling leren en het beïnvloeden van bestaande kerken, omdat juist bij deze kerken sprake is
van organisatorische versplintering en kerkgenootschappen er vaak een zeer beperkte rol spelen.
222

S. Paas, ‘Een snufje zout’ in: CV Koers (november 2006) p.11. Zie ook Becker, Godsdienstige veranderingen,
p.96. Daar staat: “In 2004 worden kerkleden vaker dan mag worden verwacht in de gemeenten van maximaal 50.000
inwoners aangetroffen. Deze gemeenten zijn kennelijk op weg om de ‘ bolwerken’ van de kerkelijkheid te worden.”
223
Opvallend is dat de belangrijkste inspiratiebronnen van gemeentestichters (Hybels, Keller, Warren) allen wel een
missionaire insteek hebben, gericht onderzoek naar de omgeving doen en vaak ook doelgroepgericht te werk gaan.
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7.2 Contextualisatie bij gemeentestichting
In hoofdstuk 3 zijn visies op contextualisatie aan de orde gekomen. Ook is gekeken naar het
belang van contextualisatie vanuit historisch, theologisch en praktisch perspectief. Daarmee zijn
de onderzoeksvragen 2a en 2b beantwoord.

Nederland is onderhevig aan een aantal fundamentele veranderingen en kent steeds meer
diversiteit. De spanningsvelden tussen context, evangelie en kerk worden daardoor steeds meer
gevoeld. Het is nog lang niet overal expliciet benoemd, maar contextualisatie is dan hét
aandachtspunt. Toch lijkt er wat betreft contextualisatie bij gemeentestichters sprake van een
ietwat passieve praktijk en een conservatieve houding. Dit blijkt zowel uit de beperkte aandacht
voor omgevingsonderzoek en het definiëren van doelgroepen, als uit de vragen die trachten de
houding ten opzichte van contextualisatie te meten. Gezien de fundamentele veranderingen
waaraan Nederland onderhevig is en de grote diversiteit binnen ons land, lijkt dat niet de meest
aanbevelenswaardige benadering.

Mogelijk is er een verband tussen de aandacht voor en houding tegenover contextualisatie en de
mate waarin een theologische opleiding genoten is. Het zou zo kunnen zijn dat een theologische
opleiding mensen stimuleert tot hermeneutische voorzichtigheid, waarbij praktijken uit de bijbel
niet zomaar worden getransporteerd naar het heden. Hoe het ook zij, de hermeneutische
voorzichtigheid die Murray aanbeveelt heeft nog weinig weerklank onder gemeentestichters
gevonden.224 Bij de visie op de bijbel herkent een meerderheid van 64% van de respondenten
zich in de uitspraak: “De bijbel is een boek waarin we direct kunnen lezen hoe we kerk moeten
zijn en hoe we moeten leven, ook voor deze tijd.” Als het zo is dat een theologische opleiding
leidt tot meer hermeneutische bezinning en openheid voor contextualisatie, verklaart dat
wellicht ook waarom veel initiatieven vanuit orthodox gereformeerde kerken een relatief
progressieve houding ten opzichte van contextualisatie hebben. Bij orthodox gereformeerde
kerken zal een theologische opleiding vaker vereist zijn dan bij veel evangelische en
pinksterkerken.

Veel van de Nederlandse discussies over contextualisatie richten zich op een moslimcontext, in
de literatuur wordt nauwelijks gereflecteerd op contextualisatie binnen de Nederlandse context.
Dat is jammer, want hoewel concepten als postmodernisme en Post-Christendom ons kunnen
helpen om enkele van de grote lijnen te zien, moet contextualisatie ook betrekking hebben op
een specifiek land, op een stad of zelfs op een specifieke wijk of een specifieke groep mensen.
Paas vormt op deze literatuurleemte één van de weinige uitzonderingen en reflecteert in zijn
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Zie paragraaf 2.5.
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boek Jezus als Heer in een plat land op contextualisatie in de Nederlandse context.

225

Los

daarvan, de discussie rond contextualisatie wordt al snel gedomineerd door de vraag wanneer
contextualisatie te ver gaat. Potentiële gevaren mogen de discussie echter niet verlammen. Het
zou goed zijn als er minder vanuit grenzen, extremen en angst geredeneerd wordt en meer
vanuit een open zoektocht naar het best mogelijke. Er lijkt nog ruimte voor verbetering te zijn.
7.3 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek
Door de breedte van dit onderzoek en het inventariserende karakter, kon niet op veel punten de
diepte worden ingegaan. Wel biedt dit onderzoek verschillende aanknopingspunten voor
vervolgonderzoek. Ik noem hier enkele mogelijkheden:


Allereerst kan gekeken worden naar de mate waarin nieuwe gemeentes er
daadwerkelijk in slagen om niet-christenen te bereiken. De motivatie is er, maar het
is onduidelijk of het ook daadwerkelijk lukt om dat doel te verwezenlijken. Is bij
gemeentestichting tot nu toe niet vooral sprake van ‘overloop’ van mensen uit
bestaande kerken?



Daarnaast kan onderzoek worden gedaan naar de omgang met contextualisatie in de
praktijk van gemeentestichting in Nederland. Ontwikkeling van een verbeterd
meetinstrument om contextualisatie te meten is daarbij een mogelijkheid. Ook zijn
er prikkelende voorbeelden die als case study onderzocht kunnen worden, te denken
valt aan Villa Klarendal in Arnhem.226



Daarnaast is het nuttig om betere modellen te ontwikkelen voor het typeren van
gemeentestichtingen

en

gemeentestichtingsstrategieën.

Zoals

besproken

in

paragraaf 2.5 kent het model van Murray enkele tekortkomingen en zijn er geen
betere alternatieven.


Ook de rol van vrouwen bij gemeentestichting is nader onderzoek waard, mede
vanwege de vele discussies rond de rol van vrouwen in de kerk. Hun bijdrage aan
gemeentestichting lijkt kwantitatief behoorlijk, maar de aard van hun bijdrage is
nog niet duidelijk.



Tot slot is het aanbevelenswaardig dat meer niet-westerse theologie en
missiologische inzichten toegankelijk worden gemaakt voor gemeentestichters. Een
scriptie schrijven over wat gemeentestichters kunnen leren van bepaalde aspecten
van de missiologie, is daarbij één van de mogelijkheden. Ook tijdens opleidingen
zou hiervoor aandacht moeten zijn.

225
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S. Paas, Jezus als Heer in een plat land: Op zoek naar een Nederlands evangelie (2001).
Zie ook pagina 9 voor een gecontextualiseerd lied uit Arnhem.
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BIJLAGEN
Bijlage 1: Persbericht vóór inventarisatie

Persbericht
Naaldwijk, 13 juni 2007

Inventarisatie gemeentestichting gestart
Hoeveel kerken zijn er de afgelopen jaren in Nederland gestart? Waar zijn gemeentes
gesticht? Deze vragen zijn op dit moment niet te beantwoorden. Martijn Vellekoop
inventariseert daarom hoeveel kerken er na 1990 zijn ontstaan en wat de achtergronden
ervan zijn.
In deze fase van het onderzoek wil Vellekoop in contact komen met mensen die op de hoogte
zijn van succesvolle én niet succesvolle initiatieven tot gemeentestichting. Van beiden valt te
leren! Ook huiskerken en andere initiatieven die (willen) functioneren als een christelijke
geloofsgemeenschap maken deel uit van deze eerste inventarisatie. Bent u betrokken (geweest)
bij het starten van een nieuwe kerk? Weet u van een initiatief tot gemeentestichting? Met uw
hulp kan een beeld ontstaan van gemeentestichting en kerkplanting in Nederland. Op
www.jezusvolgen.nl/gemeentestichting kunt u informatie doorgeven en leest u meer over de
achtergronden van het onderzoek. Mensen die een bijdrage leveren, worden uiteraard
geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek.
Hoewel er Nederlandse publicaties over gemeentestichting zijn, blijkt er geen overzicht te
bestaan van de mate waarin het in Nederland plaatsvindt. Deze inventarisatie is een eerste
aanzet om te komen tot een overzicht van gemeentestichting in grofweg de afgelopen vijftien
jaar. Lopende de inventarisatie wordt de begripsafbakening en onderzoeksopzet verder
uitgewerkt. Als alles volgens planning verloopt, worden de resultaten van het onderzoek tegen
het einde van 2007 gepresenteerd.
Martijn Vellekoop is student theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Het onderzoek
wordt begeleid door Sake Stoppels (docent gemeenteopbouw aan de Vrije Universiteit) en
Stefan Paas (lector gemeenteopbouw aan de Christelijke Hogeschool Ede).
Einde persbericht
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Bijlage 2: Persbericht tussenstand inventarisatie

Persbericht
Naaldwijk, 17 januari 2008

Meer dan 200 gemeenten gesticht in Nederland
In Nederland zijn vanaf 1990 meer dan 200 gemeenten gesticht. Martijn Vellekoop
presenteerde zaterdag 19 januari de tussenstand van zijn onderzoek op een landelijke
netwerkbijeenkomst voor kerkplanters. In Zuid-Holland vond hij ruim zestig initiatieven
tot gemeentestichting, in Zeeland vooralsnog slechts vijf.
Vellekoop over gemeentestichting: “Het starten van nieuwe kerken is op dit moment natuurlijk
niet vanzelfsprekend, veel kerken moeten hun deuren sluiten. Toch lijkt het aantal
gemeentestichtingen eerder te groeien dan te dalen, dat is een opvallende ontwikkeling.”
Het aantal van 200 gemeentes is een tussenstand, het onderzoek is nog niet afgerond. “Ik denk
dat het eigenlijke aantal gemeentestichtingen boven de 300 ligt, maar het blijkt lastig om van
alle initiatieven de gegevens te achterhalen. Het zou mooi zijn als mensen naar aanleiding van
deze tussenstand reageren via de website www.jezusvolgen.nl/gemeentestichting, des te
completer wordt het overzicht.” Als alles volgens plan verloopt, presenteert Vellekoop de
definitieve resultaten rond april 2008.
De inventarisatie beperkt zich tot gemeentestichting na 1990 en omvat zowel huiskerken,
evangelische gemeentes als protestantse en katholieke kerken. Migrantenkerken en gemeenten
die zijn ontstaan uit een conflictueuze scheidingen vormen geen onderdeel van de inventarisatie.
Hoewel er een aantal Nederlandse publicaties over gemeentestichting zijn, bestond er geen
overzicht van de mate waarin het in Nederland heeft plaatsgevonden. Deze inventarisatie van
Vellekoop is een aanzet om tot zo’n overzicht om te komen.
Martijn Vellekoop studeert theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Met dit onderzoek
sluit hij zijn studie af. Het onderzoek wordt begeleid door Sake Stoppels (docent
gemeenteopbouw aan de Vrije Universiteit) en Stefan Paas (lector gemeenteopbouw aan de
Christelijke Hogeschool Ede).
Einde persbericht
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Bijlage 3: Organisaties waarmee contact is gezocht voor de inventarisatie
De navolgende organisaties zijn telefonisch en/of per e-mail benaderd om informatie in te
winnen voor de inventarisatie rond gemeentestichting. Ze zijn benaderd in de periode van
augustus 2007 tot mei 2008.

Organisatie

Contactpersoon

Resultaat

PKN Dienstencentrum

J. Helder / P. Valstar

Enkele initiatieven

IZB

D. Looijen

Enkele initiatieven

Evangelisch Werkverband

H. Esbach

Doorverwezen naar PKN

Gereformeerde Kerken
Vrijgemaakt

H. de Wolf

Enkele initiatieven

Verenigde Pinkster- en
Evangeliegemeenten

S. van Wessem /
R. van der Molen

Enkele initiatieven

Christelijke Gereformeerde Kerken

M. Mulder / S. Paas

Enkele initiatieven

Nederlands Gereformeerde Kerken

L. Compagnie / G. Sneep

Enkele initiatieven

Kerk van de Nazarener

D. Kegel / A. Snijders /
G. van der Schee

Enkele initiatieven

Unie van Baptistengemeenten

A. Boerrigter / O. Blok

Enkele initiatieven

Zevende Dags Adventisten

R. Dingjan

Enkele initiatieven

Vineyard

J. Struik

Enkele initiatieven

Rafael

P. Brinksma / H. van der
Meulen / C. van Dusseldorp

Enkele initiatieven

Victory Outreach

T. van Oldenrijk

Enkele initiatieven

Huiskerken

W. Dorsman

Enkele initiatieven

De Deur

J. Houtman

Enkele initiatieven

KASKI (voor informatie over de
Rooms-katholieke Kerk)

J. Kregting

Geen initiatieven

Hersteld Hervormde Kerk

L. Ruijgrok

Geen initiatieven

Gereformeerde Gemeenten

B. Drost

Geen initiatieven

Evangelische Broederschap
Nederland

D. Toemin

Geen bruikbare reactie

Vergadering van Gelovigen

H. Sleijster / H. Medema

Geen bruikbare reactie

ABC Gemeenten

Via website/e-mail
meermaals contact gezocht

Geen reactie
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Bijlage 4: Uitnodiging en introductiepagina internetenquête

Uitnodigingsemail
Beste Voornaam Achternaam,
Over gemeentestichting in Nederland is nog niet zoveel bekend. Helpt u mee om dat inzicht te vergroten?
Uit mijn inventarisatie blijkt dat u betrokken bent of was bij een initiatief tot gemeentestichting in
Plaatsnaam (Naam van Initiatief). Dit kan een recent initiatief zijn of al enkele jaren geleden. Mag ik u
vragen om uw kennis hierover te delen? Dat kan door het invullen van een enquête op internet en kost u
circa 15 minuten. De antwoorden behandel ik vertrouwelijk en u ontvangt deze zomer als een van de
eersten de resultaten van dit onderzoek.
Klik op onderstaande link om aan het onderzoek mee te doen:
http://www.jezusvolgen.nl/limesurvey/index.php?sid=12345&token=987&lang=nl
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan gerust contact op via m.j.vellekoop@kabelfoon.nl
of via 06 4727 4151.
Alvast bedankt voor uw medewerking!
Martijn Vellekoop

Introductiepagina voor vragenlijst
Kent u een initiatief tot gemeentestichting of kerkplanting? Wilt u dan deze enquête invullen? Op die
manier helpt u mee het inzicht in gemeentestichting in Nederland te vergroten. Het invullen kost u circa
15 minuten. Klik onderaan op 'volgende'.
De antwoorden behandel ik vertrouwelijk en u ontvangt deze zomer als een van de eersten de resultaten
van dit onderzoek. Mocht het gemeentestichtingsproject dat u kent al gestopt zijn, vul dan toch de
vragenlijst in. Als u weet van meerdere projecten, vul dan voor elk project deze vragenlijst éénmaal in. U
hoeft deze vragenlijst niet in te vullen als:
• de gemeente die u kent vóór 1990 is ontstaan;
• de gemeente is ontstaan vanuit een conflict;
• de gemeente zich richt op één specifieke allochtone doelgroep.
Alvast bedankt voor uw medewerking!
Martijn Vellekoop

Ik doe dit onderzoek vanwege mijn afstuderen aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Dr.
Sake Stoppels (universitair docent Kerkopbouw aan de Vrije Universiteit) en dr. Stefan Paas
(lector Gemeenteopbouw aan de Christelijke Hogeschool Ede) begeleiden het onderzoek.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan gerust contact op via
m.j.vellekoop@kabelfoon.nl of via 06 4727 4151.

Er zijn 33 vragen in deze vragenlijst.
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Bijlage 5: Vragenlijst internetenquête
1.

Wat is de naam van het gemeentestichtingsproject?
Open antwoord (tekst)

2.

In welke plaats in Nederland krijgt dit gemeentestichtingsproject vorm?
Open antwoord (tekst)

3.

In welk jaar zijn de eerste voorbereidingen getroffen om te komen tot gemeentestichting?
Bijvoorbeeld oriënterende gesprekken of het bepalen van de lokatie. Een schatting volstaat.
Eénkeuze / 1985-2008 of onbekend

4.

In welk jaar werd de eerste breed toegankelijke bijeenkomst gehouden?
Bijvoorbeeld een eredienst of een samenkomst bij iemand thuis. Een schatting volstaat.
Eénkeuze / 1985-2008 of onbekend

5.

In welk jaar is de gemeente gestopt?
Als de gemeente nog steeds functioneert, kies dan ‘niet gestopt’.
Eénkeuze / 1985-2008 of onbekend of niet gestopt

6.

Wat waren de motieven voor het starten van dit gemeentestichtingsproject?
Geef bij elk motief aan hoe belangrijk dit was bij de start van het project.
(1 = totaal onbelangrijk, 5 = zeer belangrijk)
1
totaal
onbelangrijk

Ruimtegebrek bij de moederkerk om aan
alle bezoekers een plek te geven
Vernieuwing van bestaande kerk(en)
Bijdragen aan een leefbare, rechtvaardige
samenleving
Bereiken van niet-christenen met het
evangelie
Onenigheid met de ‘moederkerk’ over de
inhoud of vormgeving van het geloof
Mensen die teleurgesteld zijn in de kerk
weer een kans geven om onderdeel van
een kerk te zijn
Aandacht geven aan geloofsovertuigingen
en -praktijken die weinig aandacht krijgen
in andere gemeentes
Mensen van een bepaald kerkgenootschap
een kerk bieden in een omgeving waar nog
geen kerken van dit kerkgenootschap zijn
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2

3

4

5
zeer
belangrijk

7.

Geef aan welke schrijvers, sprekers, trainers, websites en voorbeelden veel invloed hebben
gehad op de wijze waarop dit gemeentestichtingsproject is opgezet.
Open antwoord (tekst)

8.

Tot welke christelijke kerk of stroming rekent u dit gemeentestichtingsproject vooral?
De indeling van kerken en stromingen is overgenomen uit het rapport ‘Geloven in het publieke
domein’ van de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid.
Eénkeuze.
a. Rooms-Katholieke Kerk
b. Protestantse Kerk in Nederland
c. Orthodox gereformeerde kerken
d. Bevindelijk gereformeerden
e. Evangelische en pinksterkerken
f. Vrijzinnig
g. We rekenen ons niet tot een van de genoemde kerken of stromingen.
h. Onbekend

9.

Zijn er specifieke kerken, kerkgenootschappen of (internationale) netwerken waarmee dit
gemeentestichtingsproject verbonden is?
Open antwoord (tekst)

10. Zijn er organisaties (geweest) die het gemeentestichtingsproject op een of andere wijze hebben
ondersteund?
Meerkeuze.
a. Nee.
b. Ja, ondersteuning vanuit één gemeente.
c. Ja, ondersteuning vanuit meerdere gemeenten in één kerkgenootschap.
d. Ja, ondersteuning vanuit meerdere gemeenten uit verschillende kerkgenootschappen.
e. Ja, ondersteuning vanuit een kerkgenootschap of deputaatschap.
f. Ja, ondersteuning vanuit een Nederlandse organisatie die GEEN gemeente of kerkgenootschap is.
g. Ja, ondersteuning vanuit een buitenlandse gemeente, kerkgenootschap, netwerk of organisatie.
h. Onbekend.
11. Welke ondersteuning hebben deze organisaties gegeven?
Meerkeuze.
a. Ter beschikking stellen van gebouwen.
b. Ter beschikking stellen van materialen.
c. Coaching van mensen.
d. Trainingen of opleidingen.
e. Financiële ondersteuning.
f. Menskracht om zaken te organiseren.
g. Onbekend.
h. Anders, namelijk: …
12. Hoeveel mensen waren onderdeel van de startgroep van dit gemeentestichtingsproject?
Met de startgroep wordt gedoeld op de mensen die in de beginfase betrokken waren bij het
gemeentestichtingsproject en voor langere tijd een behoorlijke bijdrage hebben geleverd.
Open antwoord (nummer)
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13. Hoeveel mensen van de startgroep hadden een theologische opleiding op universitair niveau
afgerond of volgden bij de start een opleiding die zij later hebben afgerond?
Open antwoord (nummer)
14. Hoeveel mensen van de startgroep hadden een theologische opleiding op HBO-niveau afgerond
of volgden bij de start een opleiding die zij later hebben afgerond?
Open antwoord (nummer)
15. Hoeveel vrouwen waren onderdeel van de startgroep?
Open antwoord (nummer)
16. Hoeveel mensen uit de startgroep zijn door salaris of giften (geheel of gedeeltelijk) vrijgesteld
om zich op het gemeentestichtingsproject te kunnen richten?
Open antwoord (nummer)
17. Wat was de leeftijdsverdeling binnen de startgroep?
Vul het aantal mensen per leeftijdscategorie in. Een schatting volstaat.
Jonger dan 20 jaar
Tussen de 20 en 29 jaar
Tussen de 30 en 39 jaar
Tussen de 40 en 49 jaar
Tussen de 50 en 59 jaar
Tussen de 60 en 69 jaar
Ouder dan 69 jaar
18. Op hoeveel afstand wonen de mensen uit de startgroep van de lokatie van de erediensten?
Vul het aantal mensen per afstandscategorie in. Een schatting volstaat. Als er geen erediensten op
een vaste lokatie worden gehouden, vul dan overal 99 in.
Minder dan 1 kilometer
Tussen 1 en 3 kilometer
Tussen 3 en 6 kilometer
Meer dan 6 kilometer
19. Wat waren naar uw indruk de lastigste problemen waarmee de startgroep geworsteld heeft in
de eerste jaren?
Noem er maximaal drie.
Open antwoord (tekst)
20. Hoeveel mensen bezoeken momenteel minimaal eens per maand activiteiten van deze
gemeente?
Denk bijvoorbeeld aan erediensten, huissamenkomsten, kringen en buurtmiddagen. Een schatting
volstaat.
Open antwoord (nummer)
21. Heeft de gemeente een doelgroep waarop ze haar activiteiten en vormgeving afstemt?
Meerkeuze.
a. Ja, de gemeente richt zich in het bijzonder op mensen die in een specifiek gebied wonen (b.v.
een bepaalde wijk).
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b.
c.

Ja, de gemeente richt zich in het bijzonder op mensen met bepaalde persoonlijke of sociale
kenmerken (b.v. studenten, singles of jonge gezinnen of hoger opgeleiden).
Nee, de gemeente richt zich op iedereen die interesse heeft.

22. Tot welke sociaal-economische klasse behoren de mensen die deze gemeente bezoeken?
De sociaal-economische klasse van mensen wordt ondermeer bepaald door het opleidingsniveau, het
type werk dat men doet en de hoogte van het inkomen.
Eénkeuze.
a. Overwegend mensen uit een hogere sociaal-economisch klasse.
b. Overwegend mensen uit de sociaal-economisch middenklasse.
c. Overwegend mensen uit een sociaal-economisch lagere klasse.
d. Een evenwichtige mix van mensen uit al deze klassen.
e. Onbekend.
23. Is er onderzoek gedaan naar de omgeving van het gemeentestichtingsproject?
U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan interviews met mensen uit de buurt, het bewust gaan wonen
in een bepaalde omgeving of het verzamelen van cijfers. Kies in welk antwoord zich u het meest
herkent.
Eénkeuze.
a. Bij de start van het project is geen onderzoek gedaan naar de context.
b. Bij de start van het project is enig onderzoek gedaan de context.
c. Bij de start van het project is veel onderzoek gedaan naar de context.
d. Onbekend.
24. Op welke manier is onderzoek gedaan naar de omgeving van het gemeentestichtingsproject?
Alleen als u 'Anders, namelijk' kiest is het nodig aanvullende informatie te geven.
Meerkeuze.
a. Interviews met mensen uit de omgeving
b. Gesprekken met sleutelpersonen
c. Bewust wonen in de omgeving van het gemeentestichtingsproject
d. Een schriftelijke enquête
e. Cijfers verzameld bij officiële instanties
f. Anders, namelijk: …
g. Onbekend.
25. Op welke informatie was u in het bijzonder gericht bij uw onderzoek?
Open antwoord (tekst)
26. Welk statement geeft het beste uw visie op de kerk weer?
Als uw visie niet precies verwoord is, kies dan het statement dat het dichtste bij uw visie ligt.
Eénkeuze.
a. De kerk moet zich laten leiden door haar omgeving. Alleen vanuit de situatie in haar
omgeving kan duidelijk worden wat de kerk kan betekenen in die situatie.
b. De kerk moet zich richten op Gods boodschap en die brengen. Aanpassing aan onze omgeving
qua vormgeving is goed, zolang de inhoud hetzelfde blijft.
c. De kerk moet zich richten op onze omgeving én op Gods boodschap. De situatie waarin de
boodschap gebracht wordt beïnvloedt niet alleen de vorm, maar ook de inhoud van de
boodschap.
d. De kerk moet zich richten op Gods boodschap en die brengen. We weten wat die boodschap is
en onze omgeving moet op de vorm en inhoud geen invloed hebben.
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27. Welk statement geeft het beste uw visie op de bijbel weer?
Als uw visie niet precies verwoord is, kies dan het statement dat het dichtste bij uw visie ligt.
Eénkeuze.
a. De bijbel is een boek waarin we kunnen lezen over hoe we kerk moeten zijn en hoe we moeten
leven, al is niet alles nu nog van toepassing.
b. De bijbel is een boek uit totaal andere tijden. Daarom speelt de bijbel een kleine rol als we
nadenken over hoe we nu kerk moeten zijn en hoe we nu moeten leven.
c. De bijbel is een boek waarin we direct kunnen lezen hoe we kerk moeten zijn en hoe we
moeten leven, ook voor deze tijd.
d. In de bijbel vinden we enkele hoofdlijnen die ons iets leren over hoe we nu kerk kunnen zijn
en hoe we nu kunnen leven, maar in veel zaken moeten we opnieuw interpreteren of zelf een
weg zoeken.
28. Welk statement geeft het beste uw visie op de samenleving weer?
Als uw visie niet precies verwoord is, kies dan het statement dat het dichtste bij uw visie ligt.
Eénkeuze.
a. We moeten als kerk niet gelijkvormig worden aan onze samenleving, al zijn er soms dingen in
de samenleving waarbij we kunnen aansluiten.
b. We moeten als kerk in niets gelijkvormig worden aan onze samenleving en ons er zo min
mogelijk in mengen.
c. Pas in onze samenleving leren we echt kerk te zijn, meer nog dan vanuit de bijbel. We moeten
daarom innig met onze samenleving verweven zijn.
d. De samenleving is sterk bepalend voor hoe we kerk moeten zijn, we moeten als kerk met onze
samenleving verbonden zijn om goed te kunnen functioneren.
29. Wat is uw leeftijd?
a. Jonger dan 20 jaar
b. Tussen de 20 en 29 jaar
c. Tussen de 30 en 39 jaar
d. Tussen de 40 en 49 jaar
e. Tussen de 50 en 59 jaar
f. Tussen de 60 en 69 jaar
g. Ouder dan 69 jaar
30. Wat is uw geslacht?
Mannelijk / Vrouwelijk
31. Maakte u in de eerste twee jaren deel uit van de startgroep van dit gemeentestichtingsproject?
Ja / nee
32. Mag uw e-mailadres gebruikt worden om u verdere informatie rond gemeentestichting toe te
sturen?
U ontvangt dan de nieuwsbrief van www.gemeentestichting.nl.
Ja / nee

33. Als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze enquête, dan kunt u deze
hier invullen.
Open antwoord (tekst)
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