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Woord vooraf
Als ik terugkijk, dan ben ik eigenlijk al vanaf mijn eerste schooljaren gewend geweest om me
te begeven in een niet-christelijke omgeving. In mijn veertienjarige schoolperiode (inclusief
de - toen nog - kleuterschool) heb ik alleen drieënhalf jaar op een gereformeerde lagere school
gezeten. De rest van mijn schooltijd speelde zich af in een seculiere context. De scholen die ik
bezocht waren christelijk in naam, maar in de praktijk heb ik daar weinig van gemerkt. Ook
mijn medeleerlingen waren meestal niet gelovig. Het was een uitzondering wanneer iemand
naar de kerk ging op zondag. Door deze vroege ontmoeting met niet-gelovigen en nietkerkelijken heb ik me nooit ongemakkelijk gevoeld in een seculiere omgeving. Ik merkte bij
het ouder worden dat ik er ook geen moeite mee had om op school voor mijn geloof uit te
komen. Hierdoor heb ik een houding ontwikkeld om op een natuurlijke en ontspannen manier
over mijn geloof te spreken. Ik ben me ook steeds meer thuis gaan voelen in een setting waar
geloven niet vanzelfsprekend is. De keuze voor de studie theologie was een keuze voor de
studie en niet zozeer voor het werk van predikant. Ik zag ertegenop om mezelf op te sluiten in
een kerkelijke context en juist dat contact met niet-kerkelijken kwijt te raken. Uiteindelijk heb
ik toch voor het predikantschap gekozen, omdat ik het evangelie van Jezus Christus wilde
uitdragen.
Tijdens de studie ben ik er steeds meer van overtuigd geraakt dat er nieuwe kerkelijke
gemeenschappen moeten komen naast de gevestigde kerken. Om twee redenen. De bestaande
kerken zijn niet genoeg in staat om nieuwe mensen te bereiken. Dat is geen aanval op die
kerken, maar gewoon een nuchtere constatering. Bestaande kerken hebben in het algemeen
niet de cultuur om nieuwkomers in het geloof gemakkelijk op te nemen. Daarvoor zijn nieuwe
kerken nodig, die al vanaf de start helemaal gericht zijn op het bereiken van mensen met het
evangelie. Verder houden deze pioniersgemeenten de bestaande kerken in beweging, die de
neiging hebben om het bestaande te consolideren en naar binnen gekeerd te raken. Vandaar de
keuze voor dit afstudeeronderwerp.
Met deze scriptie komt een eind aan een lange periode. Ik ben dankbaar en blij dat er nu een
zichtbaar eindresultaat op tafel ligt. Een kort dankwoord is op zijn plaats.
Allereerst dank ik de vier gemeenten, die mij hebben willen ontvangen en die mee wilden
doen aan het onderzoek: ‘De Aker’ Amsterdam, ‘De Brug’ Venlo, ‘Het Kruispunt’ Maastricht
en ‘Stroom’ Amsterdam. Daarnaast de leidinggevenden die met mij wilden spreken: Willem
Griffioen, Leen Oosterom, Jacob Glas en Martijn Horsman. Ik dank hen voor de openheid in
het gesprek en voor hun bereidwilligheid in het verstrekken van allerlei documentatie over de
gemeente. Zonder hun inzet was dit onderzoek niet mogelijk geweest.
Verder dank ik Peter Wierenga van het Centrum-G voor het aanreiken van dit
afstudeeronderwerp en voor de eerste oriënterende gesprekken hierover.
Mijn studieleiders Stefan Paas en Hans Schaeffer dank ik voor hun voortdurend meedenken
tijdens dit afstudeertraject. Het was een lange en vaak ook eenzame weg. Het onderwerp
bleek taai en ingewikkeld te zijn. Hoe dieper ik er indook, hoe moeilijker het voor mijn
gevoel werd. Zonder hun bijsturing en aanmoediging had dit onderzoek er niet gelegen.
Ook wil ik een woord van dank uitspreken aan mijn gemeente en kerkenraad. Zij hebben mij
de afgelopen drie jaar de gelegenheid gegeven om deze studie te kunnen doen.
Mijn zwager Mark Veltkamp dank ik voor het klaarmaken van de enquête (hfd.4) voor
internet. Dat was een beslissende stap in het onderzoek.
Als laatste noem ik mijn gezin. Zij hebben mij al die tijd nog meer moeten missen dan
normaal. Hierin hebben zij een offer gebracht dat ik niet snel zal vergeten.
Mark van Leeuwen
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Hoofdstuk 1- Inleiding
1.1 Aanleiding voor het onderzoek
Mijn eerste echte kennismaking met het fenomeen kerkplanting of gemeentestichting was
tijdens een studiereis naar Amerika in 2006 (21-30 oktober). Met een groep van 20 mensen
(m.n. voorgangers en journalisten) bezocht ik twee kerken: Willow Creek Community Church
van Bill Hybels in Chicago en Redeemer Presbyterian Church van Tim Keller in New York.
Met name het bezoek aan ‘Redeemer Church’ heeft mij diep geraakt. Tijdens dit bezoek werd
bij mij een verlangen aangeboord dat nooit meer is weggegaan: ooit zelf te kunnen werken in
een kerkelijke omgeving waar alles erop gericht is om nieuwe mensen te bereiken met het
evangelie van Jezus Christus. Terug op Schiphol, met de Nederlandse bodem weer onder mijn
voeten, ging er maar één gedachte door mijn hoofd: wanneer ga ik dit toepassen in
Nederland?
In mei 2010 had ik in het kader van mijn toekomstplannen na mijn studie een gesprek met
Peter Wierenga, hoofd ‘gemeentestichting en revitalisering’ van het Centrum Dienstverlening
Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Het gerucht ging dat het Centrum nadacht over het
oprichten van mogelijke pioniersplekken in de grote steden van Nederland en ik zou graag op
zo’n plek aan het werk gaan, het liefst in mijn woonplaats Rotterdam. Het bleek al snel dat dit
idee vooral een wens was en dat de energie van het Centrum zich vooral zou richten op het
ondersteunen van bestaande projecten en het stimuleren van nieuwe. Het oprichten van
nieuwe projecten door het Centrum was voorlopig niet haalbaar, vanwege gebrek aan
menskracht en een tekort aan financiële middelen.
In ditzelfde gesprek kwam ook het onderzoek van kerkplantingsinitiatieven binnen de
Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) aan de orde. Een opdracht die de vrijgemaakte synode
van Zwolle-Zuid 2008 al had gegeven aan een nieuw deputaatschap: ‘Ondersteuning
Ontwikkeling Gemeenten’ (OOG). Dit deputaatschap richtte hiervoor in januari 2010 het
‘Centrum Dienstverlening Gereformeerde Kerken’ op, beter bekend als Centrum-G.
De synode van Zwolle-Zuid 2008 wilde een breed en diepgaand onderzoek naar de
ontwikkeling van de gemeentestichtingsprojecten binnen de GKv. Op dat moment werden
zeven initiatieven (inmiddels uitgegroeid tot kerken) financieel ondersteund door het
landelijke kerkverband. Sommige projecten werden al jaren ondersteund, andere waren meer
recent gestart. Door middel van bezoeken en rapportages uitgevoerd door het deputaatschap
‘Aanvullende Steunverlening Evangelisatie’ (ASE) werden de projecten jaarlijks gevolgd en
waar nodig bijgestuurd. Deze manier van begeleiding had een aantal jaren gewerkt, maar
langzamerhand groeide bij ASE steeds sterker de behoefte aan een meer fundamentele en
richtinggevende manier van begeleiding. Wat is de Bijbelse fundering van gemeentestichting?
Hoe beoordeel je de verschillende methoden die gebruikt worden en hoe kunnen die
methoden verder ontwikkeld worden in de toekomst? Dat waren de vragen die steeds vaker
opspeelden.
Op de synode van Harderwijk 2011 (GKv) bleek dat de opdracht van Zwolle-Zuid 2008 te
omvangrijk was geweest voor OOG.1 De synode besloot toen om met behulp van een nieuw
op te richten ‘Advies- en Studiecentrum Gemeentegroei’2 het onderzoek alsnog te laten doen,
opnieuw onder verantwoordelijkheid van OOG.
Naast de bestaande onderzoeksvragen over de Bijbelse fundering en gebruikte methodieken
van gemeentestichting kwam er nog een onderzoeksveld bij: de nadere invulling van het
1

Zie Rapport Deputaten OOG aan de synode van Harderwijk 2011.
Dit ‘Advies en- Studiecentrum’ is overigens nooit van de grond gekomen. Op 2 juni 2012 heeft de synode van
Harderwijk 2011 in een vervolgzitting besloten een ‘Praktijkcentrum voor theologie en gemeenteopbouw’ op te
richten. In dit Praktijkcentrum worden onderzoek en dienstverlening geïntegreerd.
2
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begrip ‘gereformeerde identiteit’. In de praktijk bleek namelijk dat de verschillende projecten
op het punt van gereformeerd-zijn vaak hun eigen weg zochten en dat dit soms tot botsingen
leidde met het eigen kerkverband. Een nadere invulling van wat gereformeerd is, zou als
leidraad moeten gaan dienen voor bestaande en nieuwe projecten.
Een laatste onderzoeksvraag richtte zich op alternatieven voor de bekostiging van
gemeentestichtingsprojecten.
OOG legde de opdracht vervolgens in handen van het Centrum-G, dat op zijn beurt de
Theologische Universiteit in Kampen inschakelde, met de vraag of er binnen de missionaire
master mogelijkheden lagen om bij te dragen aan de uitvoering van de opdracht van de
synode. En daar kom ik in beeld.
Na overleg met Peter Wierenga en mijn studiebegeleiders Stefan Paas en Hans Schaeffer heb
ik besloten een zelfstandig onderzoek te doen naar de identiteit van de pioniersgemeenten
binnen het gereformeerd-vrijgemaakte kerkverband. Met zelfstandig onderzoek bedoel ik: ik
ben geen uitvoerder van de synodeopdracht. Ik zal daarom ook geen oordeel geven over het al
dan niet gereformeerde karakter van de kerkplantingsinitiatieven. Het wordt vooral een
beschrijvend en evaluerend onderzoek. Via praktijkonderzoek wil ik erachter komen hoe het
begrip gereformeerd wordt ingevuld. Het punt is namelijk dat de gereformeerde identiteit niet
een vaststaand gegeven is. Dan zou het eenvoudig een kwestie zijn van bestaande praktijken
naast een meetlat leggen die precies aangeeft wat gereformeerd is. Zo’n meetlat bestaat niet.
Vandaar de empirische benadering van onderzoek doen: beschrijven en analyseren wat ik
aantref in de praktijk. Aan de hand van bestaande theologische literatuur zal ik een evaluatie
geven van het onderzoeksresultaat. Om gericht te kunnen onderzoeken heb ik een
meetinstrument ontworpen waarmee ik het begrip ‘gereformeerd’ op een aantal velden aftast.3
Mijn afstudeeronderzoek is tegelijkertijd onderdeel van een breder onderzoek naar de
identiteit van de plaatselijke kerken binnen de GKv door Hans Schaeffer, postdoconderzoeker aan de Theologische Universiteit in Kampen.
1.2 Probleemstelling
Pioniersgemeenten zijn gemeenten die meestal gestart zijn in een specifieke context en
daardoor vaak een heel eigen weg moeten bewandelen. Dit leidt soms tot een andere invulling
van gereformeerd zijn dan binnen de bestaande kerken gebruikelijk is. Deze kerken stellen
soms kritische vragen bij de gereformeerde identiteit van de nieuwe gemeenten. Daarbij is het
niet altijd helder wat de norm is om het gereformeerd-zijn aan af te meten. Wat maakt precies
dat een gemeente volgens sommige waarnemers niet (meer) ‘gereformeerd’ is? Is het de
dubbele dooppraktijk in sommige gemeenten (De Aker) het vrouwelijk leiderschap (Stroom,
De Aker), de liedcultuur (Stroom, De Aker) het aantal samenkomsten op zondag? (Maastricht
sinds april 2012 naar één dienst) Of het Avondmaal dat niet binnen de reguliere
samenkomsten wordt gevierd? (Stroom) In de onderlinge gesprekken lijkt te worden
uitgegaan van een min of meer officieuze ‘code’ van wat gereformeerd is, zonder dat helder
wordt gemaakt wat die code inhoudt of wat de status ervan is. Ook is niet helder wie deze
code opstelt of opgesteld heeft.
Dit leidt vervolgens tot botsingen en onderlinge vervreemding. Pioniersgemeenten moeten
zich vaak verdedigen voor hun keuzes en voelen zich daarin niet altijd begrepen. Deze
moeizame verhouding tussen de bestaande kerken en de nieuwe gemeenten zorgt ervoor dat
het voor pioniersgemeenten lastig is om een volwaardige plek binnen het kerkverband te
veroveren.
Het probleem: Binnen de GKv heerst onduidelijkheid over de criteria voor het begrip
‘gereformeerd’. Pioniersgemeenten die hun eigen invulling geven aan dit begrip, komen
3

Zie hoofdstuk 2, waar ik uitleg hoe ik tot de velden gekomen ben en wat de ‘status’ is van dit meetinstrument.
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hierdoor snel onder vuur te liggen. Mede vanwege de onduidelijkheid over de criteria voor
gereformeerd-zijn is er veel ruimte voor anekdotes, zonder dat er echt feitelijke analyse is
gedaan van het al dan niet gereformeerde karakter van deze gemeenten.
1.3. Doelstelling
Met dit onderzoek probeer ik helder te krijgen wat de eigen identiteitsopvatting is van
pioniersgemeenten die willen wortelen in de gereformeerde traditie. Ook wil ik een evaluatie
van deze identiteitsopvatting geven met behulp van een geoperationaliseerd model van het
begrip ‘gereformeerd’.
In algemene zin kan dit onderzoek dienen als toetsing van een experimenteel
geoperationaliseerd model van het begrip ‘gereformeerd’ aan de praktijk van een aantal
pioniersgemeenten.
De uitkomst van dit onderzoek kan tevens dienen als advies voor de vormgeving en
beoordeling van bestaande en toekomstige pioniersplekken binnen de GKv.
1.4 Onderzoeksvraag
Hoe geven pioniersgemeenten binnen de GKv invulling aan het begrip ‘gereformeerd’?
1.5 Deelvragen
a) Wat is ‘gereformeerd’ en hoe is het begrip hanteerbaar te maken voor empirisch
onderzoek?
b) Hoe speelt dit begrip een rol in het ontstaan en de waarden van een pioniersproject?
c) Hoe functioneert het begrip bij de voorgangers/leidinggevenden van het project?
d) Hoe functioneert dit begrip bij de deelnemers/leden van het project?
1.6 Methode
Voor mijn onderzoek van het begrip ‘gereformeerd’ heb ik gebruikt gemaakt van
verschillende methoden.
Ik heb drie gereformeerde belijdenisgeschriften onderzocht en ik heb literatuuronderzoek
gedaan. Dit geeft een eerste inventarisatie van het begrip ‘gereformeerd’ en stelt mij in staat
om een aantal categorieën vast te stellen van wat gereformeerd is (als gereformeerd wordt
gezien).
Die categorieën kan ik vervolgens gebruiken als leesbril voor de informatie vanuit de
gemeenten zelf: visiedocumenten, beleidsstukken, invulling van de liturgie, observatie van
(enkele) samenkomsten. Deze inventarisatie geeft een eerste, getoetste indruk van het
gereformeerde karakter van de gemeente.
Door middel van vier interviews met de leidinggevenden van de pioniersgemeenten heb ik
inzicht gekregen in de manier waarop de leiding het begrip ‘gereformeerd’ invult en hanteert.
Door middel van een enquête onder de deelnemers van de pioniersgemeenten heb ik een
indruk gekregen van de manier waarop het begrip ‘gereformeerd’ door hen wordt beleefd.
1.7 Relevantie van het onderzoek
Theoretisch:
a) ervaring opdoen met identiteitsonderzoek in concrete gereformeerde gemeenten (als
onderdeel deel van een groter postdoc-onderzoek van Hans Schaeffer)
b) een bijdrage leveren aan de theorie van identiteitsvorming in jonge kerken / kerkplantingen
Praktisch:
a) ondersteuning voor toekomstig beleid (synode GKv)
b) stroomlijnen van de discussie rondom het begrip ‘gereformeerd’ door het leveren van een
getoetst model van operationalisatie
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1.8 Afbakening onderzoek
a. Welke projecten ?
Vanwege de beperktheid van het onderzoek (afstudeerscriptie met gelimiteerd aantal uren)
onderzoek ik vier landelijk gesteunde (lees: ‘door kerkverband gesponsorde’) projecten
binnen de GKv: Maastricht, Venlo, Stroom (Amsterdam), De Aker (Amsterdam).
b. Waarom deze projecten?
Deels wordt de keuze bepaald door de praktijk. Er zijn op dit moment zeven landelijk
gesteunde projecten. Naast de vier genoemde zijn dat: Gent, Lichtenvoorde (GKv-classis
Zutphen GKv en CGK-gemeente van Aalten) en Bergen op Zoom.
De gemeente in Gent heeft een aparte positie binnen het geheel. Gent is inmiddels een
zelfstandige gemeente met een eigen missionaire taak in Gent en omstreken. Daarmee is zij
geen missionair project meer onder de verantwoordelijkheid van Deputaten OOG. Op de
synode Harderwijk 2011 is daarom ook voorgesteld om tot een verantwoorde afbouw te
komen van financiële steun aan deze gemeente.
Voor Bergen op Zoom geldt iets soortgelijks. Ook voor deze gemeente zal de financiële
ondersteuning beëindigd worden. Ze heeft zich in de afgelopen tijd om verschillende redenen
niet ontwikkeld als een gemeente met een sterk missionair profiel, wat wel hun
oorspronkelijke focus was in 2005. Ze is een ‘gewone gereformeerde gemeente’4, die wel
specifieke aandacht wil blijven geven aan evangelisatie, maar die daarin niet verschilt van
andere GKv-gemeenten, zoals ze zelf zeggen.5
Het project Lichtenvoorde is als gemeente al in beeld geweest in het missionaire handboek
‘Als een kerk (opnieuw) begint’(Gerrit Noort e.a.).6 Mijn onderzoek zoomt wel specifieker in
op het onderdeel identiteit, maar gezien mijn beperkte tijd heb ik uiteindelijk besloten
Lichtenvoorde te laten rusten.
Voor de volledigheid van het onderzoek vind ik dit trouwens wel jammer. Zoals ik het ook
jammer vind, dat ik vanwege mijn beperkte mogelijkheden qua tijd projecten als De
Stadshartkerk in Amstelveen (GKv), De Veenhartkerk in Mijdrecht (GKv) en Grace Church
en Oase van ICF Amersfoort (GKv/CGK) niet bij mijn onderzoek heb kunnen betrekken.
Mijn oorspronkelijke focus op de landelijk gesteunde projecten van de GKv en de daaruit
voortvloeiende discussies op de synoden Zwolle-Zuid 2008 en Harderwijk 2011 hebben mijn
keuze uiteindelijk bepaald.
1.9 Opbouw scriptie
De scriptie heb ik als volgt opgebouwd.
In hoofdstuk 2 onderzoek ik het begrip ‘gereformeerd’ in relatie tot de locale gemeente. In dit
hoofdstuk kom ik tot de formulering van een aantal categorieën van gereformeerd-zijn.
Met behulp van die gereformeerde categorieën (mijn leesbril) analyseer ik in hoofdstuk 3 de
informatie die ik in vier pioniersgemeenten heb opgevraagd met betrekking tot hun identiteit.
Op deze manier kom ik tot een eerste indruk van het gereformeerde karakter van deze
gemeenten. In hoofdstuk vier ga ik vervolgens na hoe de leiding en de deelnemers van de
gemeenten invulling geven aan het begrip ‘gereformeerd’. Ik doe dat door middel van semigestructureerde interviews met de leidinggevenden en door middel van een enquête onder de
deelnemers. In hoofdstuk 5 kom ik met mijn conclusies en aanbevelingen.

4

Rapport Deputaten OOG, ‘Rapportage projecten gemeentestichting’, synode GKv Harderwijk 2011, 8.
‘Rapportage projecten gemeentestichting’, synode GKv 2011, 8.
6
G. Noort (e.a.), Als een kerk (opnieuw) begint. Handboek voor missionaire gemeenschapsvorming, Zoetermeer
2008, 180-186.
5
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Hoofdstuk 2 – Het begrip ‘gereformeerd’ in relatie tot de locale gemeente
In dit hoofdstuk geef ik antwoord op de deelvraag wat ‘gereformeerd’ is en hoe dit begrip
operationaliseerbaar kan worden gemaakt. Ik ga hiervoor te rade bij de gereformeerde
belijdenis (vigerend binnen de GKv)en hedendaagse literatuur. Dit hoofdstuk levert de
bouwstenen voor mijn zoekinstrument aan de hand waarvan ik de identiteit van een
pioniersgemeente kan ‘meten’ op het punt van gereformeerd-zijn.
2.1 Het probleem rond het begrip ‘gereformeerd’
Wat gereformeerd precies is, dat is nog niet zo eenvoudig vast te stellen. Natuurlijk zijn er de
vijf bekende sola’s uit de tijd van de Reformatie: sola Scriptura, sola fide, sola gratia, solus
Christus en soli Deo gloria. Maar die voor veel christenen vertrouwde slogans zijn nog niet
zo gemakkelijk om te zetten naar duidelijk onderscheidende kenmerken van christenen uit de
gereformeerde traditie. Om een voorbeeld te noemen: ook de ‘evangelische christen’ zal
onderschrijven dat hij alleen door het geloof in Jezus Christus gered wordt en dat de Bijbel
het hoogste gezag vormt in zijn leven.7 De verschilpunten, die er wel degelijk zijn tussen
gereformeerde en evangelische christenen in Nederland, komen we dus niet op het spoor
wanneer we ons richten op de algemene pijlers van de Reformatie. Voor een duidelijk profiel
van de kerken binnen de gereformeerde traditie, zullen we naar de uitwerking en concrete
invulling van de bekende pijlers moeten kijken door diezelfde gereformeerde kerken.
Zoals ik in 1.2 al heb gezegd: wat precies een gereformeerde praktijk is, dat is nergens
vastgelegd. We zijn niet in het bezit van een gereformeerde standaard zoals we in het bezit
zijn van de standaardmeter in Parijs. Er bestaat geen meetlat of canon aan de hand waarvan
iedere gemeente kan aflezen of en in hoeverre zij gereformeerd is.
In de discussie over het begrip ‘gereformeerd’ kunnen drie niveau’s worden onderscheiden: 8
a) Niveau 1: de klassieke gereformeerde traditie, die geworteld is in het theologische
gedachtegoed van de 16e eeuw. Het gaat hier om de katholieke gereformeerde erfenis, waarbij
theologische noties als de rechtvaardiging door het geloof alleen, het verbond en het initiatief
van God in de redding van de mens centraal staan. Dit zou de onopgeefbare kern van de
gereformeerde traditie genoemd kunnen worden; hier klopt haar hart.
b) Niveau 2: hier gaat het over bepaalde kerkelijke beslissingen (theologische uitspraken),
zoals rond de vrouw in het ambt en de doop. Die beslissingen zijn gebaseerd op een
zorgvuldige en integere uitleg van de Bijbel. Die moeten serieus worden genomen en zeker
niet zomaar aan de kant worden geveegd. Maar zij worden niet unaniem door gereformeerden
gedeeld, zelfs niet binnen één kerkverband. Het is op deze punten blijkbaar mogelijk de
Schrift ook anders uit te leggen. Daarmee is het allemaal niet willekeurig geworden, maar het
zou ons wel voorzichtig moeten maken dergelijke beslissingen te scharen onder de grondslag
van ons gereformeerd-zijn.
c) Niveau 3: het woord ‘gereformeerd’ wordt ook meer sociologisch gebruikt, als aanduiding
voor bepaalde afspraken binnen een kerkverband: over procedures, liturgie, het aantal
samenkomsten op zondag en dergelijke.
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Zo las ik op internet een site van voorgangers en leidinggevenden van baptistengemeenten, die elkaar gevonden
hebben in een gezamenlijke passie voor de principes van de Reformatie, www.sola5baptisten.nl. Dat laat zien dat
je met de bekende reformatorische sola’s nog niet op het spoor bent van wat typisch gereformeerd is.
8
Opgenomen in deze scriptie na de verdediging op 31-8 jl. Dit onderscheid maakt helder op welk niveau dit
onderzoek zich bevindt en roept tegelijk op tot een genuanceerde discussie over gereformeerd-zijn. Een dag vóór
de verdediging verscheen binnen de GKv een appèlschrift van 43 predikanten dat gericht was tegen een van de
beschreven pioniersgemeenten in deze scriptie, nl. ‘Stroom’ Amsterdam. In dit appèlschrift viel het
ongedifferentieerde gebruik van het begrip ‘gereformeerd’ op. Naar aanleiding hiervan kwam tijdens de
verdediging van deze scriptie het advies om onderscheid te maken in niveaus van gereformeerd-zijn.
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Mijn onderzoek naar het begrip ‘gereformeerd’ wil vooral een bijdrage leveren aan het eerste
niveau. Welke consequenties dit heeft voor zaken die spelen op het tweede en derde niveau
van gereformeerd-zijn valt daarmee buiten de (directe) scopus van dit onderzoek.
Mijn aanpak is als volgt: ik ga eerst in de gereformeerde belijdenisgeschriften (zoals die
binnen de GKv aanvaard worden) na wat over de kerk wordt gezegd en leg dit vast in een
aantal theologische ankerpunten (2.2). Vervolgens bespreek ik de relevante literatuur om te
komen tot een verdieping, een uitbreiding en een concretisering van de punten die ik
gevonden heb in de belijdenis (2.3). Op grond hiervan kom ik met een aantal categorieën van
gereformeerd-zijn, die ik heb gedestilleerd uit het onderzoek van de belijdenis en de literatuur
(2.4). Dit geeft mij tot slot de mogelijkheid om met behulp van normatief geladen stellingen
in een enquête een toetsingskader op te stellen voor de beoordeling van het gereformeerde
karakter van locale gemeenten (2.5). Een belangrijk punt van aandacht bij deze
vragen/stellingenlijst is de ongelijktijdigheid van de onderzoeksfasen. Ik heb de enquête in
eerder stadium moeten maken vanwege de beschikbare tijd. De categorieën die ik gebruikt
heb voor de enquête, zijn gebaseerd op voorlopig belijdenis- en literatuuronderzoek en wijken
daardoor iets af van de categorieën van 2.4, die op grond van meer uitgewerkt onderzoek van
belijdenis en literatuur zijn vastgesteld. Binnen de beperkte tijdruimte en gezien het
experimentele kader van dit onderzoek, is dit onvermijdelijk gebleken.
Wat betreft het ‘object’ van dit toetsingskader: mijn interesse gaat natuurlijk vooral uit naar
pioniersgemeenten , maar ook op bestaande gemeenten kan dit toetsingskader toegepast
worden.
2.2 De gereformeerde belijdenis over de kerk
De gereformeerden kennen naast de drie oecumenische belijdenissen - de Apostolische
Geloofsbelijdenis, de Geloofsbelijdenis van Nicea en de Geloofsbelijdenis van Athanasius drie specifiek gereformeerde belijdenisgeschriften: de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de
Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. Ik ga bij alle drie kort na wat er gezegd
wordt over de kerk en wat direct met de kerk samenhangt.
2.2.1 De Nederlandse Geloofsbelijdenis
In de Nederlandse Geloofsbelijdenis(NGB) komt de kerk in de artikelen 27 tot 32 aan de orde.
In artikel 27-29 valt de nadruk op de kerk zelf, in artikel 30-32 wordt aandacht gegeven aan
wat nauw met de kerk samenhangt: haar regering (ambten, orde en tucht).
Wat opvalt in artikel 27 is het uitgangspunt: de kerk is één en algemeen (lees: wereldwijd) 9,
‘wij geloven en belijden één katholieke of algemene kerk.’ Daarnaast valt op: de concentratie
op Jezus Christus. De kerk is ‘een heilige vergadering van de ware gelovigen, die al hun heil
verwachten van Jezus Christus’. De eenheid van de wereldwijde kerk wordt aan het slot van
het artikel beleden als het werk van de Geest.10
Na het artikel 28 waarin gelovigen worden opgeroepen zich bij deze ene kerk (‘heilige
vergadering’) te voegen, komen in artikel 29 de kenmerken van deze ‘ware kerk’ aan bod.
De kenmerken waaraan men de katholieke of algemene kerk van artikel 27 kan herkennen,
zijn: a) de zuivere prediking van het evangelie, b) de zuivere bediening van de sacramenten,
zoals Christus die heeft ingesteld en c) de uitoefening van de kerkelijke tucht om de zondaars
te straffen. Direct daarachter komt een samenvatting van de drie kenmerken in deze ene zin:
‘kortom, dat men zich richt naar het zuivere woord van God, alles wat daarmee in strijd is
9

Zo blijkt uit het slot van NGB art. 27: ‘(…) zij is verbreid en verstrooid over heel de wereld’. (…).
‘(…), maar zij is verbreid en verstrooid over heel de wereld. Toch is zij met hart en wil samengevoegd en
verenigd in eenzelfde Geest, door de kracht van het geloof.’
10
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verwerpt en Jezus Christus erkent als het enige hoofd’. Het woord van God en Jezus Christus,
dat zijn voor de Nederlandse Geloofsbelijdenis blijkbaar de twee markeringspunten om de
kerk uiteindelijk op vast te pinnen.
In artikel 30 en 31 komt de regering van de kerk aan de orde. Artikel 30 zegt dat ‘de kerk
geestelijk geregeerd moet worden op de wijze die onze Here ons in de Bijbel geleerd heeft’.
Die regering bestaat uit dienaren of herders om Gods Woord te verkondigen en sacramenten
te bedienen. Daarnaast moeten er opzieners en diakenen zijn om met de herders een
kerkenraad te vormen. In artikel 31 wordt benadrukt dat het ambt van buitenaf naar iemand
toekomt. Pas als iemand via de wettige manier gekozen wordt - door de gemeente, gebed en
in goede orde- is er een overtuigend bewijs dat iemands roeping van de Here komt.
In artikel 32 komen de orde en de tucht van de kerk in beeld. Een vaste orde in de kerk is
goed en nuttig om het lichaam in stand te houden, maar de kerk kan hier ook zomaar
ontsporen. De belijdenis zegt daarom dat ze ‘alle menselijke bedenksels en wetten die men
zou willen invoeren om God te dienen en daardoor het geweten te binden en te dwingen’,
verwerpt. De kerk moet ervoor waken af te wijken van wat Christus geboden heeft. Alleen
wat de eendracht en eenheid van de kerk dient, wordt door gereformeerden aanvaard. Deze
saamhorigheid staat of valt met het blijven bij de gehoorzaamheid aan God. Dit betekent dat
mensen uit de gemeenschap van de kerk worden gestoten als zij Gods Woord verwerpen,
waarmee de kerkelijke tucht wordt bedoeld.11
Nauw verbonden met de kerk zijn de sacramenten. In artikel 33 tot 35 behandelt de NGB de
doop en het Avondmaal, de twee sacramenten die Christus heeft ingesteld en waaraan wij
genoeg hebben (art.33).
De doop is eenmalig en mag daarom niet herhaald worden. De opstellers van de NGB
verwerpen de dwaling van de wederdopers, die niet tevreden zijn met de eens ontvangen doop
en die bovendien de kinderdoop afwijzen (art.34). Kinderen van het nieuwe verbond behoren
gedoopt te worden net zoals de kinderen in Israël besneden behoorden te worden. Voor beide
verbonden gelden dezelfde beloften van God en dus eenzelfde verplichting om dit met een
teken te verzegelen. Christus heeft zijn bloed net zo goed voor de kleine kinderen vergoten als
voor de volwassenen (art.34).
Over het Avondmaal wordt gezegd, dat Christus die heeft ingesteld voor degenen die al bij de
kerk zijn ingelijfd en die hij opnieuw geboren deed worden (art.35). Anders dan bij de doop
wordt bij het Avondmaal expliciet vermeld dat dit sacrament in de samenkomst van Gods
volk wordt ontvangen.
2.2.2 De Heidelbergse Catechismus
In de Heidelbergse Catechismus wordt de kerk behandeld als onderdeel van het werk van de
Heilige Geest, dat drie zondagen beslaat (zondag 20-22).
De kerk komt aan bod in zondag 21. In vraag en antwoord 54 wordt van haar gezegd dat ze
‘heilig’ is en ‘algemeen’. Ze wordt door de Zoon van God als gemeente vergaderd uit het hele
menselijke geslacht, van het begin van de wereld tot aan het einde. Christus beschermt en
onderhoudt de kerk door zijn Geest en Woord, in eenheid van het ware geloof . Het
Schriftbewijs bij antwoord 54 maakt duidelijk dat dit ware geloof cirkelt rond Jezus Christus,
die door God in deze wereld is gezonden en die door de apostelen is verkondigd als de enige
waarheid.12 Antwoord 54 maakt aan het eind duidelijk dat verbondenheid met de kerk
levenslang is, zelfs tot voorbij de dood: ‘ik geloof dat ik van deze gemeente een levend lid
ben en eeuwig zal blijven’.
11

Uit het Schriftbewijs bij art.32 blijkt dat het hier gaat om grove schendingen van Gods woord. Een leer
verkondigen waarin God wordt gelasterd (1Tim.1:20), een stuitende situatie van ontucht en grote openbare
zonden (1Kor.5) en scheurmakerij in de gemeente (Rom.16:17).
12
Joh.17:21; Hand.2:42; Ef.4:3-6; 1Tim.3:15.
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In antwoord 55 geeft de Heidelbergse Catechismus nog een verklaring van het geloofsartikel
‘de gemeenschap der heiligen’, dat een nadere omschrijving is van de kerk. Lid zijn van de
kerk is volgens antwoord 55 verbondenheid (‘gemeenschap’) met Jezus Christus en via hem
verbondenheid met elkaar.13
In zondag 25-31 komen de sacramenten van doop en Avondmaal aan de orde en de kerkelijke
tucht als uitwerking van het Avondmaal.
De doop wordt het bad van de wedergeboorte genoemd en staat voor de afwassing van de
zonden (antw.71). Deze doop moet net zo goed aan kleine kinderen worden bediend als aan
volwassenen, want kinderen horen ook bij Gods verbond en bij zijn gemeente (antw.74). De
kinderdoop vervangt de besnijdenis als teken van het verbond (antw.74).
Het Avondmaal is de maaltijd met de gekruisigde Jezus Christus. Het is de viering van de
verlossing door hem en de viering van de eenheid met hem door de werking van de Geest
(antw.75-79). Zij die zich als ongelovigen en goddelozen gedragen, mogen niet worden
toegelaten tot dit Avondmaal. De christelijke kerk is verplicht hen buiten te sluiten op bevel
van Christus en de apostelen totdat zij hun leven beteren (antw.82). Dit buitensluiten wordt
heel zichtbaar in de laatste fase van de kerkelijke tucht, als zij niet meer worden toegelaten tot
de sacramenten, meervoud (antw.85). Avondmaal en doop worden dan beide verboden
terrein.
2.2.3 De Dordtse Leerregels
In de Dordtse Leerregels (DL) wordt eigenlijk alleen indirect over de kerk gesproken.
Hoofdthema van dit belijdenisgeschrift is de uitverkiezing als eeuwig en onveranderlijk
besluit van God, waardoor de gelovige zeker mag zijn van zijn redding. Deze inzet is gericht
tegen het Arminianisme dat de mens een meer beslissende rol geeft in zijn redding, waardoor
de genade als reddend ingrijpen van God afhankelijk wordt gemaakt van de reactie van de
mens.
De kerk komt in beeld via de verkondigers van dit blijde nieuws. Door deze verkondigers
worden mensen door God geroepen tot geloof in Christus (DL I.3). Vervolgens worden zij
met Christus verbonden en door hem bewaard, waarna ze door God zelf worden
binnengehaald, ‘verheerlijkt’(DL I.7).
De Dordtse Leerregels noemt dit het soevereine raadsplan van God (II.8), dat voortkomt uit
Gods eeuwige liefde voor de uitverkorenen en dat door niets kan worden gedwarsboomd (DL
II.9). Zo worden de uitverkorenen bij elkaar gebracht (‘vergaderd’) en zal er altijd een kerk
van gelovigen zijn, met als fundament het bloed van Christus (DL II.9). Deze genade van God
moet verkondigd blijven worden in de gemeente door de bediening van het Woord, de
sacramenten en de kerkelijke tucht (DL III/IV.17). Aan het eind van de Dordtse Leerregels
wordt de prediking van het evangelie nog een keer gepresenteerd als het belangrijkste middel
waarmee God zijn genadewerk in ons niet alleen begint, maar ook in stand houdt, voortzet en
voltooit. Als tweede middel noemt de Dordtse Leerregels het gebruik van de heilige
sacramenten (DL V.14).
2.2.4 Conclusie
Uit de belijdenis haal ik de volgende kenmerkende punten over de gereformeerde identiteit
van de kerk:
1) De eenheid en katholiciteit van de kerk (art.27 NGB; antw.54 HC)
2) De cruciale rol van Jezus Christus als Heer van de kerk (art.27, 29, 32 NGB; antw.54 HC)
13

Verbondenheid met Christus betekent dat je alles krijgt wat hij bezit aan ‘schatten en gaven’. Verbondenheid
met elkaar houdt in dat de ander profiteert van wat jij aan gaven hebt gekregen van God. Lid zijn van de kerk is
jezelf vrijwillig beschikbaar stellen aan de gemeenschap
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3) De centrale plek van het Woord van God (art.29, 32 NGB; DL III/IV.17; V.14)
4) Het belang van de sacramenten van doop en Avondmaal, waarbij de doop een eenmalig
gebeuren is en ook aan de kinderen bediend moet worden (art.33-35 NGB; zondag 25-31 HC;
DL III/IV.17)
5) De kerkelijke tucht als bewaking van Gods woord en als bescherming van de gemeenschap
(art.29, 32 NGB; antw.85 HC; DL III/IV.17)
6) De ambten van predikant, ouderling en diaken als Gods manier om de kerk te regeren
(art.31 NGB)
7) Gods soevereine verkiezingsplan als dragende grond voor de redding van de gelovigen en
de bewaring van de kerk (DL)
8) Kerk-zijn betekent verbonden zijn met Jezus Christus en met elkaar (antw.55 HC)
9) Menselijke regels in de kerk moeten de eenheid en eendracht dienen en mogen niet
belangrijker worden dan de regels van Christus (art 32 NGB)

2.3 Hedendaagse literatuur
2.3.1 Verantwoording
In mijn speurtocht naar de inhoud van het begrip gereformeerd in relatie tot de gemeente, heb
ik gezocht naar recente literatuur over dit onderwerp. Ik heb als vertrekpunt voor mijn betoog
het boek van J. Hoek gekozen, Geroepen in een nieuwe eeuw. Geheim en missie van de
gemeente.14 Dit is een eigentijdse uitwerking van een boek onder redactie van W. van ’t
Spijker, De Kerk. Wezen, weg en werk van de kerk naar reformatorische opvatting.15 Het
boek van Van ’t Spijker (e.a.) gebruik ik als onderbouwing voor de visie van Hoek. Je zou
kunnen zeggen dat Van ’t Spijker steeds over mijn schouder meekijkt. Dat ik Hoek neem als
uitgangspunt, doe ik om te laten zien dat in de gereformeerde traditie het denken over de kerk
nooit stopt. Hoek is vanwege zijn beknoptheid ook een bruikbaarder handvat dan het breed
opgezette werk van Van ’t Spijker.
Hiernaast heb ik W.M. Alston Jr., The church of the living God. A reformed perspective
gebruikt.16 Alston is een gereformeerd theoloog uit Amerika, die in kort bestek een grondige,
systematisch-theologische uiteenzetting geeft over de kerk vanuit een gereformeerd
perspectief. Net als Hoek plaatst hij zijn visie nadrukkelijk in de context van de postmoderne
tijd waarin wij vandaag leven en zoekt van daaruit naar de eigenheid en de waarde van de
gereformeerde traditie.
Ter aanvulling van deze hoofdbronnen heb ik nog gebruikt gemaakt van een lezing van de
vrijgemaakte theoloog A.L.Th. de Bruijne, ‘Hoe open moet gereformeerde theologie vandaag
willen zijn?’.17 De Bruijne staat in zijn lezing niet alleen stil bij het begrip gereformeerd, maar
laat vooral zien wat de waarde is van het gereformeerd-zijn.
Ik gebruik Hoek en Van ’t Spijker als raamwerk voor mijn verhaal. Waar Alston en De
Bruijne aansluiten, vlecht ik ze in het betoog in.
2.3.2 Geheim van de kerk
14

Jan Hoek, Geroepen in een nieuwe eeuw. Geheim en missie van de gemeente, Zoetermeer 2008.
W. van ’t Spijker (red.), De kerk. Wezen, weg en werk van de kerk naar reformatorische opvatting, Kampen
1990.
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Wallace M. Alston jr., The church of the living God. A reformed perspective, Louisville 2002.
17
A.L.Th. de Bruijne, ‘Hoe open moet de gereformeerde theologie vandaag willen zijn?’, lezing gehouden op 15
februari 2010 in Ten Boer. Te beluisteren via: www.winterlezingen.nl/eerdere%20lezingen.html. In boek- of
publicatievorm zou hij zijn betoog wellicht nog meer uitgewerkt en onderbouwd. Dat geeft aan zijn verhaal iets
voorlopigs en betekent ook dat deze bron van een ander ‘gewicht’ is.
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In zijn boek Geroepen in een nieuwe eeuw begint de hervormde theoloog Jan Hoek met het
uitleggen van de ondertitel van het boek: geheim en de missie van de gemeente. 18 Haar
geheim is dat zij leeft uit Gods genade.19
De missie van de kerk is dat zij tot eer van God en tot heil van mensen haar taak vervult.20 De
gemeente moet daarbij haar eigen tijd scherp in het oog houden. Zij is door de eeuwen heen
wel steeds dezelfde, namelijk kerk, maar ze is nooit hetzelfde. De kerk21 zit in een
voortdurend vernieuwingsproces, want zij is ‘ecclesia reformata quia (semper)22
reformanda’.23 Dit typisch gereformeerde principe betekent dat de kerk zich steeds moet
bezinnen op de actualisering en de concretisering van haar gehoorzaamheid. Steeds moet de
kerk scherp leren zien waar het op aankomt en wat wezenlijk is voor haar functioneren (Filip.
1:10).24
Alston zegt hetzelfde als hij wijst op de noodzaak als kerk altijd open te blijven staan voor het
hervormende werk van Gods Geest.25 Hij noemt dat een van de grote bijdragen van de
protestantse Reformatie. De kerk bleef op die manier trouw aan haar unieke identiteit. Een
trouw die Alston verwoordt als trouw zijn aan het evangelie.26 het haalt hetzelfde
gereformeerde kerkprincipe aan, maar werkt dit iets meer uit. ‘Ecclesia reformata, semper
reformanda’ betekent volgens hem: a) dat God soeverein is, dat Jezus Heer is, en dat een
christen zichzelf alleen aan God helemaal mag toewijden;27 b) dat niets in de wereld de plek
van God in mag nemen en als zodanig behandeld mag worden;28 c) dat de kerk in het licht van
het evangelie altijd open moet staan voor verandering, open voor de Geest van God, die de
kerk in elke generatie nieuw leven geeft.29
De Bruijne wijst in het begin van zijn verhaal op de historische achtergrond van het begrip
‘gereformeerd’.30 De term was oorspronkelijk een werkwoord dat opkwam in de 16e eeuw.
Gereformeerd had expliciet te maken met de kerk, die altijd ‘de naar Gods Woord
gereformeerde kerk is’. Men wilde daarmee aangeven dat gereformeerd vooral betekende: in
nieuwe situaties steeds weer terugvallen op het Woord van God. En dan in het besef dat je
18

Hoek, a.w., 9.
Hoek stemt hier overeen met Van’ t Spijker, die het geheim van de gemeente plaatst in het verlossende werk
van Jezus Christus. Haar geheim ligt in het werk van Jezus Christus. Hij gaat voorop. Hij is als heerser over alle
dingen hoofd van de gemeente. Daarbij houdt hij haar blik gericht op de toekomst. Want dat is het einddoel. Dan
zal God alles zijn in allen. En die toekomst bezit de kerk in Christus. Van ’t Spijker in: Van ’t Spijker, a.w.,511514.
20
Nadrukkelijk zegt Hoek erbij dat de gemeente in deze dienende taak het Koninkrijk van God op het oog heeft,
waarvan zij zelf ook onderdeel is.
21
Voor Hoek zijn de woorden ‘gemeente’ en ‘kerk’ synoniemen, hij gebruikt ze door elkaar, a.w., 10.
22
‘Semper’ ontbreekt bij Hoek, maar dit woord is terug te vinden in diverse varianten van deze spreuk. De term
zelf moet waarschijnlijk aan J. Hoornbeeck worden toegeschreven. Hoornbeeck kwam uit de kring van de
Utrechtse Nadere Reformatie rond Voetius. Hoornbeeck sprak liever over een ‘reformerende kerk’ dan over een
gereformeerde kerk. De Reformatie kon voor hem namelijk geen eindpunt zijn van de kerk. Zie W. van ’t Spijker
in: Reformatorisch Dagblad, 31 oktober 2002. Ook C. Graafland noemt Hoornbeeck als auteur van de bekende
reformatorische leus; zie zijn boek Kinderen van één moeder. Calvijns visie op de kerk volgens zijn Institutie,
Kampen 1989, 80.
23
Hoek, a.w., 9.
24
Hoek, a.w., 9.
25
Alston, a.w., 81.
26
‘The truth of the matter is that the essence of the sixteenth-century Reformation was faithfulness to the gospel
in the life of the church’, Alston, a.w.,82.
27
Alston is hierin (in die absolute loyaliteit aan God) heel stellig. Hij voegt eraan toe ‘neither family, nor nation,
nor church’, a.w., 82.
28
Alston noemt dit ‘the Protestant principle’, een term die hij leent van Paul Tillich en als volgt omschrijft ‘that
one must never allow a relative thing to sit on an absolute throne’, a.w. 82.
29
Alston, a.w., 82.
30
Omdat het hier om een toespraak gaat, is een ‘verantwoording op de voet’ van mijn weergave van De Bruijne
lastig. Alles wat ik aanhaal van hem, is in de bewuste lezing terug te horen.
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niet de eerste bent die dit doet. Er zijn talloze generaties vóór jou geweest die hetzelfde
hebben gedaan en die onder leiding van Gods Geest teruggekeerd zijn naar de Bijbel omdat
hun situatie erom vroeg. Dat maakt het begrip gereformeerd heel dynamisch: in elke fase van
de geschiedenis steeds opnieuw teruggrijpen op het Woord van God, met respect voor al die
andere keren dat dit al gebeurd is. De Bruijne geeft verder als enige een echte Bijbelse
fundering van het begrip gereformeerd. Voor die Bijbelse basis focust De Bruijne sterk op Ef.
4.31 In dit gedeelte wordt volgens hem het duidelijkst weergegeven wat gereformeerd is. Dat
is: uit Christus leven en weer naar Christus toegroeien. En dan niet als een eenmalige stap,
maar als een voortdurend proces.32 Gereformeerd zijn is een principieel open houding naar
wat God van jou vraagt, in jouw situatie. De band met het verleden, de loyaliteit aan vorige
generaties is daarbij belangrijk, je hoeft niet steeds alles opnieuw uit te vinden als gelovige,
als kerk. Maar leren van vorige generaties betekent niet dat je daarbij blijft steken. Echt
gereformeerd is: je bouwt verder op wat vorige generaties christenen hebben bedacht en
ervaren. Gereformeerd is daarmee een traditie met een heel eigen karakter.33
2.3.3 Historische context
Na de inleidende opmerkingen over het geheim en de missie van de kerk geeft Hoek een
schets van de tijd waarin de kerk zich vandaag bevindt.34 De kerk leeft in een tijd van
secularisatie en postmodernisme. Door deze invloeden is de kerk gemarginaliseerd.35 Om
mensen van vandaag te bereiken moet de kerk goed weten te onderscheiden tussen de
cultureel bepaalde vormgeving van haar boodschap en de kern ervan.36
Om het juiste zicht op de kerk te behouden in een tijd waarin ze een steeds kleinere rol is gaan
spelen, is niet het belangrijkste wat we ervan zien, maar wat we ervan geloven.37 De kerk is,
hoe gebrekkig ook, toch de gemeente van God.38 Bij de kerk moet je niet in de eerste plaats
aan mensen denken, maar vooral aan Jezus, de Heer van de kerk. Daarom moeten we, aldus
Hoek, bij het spreken over de kerk niet alleen van beneden, maar ook van boven inzetten. Wat
wordt er in de Bijbel van haar gezegd? Pas dan kom je bij het geheim van de gemeente en pas
als je daar zicht op hebt, kun je ook gaan spreken over haar missie en haar gestalte.39 Hoek
eindigt het eerste inleidende hoofdstuk met de opmerking dat de kerk altijd een voorlopig
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Hiernaast noemt De Bruijne 1Tim. 6:20 (waken over wat je is toevertrouwd), Opb. 2:16 (breken met een
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Hoek, a.w., 11-20.
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Hoek, a.w., 16.
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karakter zal blijven houden. Ze is Gods werk in uitvoering en dus altijd ‘under
construction’.40
Ook Noordegraaf in De Kerk zet de kerk niet neer als een tijdloos en onbeweeglijk instituut,
maar ziet haar als onderdeel van de geschiedenis. Noordegraaf plaatst de kerk eveneens tegen
de achtergrond van een geseculariseerde wereld en pleit voor een bezinning op de vraag
welke noties uit Nieuwe Testament41 omtrent het wezen van de gemeente van blijvende
betekenis zijn, en wat de onopgeefbare waarde is van de Reformatie voor de visie op de
kerk.42 Die waarde ziet hij liggen in het ‘ín Christus-zijn’. In Christus is de kerk verkoren,
verzoend en ook verzegeld met de Geest.43
Alston plaats de kerk ook in de context van deze tijd. Hij zet zijn visie op vanuit de tekst
1Timotheüs 3:15, waar Paulus spreekt over de kerk als ‘de kerk van de levende God,
fundament en pijler van de waarheid’.44 Deze tekst laat zien dat de kerk twee kanten heeft. Ze
is een instituut diep geworteld in het verleden, een bolwerk waarin of waarachter je je kunt
verschuilen. Tegelijk is de kerk het werk van de levende God. Hij raapt de brokstukken uit het
verleden op en wijst de weg naar een hoopvolle toekomst.45 In deze paradox bevindt de kerk
zich en dat moet ze blijven bedenken.46 Het maakt haar tot wat ze is. In deze seculiere en
pluralistische wereld is het van essentieel belang dat de kerk haar historische wortels kent.
2.3.4 Identiteit
Na de beschrijving van de historische context en de taak van de kerk in deze tijd gaat Hoek
verder met het beschrijven van de identiteit van de gemeente.47 Pas als de kerk weet wie ze is
en waar ze voor staat, kan ze daadwerkelijk iets betekenen. Die identiteit werk hij vervolgens
op vier manieren uit: 1) in eigenschappen, 2) in kenmerken, 3) in verbondsdenken en 4)in
oecumenisch denken vanuit de eenheid in Christus (zie 2.3.4.1 tot 2.3.4.4).
Alston hanteert eenzelfde volgorde. Nadat hij in het eerste hoofdstuk de uitdagingen voor de
kerk in deze postmoderne tijd heeft beschreven,48 gaat hij in het tweede hoofdstuk verder met
de beschrijving van de identiteit van de kerk die in de gereformeerde traditie staat. Alston zet
die identiteit kort en krachtig in vier kenmerken neer. Ze geven een handvat om snel grip te
krijgen op het begrip gereformeerd.
Het eerste kenmerk heeft te maken met prioriteiten. Een christen uit de gereformeerde traditie
is niet een volgeling van Johannes Calvijn in de eerste plaats of een aanhanger van de
presbyteriaanse kerkregering. Het eerste en belangrijkste kenmerk is de toewijding aan Jezus
Christus. Gereformeerden zijn vóór alles volgelingen van Christus. Het christen-zijn is onze
eerste identiteit. 49 Het tweede identiteitskenmerk van gereformeerden is hun protestantse
achtergrond. ‘Protestant’ is van oorsprong een positief woord. De eerste protestanten kwamen
wel in opstand tegen misstanden in de middeleeuwse kerk, maar ze deden dat door te pleiten
40

Hoek, a.w., p.20. Al verwijst Hoek daar niet naar, je zou zijn uitspraak ook een uitvloeisel kunnen noemen van
het principe ‘ecclesia reformata semper reformanda’.
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A. Noordegraaf noemt er vijf: 1) de kerk staat in de spanning van het gekomen en komende koninkrijk, het
‘reeds’ en het ‘nog niet’; 2) de relatie van de kerk met Israël wordt gekenmerkt door continuïteit en
discontinuïteit, verbondenheid en gescheidenheid; 3) de relatie met Christus is nauw verbonden met de relatie
tot elkaar als gelovigen; 4) het primaat van het Woord en de Geest: ze brengen de kerk tot leven en houden haar
in stand; de ambten en de diensten moeten het zicht op Christus open houden; 5) de verhouding tot de wereld
wordt gekenmerkt door antithese en solidariteit: de kerk is anders, maar in haar anders-zijn is ze een getuige van
het evangelie. In: Van ‘t Spijker, a.w., 62.
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Alston, a.w., 2.
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Hoek, a.w., 22.
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voor hervorming van binnenuit. Waar anderen zeiden dat de kerk gezond was, daar hamerden
de protestanten erop dat de kerk de voortdurende hervorming door het Woord van God nodig
had. Wanneer christenen zichzelf protestant noemen, dan identificeren zij zich dus met een
bepaalde visie op de kerk: de kerk leeft onder het voortdurende oordeel van God en God is
daarin constant bezig zijn kerk te hervormen. In de derde plaats zijn gereformeerden
protestanten van een bepaald ‘slag’: na 1517 werd het woord ‘gereformeerd’ steeds meer de
aanduiding van de hervormingsbeweging in Zwitserland, met als bekendste namen Zwingli,
Calvijn en Bullinger.50 De Zwitserse hervormers waren radicaler in hun denken over de
noodzaak van hervorming van de roomse kerk dan de volgelingen van Luther.51 Dit betekende
onder andere dat de Zwitserse reformatie veel drastischer was als het ging om veranderingen
in de organisatie, de liturgie en de leer van de middeleeuwse kerk. Het woord ‘gereformeerd’
werd op deze manier een typering voor de meer radicale hervormingsbeweging in
Zwitserland, die onder andere Nederland heeft beïnvloed.52
Bij dit derde kenmerk noemt Alston ook de manier van kerkregering die ‘presbyteriaans’ is.53
Een gereformeerde kerk wordt bestuurd door een college (‘presbyterium’, MvL) van
ouderlingen en predikanten, die gekozen worden door de gemeenschap. Alle
kerkgenootschappen die het woord ‘presbyteriaans’ in hun naam hebben staan, zijn kerken
van gereformeerde signatuur.54
Het vierde en laatste kenmerk is de trouw aan eigen afkomst.55 Niet alleen de trouw aan een
concrete gemeente en denominatie, maar ook trouw aan een heel eigen traditie. Concreet:
gereformeerde kerken zijn kerken die zichzelf willen profileren als kerken die staan in de
gereformeerde traditie van de Zwitserse hervormers.56
De Bruijne57 karakteriseert de gereformeerde traditie als een open familie,58 met twee eruit
springende “familietrekken”: 1) Jezus Christus staat centraal; Jezus niet als denkmodel of
leersysteem, maar als het centrum van de spiritualiteit, van de omgang met God. Het geloof,
de ervaring van het geloof, alles daarin draait om Christus; 2) ‘onderscheiden’ in plaats van
‘scheiden’; typisch voor gereformeerden is het én-én denken: a) God is heilig én dichtbij, b)
de soevereiniteit van God staat naast de verantwoordelijkheid van de mens, c) een christen is
verdrietig over zijn zonde én tegelijk blij over zijn redding, d) God werkt het geloof door de
Schrift, tegelijk is de Heilige Geest vrij om te werken buiten de Schrift om waar en wanneer
50

Alston, a.w., 12.
De lutheraanse reformatie was conservatiever als hervormingsbeweging, omdat zij de middeleeuwse kerk
grotendeels intact hield. Hun motto was: ‘wat de Bijbel niet expliciet specifiek verbiedt, dat mag in stand
blijven’. De Zwitserse reformatoren wilden de kerk grondiger hervormen. Hun motto was ‘wat de Bijbel niet
expliciet van de kerk eist, daar moet ze radicaal afstand van doen’. Alston, a.w., 13.
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Alston, a.w., 13.
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Alston, a.w., 13.
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gemeente door middel van de ambten (a.w., 53).
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Alston, a.w., 13.
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De Bruijne zegt in zijn lezing hetzelfde: Gereformeerden moeten zich zelfbewuster durven positioneren in hun
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Hij wil, e) de mens is zondiger dan hij zelf beseft en tegelijk meer geliefd dan hij zelf voor
mogelijk houdt.59
2.3.4.1 Eigenschappen
Hoek zet zijn visie op de identiteit van de gemeente breed op. Na eerst een aantal Bijbelse
beelden voor de kerk besproken te hebben, 60 behandelt hij de eigenschappen en kenmerken
van de kerk.61 Hoek volgt hierin dezelfde route als Van’ t Spijker.62 In De Kerk komen na het
deel ‘De kerk in het Nieuwe Testament’ en het deel ‘Kerkopvattingen in de loop der eeuwen’
de eigenschappen63 en de kenmerken van de kerk64 aan bod.
De eigenschappen komen uit de brede, katholieke erfenis van de kerk en vertellen ons wat de
kerk is. De eigenschappen van de kerk zijn: haar eenheid, heiligheid, apostoliciteit en
katholiciteit.
De eenheid betekent dat de kerk één is in Jezus Christus.65 Door deze eenheid in hem is er
herkenning over taalgrenzen en kerkmuren en er is flexibiliteit en ruimte als het gaat om
vormen en structuren. Tegelijk betekent de ene naam Jezus ook een duidelijke grens. Het is
niet een vage eenheid, maar een eenheid die begrensd is door de enige naam tot behoud.
Maar juist die ene naam geeft ruimte voor pluriformiteit in het gemeenschappelijke belijden.
Eenheid in verscheidenheid, dat is kenmerkend voor de gemeente van Christus.66
De heiligheid van de kerk betekent ‘dat zij is afgescheiden is van de zonde en toegewijd aan
God’.67 Dat is niet haar eigen verdienste, maar het werk van God. Jezus Christus en de Heilige
Geest geven haar dit karakter. De heiligheid van de gemeente hangt dus niet af van de
onberispelijkheid van haar leden, maar is een geschenk van God. Ze is gebonden aan de
zuivere bediening van het Woord en de sacramenten.68
De apostoliciteit van de kerk betekent dat zij ‘naar reformatorisch besef’ de leer van de
apostelen zuiver doorgeeft in het ambt van Woord en sacrament. Die leer is het evangelie van
Gods vrije genade in Christus.69 Hoek formuleert nog een ander aspect van de apostoliciteit,
dat hij niet rechtstreeks koppelt aan het werk van de reformatoren, maar aan de missioloog
Hendrik Kraemer: de roeping van de kerk om in navolging van de apostelen het evangelie te
verspreiden.70 De kerk is namelijk geen doel in zichzelf, de kerk is zending. Het evangelie
moet door alle tijden heen naar alle volken.71
De katholiciteit van de kerk betekent dat de kerk niet gebonden is aan plaats, cultuur of tijd.72
Ze is in alle tijden te vinden is en over de hele wereld verspreid. Deze eigenschap heeft ook
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staat naast de verantwoordelijkheid van de mens, c) een christen is verdrietig over zijn zonde én tegelijk blij over
zijn redding, d) God werkt het geloof door de Schrift, tegelijk is de Heilige Geest vrij om te werken buiten de
Schrift om waar en wanneer Hij wil, e) de mens is zondiger dan hij zelf beseft en tegelijk meer geliefd dan hij
zelf voor mogelijk houdt.
60
Hoek noemt de beelden: volk van God, lichaam van Christus, tempel van de Heilige Geest, bruid van Christus,
kudde, zoutend zout en lichtend licht, geroepen heiligen, a.w., 22-26.
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een kwalitatieve betekenis: de kerk verkondigt de heerschappij van Christus over alle dingen
en volgt hem op alle terreinen van het leven.73
Hoek74 eindigt net als Balke in De Kerk met de opmerking dat over deze eigenschappen alleen
maar in onvolmaakte en voorlopige zin gesproken kan worden. De eigenschappen zijn geen
bezit, maar steeds weer opnieuw te vervullen opdrachten.75
Alston behandelt de eigenschappen in het hoofdstuk ‘What makes the church the church?’76
Hij bespreekt op inhoudelijk dezelfde manier de vier eigenschappen, maar noemt ze ‘the
ancient marks of the church’. Dat is wat verwarrend, omdat ‘marks’ doet denken aan
kenmerken. Alston maakt net als Hoek duidelijk, dat deze ‘marks’ aangeven wat we van de
kerk geloven en niet wat we altijd in de praktijk zien. Om erachter te komen waar de echte
kerk (‘true church’) zich bevindt - de middeleeuwse kerk ten slotte vond zichzelf ook één,
heilig, katholiek en apostolisch – koppelden de hervormers de eigenschappen (‘ancient
marks’) aan het evangelie van Jezus Christus, ‘the true church may be discerned wherever the
Word is rightly preached and the sacraments rightly administered’.77 Alston noemt de tucht
een ondergeschikt herkenningsteken (door hem ook ‘mark’ genoemd), dat door Calvijn soms
wordt toegevoegd aan de juiste bediening van het Woord en de sacramenten. Maar die laatste
twee staan bij Calvijn duidelijk voorop.78 De meeste gereformeerde belijdenissen zeggen hier
hetzelfde, aldus Alston: het bestaan van de kerk hangt af van Christus en van het in geloof op
hem reageren. ‘Wherever Christ is present in Word and sacrament, wherever people respond
in faith and obedience, there the church exists as the body of Christ. There Christ gives to the
church its unity, holiness, catholicity and apostolicity’.79
2.3.4.2 Kenmerken
Wat de kerk is, dat vertellen haar eigenschappen. Dat is de niet-zichtbare kant van de kerk.
Om te weten waar de kerk is, moeten we haar kenmerken kennen.80 Hoek noemt, zonder dit
uit te werken, de klassieke kenmerken van de zuivere bediening van het evangelie en de
sacramenten en de handhaving van de tucht. 81 Daarnaast pleit hij voor een benadering meer
‘van onder op’.82 De kerk is ook daar, waar sprake is van een toegewijde, missionaire,
diaconale, pastorale en lerende gemeente.83
2.3.4.3 Vergadering, gemeenschap en verbond
Na de eigenschappen en kenmerken van de kerk besproken te hebben, komt Hoek op een
kenmerk van de gereformeerde ecclesiologie dat hij fundamenteel noemt: de kerk als
‘gathered church’ staat in de gereformeerde belijdenis altijd naast de kerk als ‘given
church’.84 De ‘gathered church’ is de kerk die ontstaat als twee of drie mensen samenkomen
in de naam van Jezus Christus. De ‘given church’ is de kerk die al bestaat voordat de gelovige
er is. In artikel 27 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis wordt dit onderscheid als volgt onder
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woorden gebracht: ‘de kerk is een heilige vergadering (‘congregatio’) en gezelschap
(‘coetus’) van ware gelovige christenen’.85 ‘Vergadering’ wijst op het werk van God en
‘gezelschap’ wijst op bijeenkomen van de gelovigen zelf. Dit zijn de twee onmisbare
dimensies van de kerk die haar bewaren voor eenzijdigheid.
Hoek benadrukt dat Gods werk voorop gaat. Niet het geloof of de gelovigen zijn de
constituerende factor van de kerk, maar dat is God zelf: het is Christus die vergadert en de
Geest die mensen samenbrengt.86 Hoek noemt dit ‘het ecclesiologische goud van de
Reformatie’.87
Alston zegt hetzelfde: de kerk is in de eerste plaats het werk van God en niet een actie van de
mens. Hij laat dat zien met het volgende citaat van John H. Leith, ‘The Reformed churches
from the beginning defined the church primarily in terms of the action of God in word and
sacrament, not in terms of structure or even correct doctrine’.88 Bij de bespreking van de
‘marks of the church’ herhaalt Alston dit. De kerk moet gedefinieerd worden in termen van
goddelijke activiteit, ‘the church is the people of God, created by God’s Word and Spirit.89
In de gereformeerde leer van het verbond wordt dit primaat van God in het functioneren van
de kerk in een kader gezet en uitgewerkt. Het verbond spreekt van Gods initiatief richting
verloren mensen en van zijn trouw aan hen.90 Het is hetzelfde verbondsdenken waarop de
gereformeerde visie op de kinderdoop is gefundeerd. Waar dit denken verdwijnt, daar
verdwijnt voor Hoek de dragende grond van het gemeente-zijn.
Maar het primaat van het werk van God mag dat tweede element uit de gereformeerde
ecclesiologie dus niet verdringen: het geloof van de leden van de kerk. Beide zijn nodig om
een kerk te kunnen vormen. Eenzijdige aandacht voor het ‘vergaderen’ leidt er gemakkelijk
toe dat de noodzaak van het persoonlijk geloof uit beeld verdwijnt. Christus brengt mensen
bij elkaar, maar hij bindt hen zo aan zich, dat zij niet meer buiten hem kunnen leven. In die
persoonlijke band met Christus ligt voor Hoek de diepste identiteit van de gemeente.91
Wie zo bij de kerk hoort, via die hechte band met Christus, blijft voor altijd met haar
verbonden.
Deze verbondsmatige benadering van de kerk vanuit de katholiek-gereformeerde traditie is
voor Hoek goud waard, maar dat goud zal niet automatisch blinken. Het zal heel wat
inspanning vergen om aan de volgende generatie te laten zien waarom de nadruk op Gods
initiatief zo belangrijk is voor de verankering en vormgeving van het persoonlijke geloof. Ook
de gewijzigde culturele context vraagt om een hervertaling van de klassiek gereformeerde
ecclesiologie waarin Gods verbond zo’n centrale rol speelt. Deze kerkleer die zo door een
verbondsvisie gestempeld is, vraagt om een hernieuwde doordenking en actualisering.
Hoek noemt als voorbeeld een gemeente in een sterk geseculariseerde stedelijke gemeente en
dan zegt hij: ‘Hoe kan de betekenis daarvan (van het verbond, MvL) op een nieuwe wijze
oplichten in een situatie waarin alle nadruk ligt op keuzemomenten, partiële en tijdelijke
85

Hoek, a.w., 31. In de laatste versie van het Gereformeerd Kerkboek (Amersfoort 2006) zijn deze twee
woorden in elkaar geschoven. In de oorspronkelijk tekst staat: ‘congregatio seu coetus’, ‘vergadering of
samenkomst.’ Zie K. Schilder, in zijn collegedictaat (buiten zijn verantwoordelijkheid uitgegeven) ‘Christelijke
religie. Nederlandse Geloofsbelijdenis’, 5e druk, Kampen, jaartal onbekend, 87.
86
Hoek noemt hier zondag 21, vr/antw 54 uit de Heidelbergse Catechismus en Dordtse Leerregels I,3 als
ondersteunende teksten uit de gereformeerde belijdenis, a.w., 31,32.
87
Hoek volgt hierin W. Verboom, ‘Het wonder van de kerk. Enkele aspecten van een gereformeerde
ecclesiologie’, in: J. van der Graaf (red.), Belijden met hoofd en hart – gereformeerd leven tussen gisteren en
morgen, Kampen 2003.
88
Alston, a.w., 14.
89
Alston, a.w., 53.
90
Hoek, a.w., 32.
91
Hoek, a.w., 33. Hoek ondersteunt zijn betoog opnieuw met antw.54 uit de Heidelbergse Catechismus, waar
gesproken wordt over een levend lidmaat zijn van de gemeente.

22

commitments, netwerkvorming, individualisering en authenticiteit?’.92 Dat vraagt om een
benadering meer ‘van onderop’, beginnen waar de mensen zijn. Maar ook voor die
benadering biedt de gereformeerde traditie volgens Hoek voldoende aanknopingspunten. 93
Als startpunt voor zijn bezinning gaat Hoek te rade bij de evangelische ecclesiologie, die sterk
uitgaat van het initiatief van de gelovigen om bij elkaar te komen en zo samen een
gemeenschap te vormen.94 Als blijkt dat deze manier van kerk-zijn, die van vrijwillige
gemeenschapsvorming, de enige manier is om een nieuwe gemeente te kunnen stichten in de
moderne stad, dan is er alle aanleiding om als gereformeerden het gesprek aan te gaan met
vertegenwoordigers uit de evangelische traditie.
De gereformeerde en evangelische traditie kunnen hier volgens Hoek veel van elkaar leren. 95
Een sterk punt van de evangelische ecclesiologie is het appèl dat uitgaat op de gelovige om
daadwerkelijk onderdeel te gaan uitmaken van de gemeenschap van de kerk. Zowel de
prediking als het pastoraat zijn erop gericht om de gelovigen tot toegewijde volgelingen van
Jezus Christus te maken. De keuze voor God en voor Jezus Christus moet welbewust,
hartelijk en doorleefd zijn. Maar om niet te vervallen in een algemeen spirituele en puur
individualistische ecclesiologie heeft de evangelische traditie een gereformeerde component
nodig en dat is het verbondsmatig handelen van God door de eeuwen heen. Dit voorkomt een
versmalling in het denken over de kerk en geeft ook ruimte aan hen die nog niet tot de
persoonlijk keuze zijn gekomen voor Jezus Christus. Ook zij horen voluit bij de gemeente, die
immers door God is begonnen. De evangelischen op hun beurt houden gereformeerden alert
als het gaat om formalisme, traditionalisme en collectivisme in het denken over de kerk.96
2.3.4.4 Eenheid en oecumene
Hoek eindigt zijn betoog over de identiteit van de gemeente vanuit de katholiekgereformeerde traditie met het benadrukken van de eenheid van de kerk in Jezus Christus.97
Hoek pleit bij het nadenken over de eenheid van de kerk voor het onderscheiden tussen het
wezenlijke en het bijkomende. Het wezenlijke, het niet-opgeefbare is voor Hoek het
transculturele evangelie: Gods eeuwige genade in Christus voor verloren en schuldige
zondaren. Die boodschap moet overgedragen worden in verschillende culturen en in
verschillende contexten. We moeten dan niet te bang zijn om tradities met een kleine t te
doorbreken als deze de voortgang van het evangelie - de traditie met een grote T- in de weg
staan.98
Dit vraagt om ruimte voor pluriformiteit in de vormgeving van gemeenten. Verschillende
contexten leiden onvermijdelijk tot verschillende kleuren en karakters van gemeenten. We
moeten niet de eenheid zoeken in het gebruiken van dezelfde Bijbelvertaling, het zingen van
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dezelfde liederen en dezelfde orden van dienst. Het is juist een uitdaging om de eenheid te
ervaren midden in de verscheidenheid. Als voorbeeld haalt Hoek de nieuwtestamentische
gemeenten aan, waar ook duidelijke verschillen zullen zijn geweest.99 Openheid voor
verscheidenheid betekent voor Hoek geen pluraliteit, in de trant van: iedereen vult de
boodschap van het evangelie op zijn eigen manier in. De inhoud van het evangelie is in alle
contexten dezelfde: redding is alleen mogelijk door het geloof in Jezus Christus. Ruimte voor
pluriformiteit in de toepassing van deze boodschap in verschillende contexten maakt het
kerkelijk leven wel spannender. Lukt het ons om de hoofdlijn en de kardinale punten van het
evangelie vast te houden en zo herkenbaar te blijven te midden van alle verscheidenheid aan
vormgeving en vertaling van het evangelie?100
Deze visie op de kerk heeft niet alleen consequenties voor de verhouding tussen bestaande en
nieuwe gemeenten. Hoek kijkt ook naar de eenheid tussen kerken uit verschillende tradities.
Overal waar wordt gevochten om de handhaving van de drie-eenheid van God, het
verzoeningswerk van Christus, de opstanding en het eeuwige leven, een christelijke levensstijl
en moraal, daar vinden we soms ongedachte bondgenoten en medestrijders.101
Hoeks visie op de identiteit van de gereformeerde kerk krijgt hierdoor een sterk oecumenische
spits die rechtstreeks voortvloeit uit de grondbeginselen van de gereformeerde traditie. Dit
oecumenische streven naar kerkelijke eenheid over kerkgrenzen heen, valt buiten de scopus
van deze scriptie, maar ik vond het te opvallend en te waardevol om onvermeld te laten. Als
in de wortels van de gereformeerde traditie al deze openheid naar andere kerken en
kerkgenootschappen zit, wat moet dat wel niet betekenen voor de verhouding tussen
bestaande en nieuwe gemeente binnen één kerkverband?
Hoek gaat hierin duidelijk verder dan Balke in De Kerk.102 Balke schrijft veel terughoudender
over de eenheid en katholiciteit van de kerk. De eenheid is bij hem duidelijk een eenheid
binnen de grenzen van de drie formulieren van enigheid.103 De oecumene lijkt vooral een
oecumene te zijn van gereformeerden wereldwijd.104
Alston komt meer overeen met Hoek. De eerste loyaliteit van een gereformeerd christen is die
aan Jezus Christus. Die loyaliteit is belangrijker dan welke andere loyaliteit ook.105 Daarmee
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schuilt in het hart van de gereformeerde traditie een oecumenische instelling. En de reden
hiervoor is het koningschap van Jezus Christus. Alston citeert hier John T. McNeill, een
gereformeerd kerkhistoricus: ‘all the greater Reformers, with the exception of Luther in
certain moods and special crises, were consistent advocates either of a Protestant or of a wider
Christian union’. Die brede oecumenische houding van het eerste uur wordt door
gereformeerde christenen soms vergeten.106
De Bruijne past in het rijtje van Alston en Hoek. Gereformeerd-zijn betekent teruggaan naar
de openheid en de dynamiek van de oorspronkelijke inzet van de 16e eeuw. Terug naar het
uitgangspunt ‘in Christus geworteld zijn, op zijn woord terugvallen en dan vanuit Christus
verder willen groeien in de waarheid’. Dit principe zorgt ervoor dat je veel gereformeerde
beweging zult herkennen bij andere geloofstradities. Je gaat herkennen dat andere gelovigen
ook willen starten bij Christus en vanuit Christus willen zoeken naar antwoorden voor
vandaag. Gereformeerd zijn behoort tot de grondstructuur van een christen, volgens de
Bruijne. Het is geen richting, maar een houding: het is niet in de eerste plaats vasthouden aan
de Bijbel, of aan de belijdenis, of aan een principe (soevereiniteit van God bv.), maar het is uit
Christus leven en naar Christus willen toegroeien. En dan kun je dus zelfs roomsgereformeerd zijn. Hoe dan ook, als gereformeerd in de kern om Christus draait, dan geeft dat
een veel opener en dynamischer kerkbegrip.107 Het betekent respect hebben voor het verleden,
zonder er slaaf van te worden.
2.3.5 Conclusie
Voordat ik tot het vaststellen van de gereformeerde categorieën kom, haal ik uit de besproken
literatuur de volgende hoofdpunten:
1) Jezus Christus als eerste en hoogste loyaliteit van iemand die zich gereformeerd noemt
(Alston/De Bruijne/Hoek)
2) De eenheid in Jezus Christus geeft ruimte voor verschillende vormen van kerk-zijn en
herkenning over kerkgrenzen heen (Hoek/De Bruijne); dat houdt in trouw (willen zijn) aan je
eigen historie/traditie (Alston, De Bruijne) en een sterk oecumenische instelling (Hoek,
Alston, De Bruijne)
3) Doorgaande bezinning op kerk-zijn en kerkvernieuwing als gehoorzaamheid aan het
Woord van God:‘ecclesia reformata semper reformanda’ (Hoek, Alston, De Bruijne); het
Woord van God heeft als reddend en oordelend evangelie voorrang en moet in elke tijd weer
opnieuw worden toegepast (Hoek/Alston)
4) De kerk bevindt zich naar haar aard in een spanningsvolle paradox: ze is een mengeling
van Gods werk en mensenwerk en dus altijd gebrekkig (Hoek, Alston); dit resulteert in een
typisch én-én denken: niet scheiden, maar onderscheiden; een gereformeerde kerk is daarmee
een kerk van spanningen en paradoxen (De Bruijne)
5) Verbondsdenken: kerk-zijn is in de eerste plaats het werk van God en niet een actie van de
mens (Hoek/Alston), maar de kerk heeft wel beide componenten van het verbond nodig om
kerk te kunnen zijn: Gods initiatief in het bij elkaar brengen en de menselijke activiteit van
het bij elkaar komen (Hoek, Bullinger)
6) De manier van kerkregering door de ambten en kerkelijke vergaderingen (Alston, Van ‘t
Spijker)
2.4 Gereformeerde categorieën
Als ik de hoofdpunten uit literatuur (2.3) en de belijdenis (2.2) samenneem kom ik tot de
volgende kenmerkende gereformeerde categorieën in relatie tot de locale gemeente:
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1) Jezus Christus als hoogste loyaliteit en belangrijkste herkenningspunt voor de kerk
2) Het Woord van God als allesbepalende norm in de kerk en in het leven van een christen
3) Het primaat van het initiatief van God zonder de menselijke inbreng te vergeten
4)Voortdurende hervorming van de kerk als gehoorzaamheid aan het Woord van God en als
antwoord op de veranderende context108
Deze categorieën zijn niet uitputtend, maar zijn een poging om enkele karakteristieke
kenmerken van gereformeerd denken over de kerk in kaart te brengen. Hierdoor is het
mogelijk een toetsingsmodel te ontwerpen aan de hand waarvan het begrip ‘gereformeerd’ in
de locale gemeente kan worden onderzocht.
2.5 Operationalisatiemodel
Aan de hand van de gereformeerde categorieën kunnen vragen/stellingen worden
geformuleerd die duidelijk maken:
a) dat en in hoeverre Jezus Christus het centrale herkenningspunt van de kerk is, te midden
van alle verscheidenheid aan kerkvormen;
b) dat en in hoeverre de Bijbel de leidende norm is voor het hele kerkelijk leven;
c) dat Gods initiatief in het geloof en in het kerkelijk leven van cruciaal belang is;
d) dat een kerk niet stil kan blijven staan om een echt gereformeerde kerk te blijven heten.
De vragen die ik heb opgesteld voor de enquête voor de pioniersgemeenten zijn een voorbeeld
van zo’n uitwerking.109 Daarbij moet dus wel bedacht worden dat die vragenlijst niet is
opgesteld aan de hand van de vastgestelde gereformeerde categorieën van hfd.2.4. De
categorieën van de vragenlijst zijn in een eerder stadium vastgesteld en lopen daardoor niet
synchroon met die van dit hoofdstuk. Ik heb dat uiteindelijk niet als problematisch ervaren
voor de kracht van mijn onderzoek. In hoofdstuk 4 kom ik hierop terug bij de bespreking van
de enquête.
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Hoofdstuk 3 – Welke rol speelt het begrip ‘gereformeerd’ in de visiedocumenten en in de
samenkomsten van de onderzochte gemeenten?
In dit hoofdstuk beantwoord ik de deelvraag welke rol het begrip ‘gereformeerd’ speelt in de
pioniersgemeenten die ik heb bezocht. Ik kijk daarbij naar twee terreinen: a) visie en beleid
en b) de samenkomsten (m.n. liturgie en preek). Dat onderscheid is min of meer ontstaan
tijdens het onderzoek zelf. Ik kreeg allerlei documenten toegestuurd die wat informatie betreft
erg ongelijksoortig zijn en die het gereformeerd-zijn ook op verschillende manieren (expliciet
en meer impliciet) tot uitdrukking brengen. Een visiedocument over de identiteit van de
gemeente is van een heel ander karakter dan een preek voor een gemengd publiek van
gelovigen en niet-gelovigen, om maar een voorbeeld te noemen. Daarnaast heb ik ook mijn
eigen indruk opgedaan door een bezoek aan de projecten op zondag.
Het leek mij het beste deze ‘ongelijksoortigheid’ van het bronnenmateriaal in de analyse tot
uitdrukking te laten komen. Vandaar dat ik die analyse in tweeën heb gesplitst.
Ik geef eerst een beschrijving van de projecten. Vervolgens beschrijf ik de aard van de
bronnen die ik heb gebruikt en geef ik met behulp van de categorieën die ik heb vastgesteld in
hoofdstuk 2, een analyse van het gereformeerde karakter van de gemeenten op de twee
genoemde terreinen. Ik sluit de analyse steeds af met een conclusie per terrein per gemeente.
Aan het eind van het hoofdstuk maak ik een paar afrondende opmerkingen.
3.1 Presentatie van de projecten
a) De Aker in Amsterdam (www.akergemeente.nl)
De Akergemeente is voortgekomen uit een groep christenen - in het begin alleen vrouwenvan verschillende achtergronden: gereformeerden, Baptisten en meer charismatische
gelovigen. Deze groep kwam in 1998 in de wijk De Aker samen om te bidden. Dit
gebedswerk mondde uit in het oprichten van de stichting ‘Christenen voor De Aker’.110
Vanuit deze stichting werden onder meer Alpha-cursussen en tienerwerk opgestart.
In diezelfde periode kwam ook het Amstelproject van de grond. Een vrijgemaakt initiatief
(GKv Amsterdam-Centrum en Amsterdam-Zuid/West) dat zich richtte op het stichten van
twee nieuwe dochtergemeenten in Amsterdam: in de wijk Osdorp en De Pijp. Omdat
gemeenteleden van de GKv Amsterdam-Zuid/West (Tituskapel) betrokken waren bij het prille
missionaire werk in De Aker (onderdeel van de wijk Osdorp) werd de Akergemeente als
gemeentestichtingsproject ondergebracht bij de Tituskapel. Hiermee werd ze officieel een
‘vrijgemaakt pioniersproject’, terwijl in de praktijk de kleur van de gemeente veel minder
eenduidig (veel gevarieerder) was. Hier ligt meteen ook de bron van een identiteitsconflict
tussen De Aker en het vrijgemaakte kerkverband, wat uiteindelijk ertoe geleid heeft dat de
gemeente niet meer aangesloten is bij het vrijgemaakte kerkverband.111
Sinds 2005 belegt de gemeente wekelijks diensten in het buurtcentrum. De Akergemeente
geeft als profielschets dat zij in de eigen wijk wil laten zien dat Jezus Christus Heer is.
‘Uitgangspunt is dat wij samen als christenen één willen zijn, en ook hierdoor Gods grootheid
laten zien.’112 Ze noemt haar eigen identiteit ‘veelkleurig, waarbij de bijbel centraal staat.’113
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De gemeente bestaat op dit moment uit christenen van allerlei snit: rooms-katholiek,
gereformeerd, doopsgezind, evangelisch, pinkstergemeente. Ze heeft 40 belijdende leden,114
waarvan een groot deel gevormd wordt door gezinnen met kinderen, die wonen in de wijk.
Sinds mei 2012 heeft de gemeente een nieuwe voorganger:Willem Griffioen, tot voor kort
GKv-predikant in Anna Paulowna.
b) De Brug, Venlo (www.venlo.gkv.nl)
De gemeente De Brug is het resultaat van het missionaire werk in Noord-Limburg, dat in
1985 begonnen is door een groep van 25 GKv-leden uit de regio Roermond en Venlo.115 Voor
de morgendiensten trokken zij naar Brunssum (GKv), in de middag kwamen ze samen in een
kerkgebouw in Roermond. In hetzelfde jaar begonnen de gesprekken over het stichten van een
gemeente in Venlo voor mensen uit Noord-Limburg en oostelijk Noord-Brabant. In 1990
werd dit idee concreter doordat Henk Drost als predikant voor deze gemeente in wording
aangesteld werd. In januari 1991 werden op zondag voor het eerst zowel de morgen- als de
middagdienst in Venlo belegd . De verzelfstandiging ten opzichte van Brunssum raakte
hierdoor in een versnelling. De gemeente groeide in zes jaar tijd naar 100 mensen. In 1997
was de officiële instituering een feit. Op dit moment bestaat de gemeente uit 94 leden,
waarvan 53 belijdend lid zijn.116 De gemeenteleden wonen verspreid over heel NoordLimburg. Voorganger sinds 2001 is Johan Schelling. 117
c) Het Kruispunt, Maastricht (www.kerkmaastricht.nl)
De gemeente Het Kruispunt in Maastricht is van origine een dochterkerk van de GKv
Brunsum-Treebeek. Vanaf september 1995 begonnen gemeenteleden van Brunssum die
woonden in Maastricht met het beleggen van samenkomsten op zondagmorgen. In juni 2001
werd Jacob Glas als missionair predikant aan deze wijkgemeente in Maastricht verbonden. In
juni 2004 gaat de wijkgemeente Maastricht als een zelfstandige gemeente verder onder de
naam Kruispuntkerk.118 De gemeente heeft 110 leden, waarvan 75 belijdend lid zijn.119 De
gemeente is in de afgelopen tijd veranderd van een studentenkerk in een kerk van
voornamelijk jong gezinnen, die verspreid in de stad wonen en deels ook in België. De
Kruispuntkerk beschrijft zichzelf ‘als een kerk die onderdak biedt aan mensen afkomstig uit
de rest van Nederland en uit verschillende kerkverbanden. Daarnaast voegen mensen zich bij
deze gemeente die geen kerkelijke band hebben.’120 De gemeente heeft expliciet in haar
doelstelling opgenomen ‘om nieuwe gemeenten te stichten in Maastricht en omgeving.’121
Gemeentestichting beschouwt men als behorend tot het DNA van de gemeente. Op dit
moment zijn twee huiskerken gestart in de achterstandswijken Wittevrouwenveld en
Blauwdorp.122
d) Stroom, Amsterdam (www.stroomamsterdam.nl)
De gemeente Stroom is een gemeentestichtingsproject van de Oosterparkkerk, de naam van de
GKv-gemeente van Amsterdam-Centrum. Stroom is in 2001 gestart als onderdeel van het
Amstelproject (zie beschrijving project De Aker hierboven). Na een aanloopperiode onder
leiding van predikant-gemeentestichter Remmelt Meijer werd in 2004 begonnen met
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samenkomsten in café ‘Dwaze Zaken’, tegenover het centraal station in Amsterdam. In 2006
werd de overstap gemaakt naar cinema/arthouse ‘Kriterion’ en werd het aantal huisgroepen
uitgebreid. Na een crisis in 2007/2008 werd in oktober 2008 een nieuwe gemeentestichter
aangesteld in de persoon van Martijn Horsman, die de status heeft van kerkelijk werker.123
Na het ontwikkelen van een nieuwe visie in het voorjaar van 2009 is de gemeente eind 2010
uitgegroeid naar een gemeenschap van ongeveer 100 betrokkenen. Op dit moment zijn
ongeveer 110 mensen verbonden met Stroom. Stroom heeft geen doelgroep, maar een
focusgroep: jonge, cultureel betrokken Amsterdammers. Stroom beschrijft zichzelf als ‘een
gemeenschap die de vrijheid van Jezus vernieuwend wil leven.’124 In 2015 uiterlijk wil ze
bestaan uit drie zelfstandige gemeenschappen.125 De gemeente Stroom functioneert inmiddels
als een zelfstandige gemeenschap en staat op het punt geïnstitueerd te worden. De leiding
verwacht dat dit in 2012 gerealiseerd kan worden.126
3.2 Visie en beleid
3.2.1 Bronnen
Als het gaat om visie en beleid heb ik verschillende soorten materialen gebruikt.
Ik heb gekeken naar de website, die vooral naar buiten gericht is, maar die ook laat zien waar
een gemeenschap voor staat.
Ik heb visiedocumenten en beleidsstukken doorgenomen, die voornamelijk voor intern gebruik
zijn bedoeld en die duidelijk maken waar de gemeente staat op diverse terreinen. Dan gaat het
om notities over de identiteit van de gemeente, de toekomst van de gemeente, het omgaan met
de doop, de manier van leidinggeven aan de gemeente en dergelijke. Bij alle vier de
gemeenten heb ik dezelfde informatie opgevraagd, maar het uiteindelijke materiaal dat ik heb
ontvangen, is nogal verschillend van omvang en inhoud. Van Stroom heb ik de meeste
informatie gekregen. De Aker is een goede tweede. Het Kruispunt (Maastricht) en De Brug
(Venlo) overlegden aanzienlijk minder documentatie. De reden was dat deze twee gemeenten
eenvoudigweg niet meer op papier hadden staan.
Naast deze documentatie heb ik de voortgangsrapportages gebruikt die de projecten zelf aan
Deputaten OOG hebben gestuurd. Deze rapportages hebben meer de kleur van
verantwoording.
3.2.2 Analyse per gemeente
In deze paragraaf analyseer ik de documentatie van de betreffende gemeente op het punt van
gereformeerd-zijn aan de hand van de vier vastgestelde categorieën uit hoofdstuk 2:
1) Jezus Christus als hoogste loyaliteit en belangrijkste herkenningspunt
2) Het Woord van God als allesbepalende norm in de kerk
3) Het primaat van het initiatief van God zonder de menselijke inbreng te vergeten
4)Voortdurende hervorming van de kerk als antwoord op de veranderende context
Ik geef eerst bij elke gemeente aan hoe het begrip ‘gereformeerd’ zelf terugkomt in de
genoemde bronnen. Ik doe dat voor het totale plaatje van de gemeente. De opbrengst van deze
meer algemene ronde kan iets belangrijks zeggen over de gereformeerde ‘kleur’ van de
gemeente.
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3.2.2.1 De Aker
De documenten die ik heb gebruikt naast de website en de voortgangsrapportage zijn: 1) de
notitie Identiteit van de Akergemeente (2010), een visiedocument dat op verzoek van de
classis Amsterdam-Leiden (GKv) is opgesteld om de Akergemeente te helpen in het helder
krijgen van haar identiteit; 127 2) het visieplan Buitengewoon gewoon (2012),128 een stuk van
Willem Griffioen, dat hij geschreven heeft in januari 2012 nadat hij het beroep had
aangenomen en kennis had gemaakt met de gemeente.
a) Het begrip ‘gereformeerd’
In de documenten kom ik het woord ‘gereformeerd’ nauwelijks tegen. Alleen in de notitie
Identiteit van de Akergemeente wordt het begrip aangehaald in het onderzoek naar wat
gereformeerd-zijn voor de gemeente betekent.129 Belangrijker dan bepaalde
geloofsovertuigingen is voor de Akergemeente haar beleefde identiteit, de manier waarop zij
als gemeente in de praktijk functioneert.
‘Kan het zwaartepunt van onze beleefde identiteit, de missionaire, biddende, en oecumenische
gerichtheid, gewaarborgd blijven in dit proces (aansluiting bij GKv, MvL)?’130

In het identiteitstraject was het belangrijkste of de gemeente haar eigenheid kon behouden.131
De gemeente besefte dat een keuze voor het gereformeerde kerkverband van invloed zou zijn
op de identiteit van de Akergemeente. Zolang niet duidelijk was wat deze invloed precies
was, hield de gemeente haar reserves.132
Bij de omschrijving van haar eigen geloofsovertuigingen komt De Aker tot acht categorieën.
Categorieën waarin zowel gereformeerde christenen als evangelische en charismatische
christenen binnen de gemeente zich kunnen vinden.133 Daarmee zegt de Akergemeente nog
steeds niet wat het specifiek ‘gereformeerde’ voor haar betekent, maar de door haar
geformuleerde geloofsovertuigingen zeggen wel wat de gemeente in ieder geval tot het
gereformeerd-zijn rekent.
b) De vier categorieën
1)Jezus Christus als hoogste loyaliteit en belangrijkste herkenningspunt
Jezus wordt op de website gepresenteerd als de drijvende kracht achter de gemeente en als het
goede nieuws dat er redding is in Hem.
‘De Akergemeente ziet het als haar roeping de mensen in de Aker bewogen en met liefde te vertellen
over Jezus Christus. God wil immers niet dat er mensen verloren gaan, Hij wil dat iedereen zich bekeert
en gaat geloven in zijn Zoon, Jezus Christus.’134
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Jezus wordt in de documenten de ultieme maatstaf genoemd voor het leven van christenen.135
Hij staat in het centrum van het geloof en heeft door zijn dood de relatie met God weer
hersteld voor de mens.136 Hij is het hoofd van de kerk en zijn gezag in de kerk wordt
vertegenwoordigd door mensen (mannen en vrouwen), met een officiële aanstelling.137
Een van de uitgangspunten van het eerste uur is de eenheid in Jezus Christus.138 Hoe cruciaal
dat uitgangspunt is voor de Akergemeente, blijkt uit de website waar dit zelfde punt nog
steeds wordt genoemd.
‘De gemeenteleden vormen samen een eenheid als een volk, omdat zij een zijn in Jezus Christus.’ 139

Onderwijs over Christus staat hoog op de agenda en het offer aan het kruis vormt het centrum
van het gemeenteleven.140
‘Een gemeente van Christus die groeit en bloeit is een gemeente die (..) Christus centraal stelt (breken
van het brood).’141

In de voortgangsrapportage wordt dit beeld bevestigd.
‘De Akergemeente is ervan overtuigd dat God mede door ons zijn liefde en zeggenschap over het leven
zoals dat in Jezus Christus is geopenbaard, gestalte wil geven in de Aker. Gods genade is alleen
verkrijgbaar in Jezus Christus, dus wil de Akergemeente de mensen in de wijk voor Christus winnen.’142

2) Het Woord van God is de allesbepalende norm in de kerk
De Akergemeente wil haar leven laten vormen door het Woord van God én de kracht van de
Heilige Geest.143
‘De identiteit is veelkleurig, waarbij de bijbel centraal staat.’ 144

Naast de Bijbel speelt de Geest een cruciale rol.
‘Wij geloven dat het werk van de Heilige Geest in de gemeente en in personen essentieel is. Daarbij
wordt in onze gemeente zowel geloofd dat het beginpunt daarvan ligt bij de bekering als dat
het begint daarvan een afzonderlijke ervaring is na de bekering’145
Over de rol van de Heilige Geest in relatie tot de Bijbel, zegt De Aker dat God naast de Bijbel
en het gebed ook door Geest de gemeente leidt, via bijvoorbeeld dromen en visoenen. Deze
manier leiding moet dan wel weer worden getoetst door volwassen christenen om te zien of de
leiding van God komt.146
De Bijbel is de belangrijkste inspiratiebron147 en heeft absoluut gezag.
‘Wij aanvaarden de absolute autoriteit van de Bijbel als richtsnoer voor geloof en leven.’ 148

Wel is er ruimte om verschillend over de uitleg van de Bijbelteksten te denken.149
Afhankelijkheid van de Geest en respect voor ieders persoonlijke overtuiging spelen daarbij
een belangrijke rol.
‘Bijbeluitleg wordt altijd beïnvloed door (kerkelijke) uitleg -tradities. Die tradities bevatten veel
wijsheid en kunnen de diepte en rijkdom van de bijbel naar boven brengen. Ze worden gevaarlijk als ze
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gaan heersen over de bijbeltekst en de zoektocht naar de zuivere betekenis van de bijbeltekst
verhinderen.’150

In het visieplan uit 2012 wordt het onderwijs vanuit de Bijbel, toegespitst op onderwijs over
Christus, een van de vier ankers genoemd van de gemeente.151 Verder valt op dat de
uitwerking van de visie helemaal ontleend wordt aan Handelingen 2:42.152
3) Het primaat van het initiatief van God zonder de menselijke inbreng te vergeten
De Akergemeente maakt in haar visiedocument Identiteit duidelijk dat God begint met
mensen, maar dat dit de eigen verantwoordelijkheid van de mens niet uitsluit.
‘God roept ons op om, als wij Zijn goede boodschap (het evangelie) horen, met geloof te reageren. (…)
Het beginpunt van het geloof is uit God (in het ontstaan), maar tegelijk een volledige
verantwoordelijkheid voor de mens (in het bestaan).’ 153

Bij het sacrament van de doop komt dit wederzijdse karakter van de relatie tussen God en
mens voor De Aker duidelijk naar voren. De doop is zowel een verklaring en bevestiging van
Gods kant als een keus en bevestiging van de mens.154 Hierbij geeft De Aker aan dat ze zowel
ruimte geeft voor de doop van gelovigen, als voor de doop van gelovigen en hun kinderen.
‘Wij vinden het belangrijk om in onze gemeente voor beide posities ruimte te maken en te houden.’155

Verder benadrukt het document dat God de kerk bij elkaar roept. De (verbonds)relatie156 die
God zoekt met mensen is nooit puur individueel, maar gaat ook altijd over de gemeenschap
die je als gelovige vormt met anderen:
‘(…) in beide delen van de bijbel gaat het om dezelfde God die een (verbonds-) relatie zoekt met
mensen. God heeft oog voor de verbanden waarin een mens leeft. Hij wil een relatie met individuele
mensen en met groepen mensen. Hij roept de kerk bij elkaar.’ 157

4)Voortdurende hervorming van de kerk als antwoord op de veranderende context
Deze categorie is niet heel nadrukkelijk aanwezig. Op twee plekken is ze, direct en minder
direct, terug te vinden in de documenten. In het visiedocument Identiteit, onder de
geloofsovertuiging mbt ‘Kerk, doop, avondmaal, preek en samenkomst’ staat:
‘Het is daarom (gelet op taak van een christen om getuige te zijn van Jezus in deze tijd, MvL) ook
belangrijk dat een kerk een goed gevoel heeft voor de tijd waarin we leven en dat zij eigentijdse vormen
van kerk-zijn ontwikkelt ter wille van het evangelie.’158

In het visieplan Buitengewoon gewoon staat:
‘Goede plannen zijn nooit klaar maar ontstaan gaandeweg en hebben een dynamisch karakter. De
werkelijkheid (contextualisatie) ontwikkelt zich altijd anders dan voorgesteld. Een plan geeft een
richting aan en is geen doel in zichzelf.’159

Deze citaten zeggen iets over de houding waarmee de Akergemeente in de wereld staat. De
kerk is voor haar voortdurend in beweging.
3.2.2.2 Venlo
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Het document dat ik ter beschikking had naast de website en de voortgangsrapportage is
alleen het Vijfjarenplan Venlo 2009-2014, Gereformeerde kerk ‘De Brug’: een oase, uit
september 2009.
a. Het begrip ‘gereformeerd’
Het begrip kom ik in de genoemde bronnen een paar keer tegen. Eén keer in het Vijfjarenplan
– naast de vermelding in de subtitel. In het seizoen 2010-2011 heeft de gemeente nagedacht
over kerk-zijn onder het kopje ‘gereformeerd’. Dit wordt verder niet uitgewerkt, maar er
worden onderwerpen genoemd als kerkverband, kerkorde en kerkelijke papieren. De
bezinning in dat jaar vond plaats onder het kopje ‘intern zorgvuldig en extern betrouwbaar.’
Doel van de interne bezinning op kerk-zijn was dat de oase (beeld voor de gemeente, MvL)
veilig moet zijn. De term ‘bescherming’ valt hier ook. Of de gemeente dit allemaal koppelt
aan gereformeerd-zijn wordt niet duidelijk uit het stuk, maar het stuk sluit dit ook niet uit.160
In de Voortgangsrapportage kom ik het begrip vaker tegen. De gemeente, die zichzelf voluit
gereformeerd noemt, beschrijft het gereformeerd-zijn als volgt:
‘De gemeente is voluit gereformeerde kerk in het vaste geloof dat de Bijbel het woord van God is en DE
boodschap aan alle mensen over het behoud voor eeuwig dat te vinden is bij Jezus’. 161

Venlo ziet een grote kloof tussen de gereformeerde traditie en de medemens in de
maatschappij. Gereformeerd-zijn is waardevol, maar blijkbaar niet meteen toepasbaar in deze
tijd.
‘Hoe slecht je de kloof tussen de gereformeerde traditie en de medemens in de maatschappij? Denk er
over na, en je ontdekt dat wij allerlei vaste (goede) gereformeerde gewoonten overboord moeten gooien
(=aanpassen) om het schip op koers te houden.’162

In het kader van de bediening van de sacramenten staat nog, dat De Brug zich als
gereformeerde kerk houdt aan de belijdenisgeschriften.163 Dan gaat het alleen over doop en
Avondmaal, maar kennelijk ziet men de band met de belijdenis als kenmerkend voor
gereformeerd-zijn. Bij het Avondmaal wordt de kerkorde met name genoemd als richtlijn
voor de frequentie van de viering.164
b) De vier categorieën
1)Jezus Christus als hoogste loyaliteit en belangrijkste herkenningspunt
Het reddende geloof in Jezus Christus wordt helder en onomwonden verwoord op de website.
‘Wij geloven dat God boodschap heeft aan mensen. Hij redt en geeft vrijheid door geloof in Jezus
Christus.’165

Naar haar eigen leden maakt Venlo duidelijk dat in de kerk de Heer (Kurios) centraal staat.166
Overal waar de Heer spreekt, is de kerk.167 Waar de kerk vervolgens is, dat wordt breed
ingevuld.168
De gemeente benadrukt dat zij werkt vanuit de opdracht van Jezus om God en de naaste lief te
hebben.169 De genade van Jezus doorgeven is voor haar een belangrijke motivatiebron. 170
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‘Wij voelen ons geroepen door God en willen ook anderen uitnodigen op weg te gaan met Jezus en ons!
Wij geloven dat wij behouden worden net als zij: door geloof in Jezus Christus. Wij hopen samen met
hen te groeien in liefde, hoop en geloof”.171

Leden en gasten leveren door hun inzet een belangrijke bijdrage aan het getuigenis van
Christus Jezus, die de kerk bestuurt, verzorgt, bewaart en vermeerdert.172
Tot slot noem ik nog een passage die veel zegt over de centrale plek van Christus in Venlo.
Het is een uitspraak in verband met het informele lidmaatschap van de gemeente. Ze luidt:
‘De Brug ziet mensen waarmee wij in contact zijn, als mensen waarmee Christus in contact staat. Dat is
net als bij de doop niet een keuze van mensen die naar Christus gaan, maar de keuze van Christus die
deze mensen op ons pad brengt en zo naar die mensen toekomt.’ 173

2) Het Woord van God is de allesbepalende norm in de kerk
In de eerste zin op de website van Venlo wordt de Bijbel aangehaald.
‘GKv "De Brug" is een levende geloofsgemeenschap in Limburg met de Bijbel als bron.’ 174 In de Bijbel
staat dat God ‘boodschap heeft aan ons.’

Die boodschap is dat God redding biedt en vrijheid geeft door geloof in Jezus Christus.175
Hoe de Bijbel functioneert als norm voor het leven wordt niet echt uitgewerkt in de
documenten. De Bijbel is Gods Woord, levensadem voor iedereen.176 Waar het Woord van
God opengaat, daar is de oase. Dat kan zijn in kerkdiensten, in de ontmoeting met elkaar en in
het contact met reizigers buiten de oase.177 De Bijbel functioneert in de documenten vooral als
middel om te groeien in het geloof178 en als bron van het goede nieuws dat God redding biedt
aan alle mensen in Jezus Christus.179 Verwarrend daarin is dat de bron zowel op God kan
slaan als op de Bijbel.
3) Het primaat van het initiatief van God zonder de menselijke inbreng te vergeten
Deze categorie is niet exact in deze woorden aanwezig op de website en in de documenten.
Gewezen zou kunnen worden op de tekst Joh. 3:16 (‘want God had de wereld zo lief dat hij
zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar
eeuwig leven heeft’ ) en op de tekst Hand.15:11(‘we geloven dat we alleen door de genade
van de Heer Jezus gered kunnen worden, op dezelfde wijze als zij’). Joh.3:16 wordt als eerste
tekst genoemd bij de theologische inspiratiebronnen van de gemeente.180 Aan de redding van
mensen gaat Gods ingrijpen hier duidelijk vooraf. Verder laat Hand.15:11 zien dat
gemeenteleden net zo goed als de gasten voor hun redding helemaal afhankelijk zijn van Gods
genade.181 De menselijke inbreng in het geloof is niet duidelijk in beeld. Of je zou het groeien
in geloof, hoop en liefde hier moeten willen noemen, bij de omschrijving van de identiteit en
de cultuur van de gemeente in de voortgangsrapportage.182
4)Voortdurende hervorming van de kerk als antwoord op de veranderende context
Venlo heeft oog voor deze categorie. Ik kom haar op drie plaatsen tegen in de documenten.
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In de voortgangsrapportage wordt de kloof genoemd tussen de gereformeerde traditie en de
medemens in de maatschappij. Daaruit wordt de conclusie getrokken:
‘dat wij allerlei (goede ) gereformeerde gewoonten overboord moeten gooien’. 183

Dat zou je een toepassing van bovenstaande categorie kunnen noemen.
In het Vijfjarenplan staat de zin:
‘de kerk is flexibel: voortdurend reformerend; wel ‘bewaard’, niet ‘vastgelegd’ voor de eeuwigheid.’ 184

Dat is heel duidelijk een verwoording van deze vierde categorie. Bij het onderwerp ‘Oase
concreet vandaag’ zegt het Vijfjarenplan, dat de kerk als oase
‘dus ingericht is op mensen van deze tijd, vragen van deze tijd,vormen van deze tijd, ervaringen van
deze tijd ideeën ten behoeve van de komende tijd, rond de bron samenkomend uit de bron puttend.’185

De documenten maken verder niet duidelijk hoe dit verlangen praktisch wordt ingevuld.
3.2.2.3 Maastricht
Het document dat ik ter beschikking had naast de website en de voortgangsrapportage is
alleen de classisnotitie Huiskerken, van 3 maart 2011. In dit stuk wordt een verantwoording
gegeven over het fenomeen ‘huiskerk’ dat de gemeente is gestart.186 Ditzelfde stuk beschrijft
het model van waaruit Maastricht als gemeente functioneert.
a) Het begrip ‘gereformeerd’
Het woord zelf valt maar twee keer. De ene keer bij het vermelden van belangrijke lessen die
de gemeente heeft geleerd. Als belangrijkste les wordt dan genoemd:
‘De Kruispuntkerk vangt zeker mensen op en er komen ook mensen tot geloof, maar we hebben
gemerkt dat we met nieuwe vormen van kerk-zijn bevolkingsgroepen kunnen bereiken die we als
traditionele gereformeerde kerk niet konden bereiken, als we op de oude voet voortgegaan zouden zijn.’
187

De andere keer bij de bespreking van de kernwaarden van de gemeente in de classisnotitie
Huiskerken:
‘Hierbij (werken met kernwaarden, MvL) moet niet gedacht worden aan vervánging van bestaande
traditie en de daarin gehanteerde gereformeerde belijdenisgeschriften.’188

Het begrip ‘gereformeerd’ wordt verder nergens omschreven of toegelicht. Wel komt
duidelijk naar voren in de documenten dat Maastricht binnen de gereformeerde traditie wil
functioneren en kerk wil zijn.
‘De Kruispuntkerk heeft een traditionele kerkstructuur en functioneert als een gewone gemeente binnen
het kerkverband.’189

En in de notitie Huiskerken wordt het gemeentemodel besproken waarin de gereformeerde
traditie een van de ankerpunten is van de gemeente.190
b) De vier categorieën
1) Jezus Christus als hoogste loyaliteit en belangrijkste herkenningspunt
Deze categorie komt duidelijk op de website en in de documenten naar voren. De gemeente
presenteert zichzelf als een gemeente van Christus, waarvan je lid wordt als je je vertrouwen
op Hem stelt.
‘We stimuleren iedereen om naar Christus toe te groeien. Hoe meer hij in het middelpunt komt te staan
des te beter is het voor ieder mens.’191
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Het leerling zijn van Jezus is een van de kernwaarden van Maastricht.192 Twee woorden vindt
Maastricht erg belangrijk als het gaat om het volgen van Jezus Christus: ruimte en richting.
‘Als er ergens ruimte moet zijn om twijfels te bespreken dan wel graag binnen de kerkgemeenschap.
Tegelijk is duidelijk in welke richting we gaan: achter Christus aan. Daarover mag niet getwijfeld
worden.’193

De erkenning van Jezus neemt ook een centrale rol in het kunnen ontvangen van doop en
Avondmaal.194 Deze focus op Jezus Christus als centrum van alles wat de gemeente doet komt
voort uit een duidelijke visie. Cruciaal en typerend voor de gemeente Maastricht is het
gemeentemodel waarvan Jezus Christus het allesbeheersende middelpunt vormt.
‘Maar als ik dichtbij Christus blijf en hem volg wordt als vanzelf duidelijk wat ik wel en niet moet
doen.’195

Jezus brengt je bij de Bijbel, Jezus geeft je inzicht in hoe je met de traditie (de gereformeerde
belijdenisgeschriften, zo blijkt uit het document, MvL) 196 moet omgaan en Jezus laat je zien
hoe je als gemeente je plek inneemt in de context waarin je leeft.197
2) Het Woord van God als allesbepalende norm in de kerk
Het gezag van de Bijbel komt vooral in beeld bij de bespreking van het gemeentemodel.198 De
Bijbel is een van de vier ankerpunten van de gemeente Maastricht. Waar Christus het
‘middelpunt’ is van alles, daar functioneert de Bijbel als ‘uitgangspunt’. 199 Daarmee neemt de
Bijbel een belangrijke plek in in het persoonlijke en kerkelijke leven, maar dat zal alleen het
geval zijn als Christus wordt gevolgd.
‘Het boek zelf doet niets met mij als ik me niet aan Christus overgeef. (…) als ik Christus volg, kan de
bijbel nog zoveel weerhaken en angels in mij zetten, ik doe wat God van mij vraagt.’ 200

De Bijbel wordt in de classisnotitie verder duidelijk belangrijker gemaakt dan het andere
ankerpunt de traditie, het ‘vertrekpunt’.
‘Je mag nooit zeggen dat je je geloof baseert op de bijbel en de belijdenisgeschriften want die staan
namelijk niet op een lijn. Het vertrekpunt mag dus nooit de positie van uitgangspunt innemen.’ 201

Van de Bijbel mag niks worden afgehaald en er mag niks aan worden toegevoegd. De traditie
(de belijdenisgeschriften, zo blijkt uit het document, MvL) is constant in beweging en mag
veranderd worden.202
3) Het primaat van het initiatief van God zonder de menselijke inbreng te vergeten
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Ik zie deze categorie terug in het uitgangspunt van Maastricht dat alleen genade werkt. Het
vertrouwen op Gods genade staat centraal in de gemeente.203 In de classisnotitie wordt dat
meteen aan het begin volop benadrukt.
‘Als Christus met zijn liefde mijn zondige bestaan binnenkomt, kan ik niet meer dezelfde blijven. Zijn
genade aan mij bewezen wérkt. Dat betekent dat iets anders niét werkt.’204

Genade betekent voor Maastricht dat Jezus Christus alles is voor ons, onze volkomen
verlossing.205 De leiding van de gemeente krijgt regelmatig terug dat gemeenteleden vooral
dit hebben geleerd. Ze hebben geleerd wat genade is.
‘Veel mensen komen binnen die gevangen zitten in angst voor het oordeel of het idee dat ze om wat
voor reden ook verplicht zijn de handen uit de mouwen te steken. Genade is wat hen daarvan bevrijdt en
wat hen tegelijk ook weer inschakelt.’206

De mens speelt dus een belangrijke rol: genade maakt niet passief, maar juist actief.
4)Voortdurende hervorming van de kerk als antwoord op de veranderende context
Maastricht maakt er een belangrijk punt van dat nieuwe vormen van kerk-zijn nodig zijn om
andere bevolkingsgroepen te kunnen bereiken.
‘De Kruispuntkerk vangt zeker mensen op en er komen ook mensen tot geloof, maar we hebben
gemerkt dat we met nieuwe vormen van kerk-zijn bevolkingsgroepen kunnen bereiken die we als
traditionele gereformeerde kerk niet konden bereiken als we op de oude voet voortgegaan zouden
zijn.’207

Maastricht maakt deze visie waar in het stichten van de twee huiskerken in Wittevrouwenveld
en Blauwdorp.208
In het gemeentemodel krijgt de context niet voor niets een zichtbare plek. De context is het
richtpunt van de gemeente. Dat betekent dat je oog hebt voor de tijd waarin je leeft als kerk.
Je doet je best om mensen voor Christus te winnen.209 Respect voor nieuwe wegen en nieuwe
oplossingen groeit als christenen en kerken dichtbij Christus leven.210
3.2.2.4 Stroom
Naast de website en de voortgangsrapportage heb ik twee documenten gebruikt:
1) Stroom Amsterdam Beleidsplan 2011 van 10 februari 2011. In dit stuk zijn twee eerdere
notities verwerkt: Visie voor Stroom Amsterdam 2009-2015 uit juni 2009, en de uitwerking
daarvan in de strategienota Scenario voor Stroom Amsterdam.
2) OverStroom, zelfstandig en verbonden van 6 december 2011. Een document over de
toekomst van Stroom als zelfstandige gemeente, met als belangrijkste aandachtspunt de band
met de GKv. De identiteit van Stroom is in dit stuk een belangrijk thema.
Beide documenten zijn geschreven voor de gemeente.
a) Het begrip ‘gereformeerd’
Het begrip ‘gereformeerd’ kom ik in alle drie de documenten tegen.
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In de voortgangsrapportage wordt gezegd dat de verbondenheid met het gereformeerde
belijden voor Stroom heel impliciet is. Die verbondenheid komt naar voren in de preken, in de
visie op gemeenschap, doop en Avondmaal.
‘Bij Stroom functioneren de gereformeerde belijdenissen niet als zodanig. Onderwijs vanuit de
belijdenisgeschriften zelf wordt niet gegeven, maar de centrale lijn komt zeker aan bod’211

Stroom ziet het als haar taak om mensen bekend te maken met het evangelie. Het
gereformeerde belijden is in dit onderwijs op de achtergrond voortdurend aanwezig.212Wat
‘gereformeerd’ precies is, wordt niet expliciet gemaakt.
Het woord zelf roept ‘bij velen weerstand oproept.’213 Stroom vindt dat niet erg, want termen
zijn van ondergeschikt belang. Stroom typeert zichzelf als gemeente die een ‘fusion’ is van
invloeden uit verschillende tradities: de gereformeerde, de katholieke, de hervormde, de
huiskerken, de ‘emerging church’ beweging, Baptisten en evangelischen.214
In het beleidsplan uit 2011 wordt de gereformeerde traditie een inspiratiebron genoemd. 215
In de notitie over de zelfstandigheid van Stroom komt het begrip ‘gereformeerd’ vooral in
problematische zin naar voren. De vraag wordt hardop gesteld of een verbinding met andere
kerken betekent dat Stroom zich automatisch met het kerkverband van de oorspronkelijke
moederkerk (GKv Amsterdam-Centrum) moet verbinden.216 Vooral de houding tegenover
vrouwen binnen de GKv is voor velen binnen Stroom een probleem en men is bang voor het
verlies van vrijheid. Welke vrijheid dat is wordt niet expliciet omschreven, maar het
document wijst in de richting van: kunnen zijn wie je bent. 217 In het stuk wordt de keuze voor
het gereformeerd-vrijgemaakte kerkverband uiteindelijk wel gemaakt, maar onder het
voorbehoud dat Stroom kan zijn wie ze is.218 Een heel belangrijk aspect van de identiteit van
Stroom is het vrouwelijke leiderschap, waarvoor Stroom dit jaar definitief heeft gekozen.219
b) De vier categorieën
1) Jezus Christus als hoogste loyaliteit en belangrijkste herkenningspunt
Jezus staat in de documenten duidelijk in het centrum bij Stroom. Twee elementen vormen het
hart van Stroom: Jezus en de gemeenschap.220 Zowel op de website als in de documenten is
deze typerende zin te lezen:
‘Stroom is een gemeenschap die de vrijheid van Jezus vernieuwend wil leven.’221

Wat die vrijheid van Jezus precies inhoudt, wordt uit de stukken niet duidelijk. Bij die
vernieuwende manier van leven als volgeling van Jezus denkt Stroom aan waarden als
‘relatie, integriteit, nieuwbolligheid en genade’ en aan kwaliteiten als ‘ongedwongen,
onderzoekend, creatief en gedurfd.’222 Stroom leert van Jezus vooral dit: men benadert
mensen zoals Jezus deed: met duidelijkheid en met ruimte, zonder te veroordelen.223
2) Het Woord van God als allesbepalende norm in de kerk
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De Bijbel wordt op de website en in de documenten nergens met zoveel woorden omschreven
als gezaghebbend woord van God. Dat de Bijbel gezag heeft voor een christen blijkt nog het
duidelijkst uit de prediking. In de preek staat de Bijbeltekst centraal.224 Dat zegt iets over de
betekenis van de Bijbel voor Stroom. Hoe gezaghebbend de Bijbel precies is en wat hij te
zeggen heeft over ons leven, wordt niet duidelijk gemaakt in de documenten.
Wel zegt Stroom over de Bijbel dat zij die kritisch blijft bevragen, maar laat in het midden
wat ze daaronder precies verstaat. Ze schaart die onderzoekende houding onder een van haar
vier kenmerkende kwaliteiten.225
3) Het primaat van het initiatief van God zonder de menselijke inbreng te vergeten
Deze categorie vond ik niet direct terug in de documenten. Wel kan ze afgeleid worden uit het
feit dat Stroom veel waarde hecht aan het woord ‘genade’226 en dat de Nederlandse
gereformeerde traditie en het werk van Tim Keller twee belangrijke inspiratiebronnen
vormen.227 Maar dit blijven afleidingen. De enige keer dat er iets inhoudelijk wordt gezegd in
de documenten over het wezenlijke van Gods initiatief in het geloof, is in een korte notitie
over het zegenen van kinderen binnen Stroom.228 Daarin wordt duidelijk gezegd dat God de
kinderen roept en dat ze daarom deel hebben aan de christelijke gemeenschap en de genade
van Jezus. Binnen Stroom wordt daarom bewust gekozen voor kinderdoop.229
Het aandeel van de mens in het geloof komt wel duidelijk terug. Geloven betekent deel uit
gaan maken van een christelijke gemeenschap (‘belong’), zich persoonlijk verbinden aan
Jezus (‘believe’) en kiezen voor een christelijke levensstijl (‘behave’).230
4)Voortdurende hervorming van de kerk als antwoord op de veranderende context
Deze categorie kan kenmerkend genoemd worden voor Stroom. Deze categorie is woordelijk
misschien niet op heel veel plekken terug te vinden in de documenten, toch is zij voortdurend
aanwezig, als een soort onderstroom. Stroom is met andere kerken in Amsterdam voortdurend
op zoek naar vernieuwende vormen van kerk-zijn.231 Het meest kenmerkende citaat in dit
verband vond ik in het beleidsplan. Daar staat de reden voor deze vernieuwingen als volgt
omschreven:
‘wij benaderen dit (de vrijheid van Jezus vormgeven in de dagelijkse praktijk van het leven, MvL)
bewust op een vernieuwende manier: het evangelie brengt verandering teweeg in denken, spreken en
handelen.’232

Uit het verder ontwikkelen van Stroom naar drie zelfstandige gemeenschappen blijkt dat zij
zichzelf op dit punt ook serieus neemt.233
3.2.3 Conclusie
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Hieronder geef ik een slotconclusie naar aanleiding van wat ik heb gevonden in de
documenten. Ik geef eerst kort weer wat de gemeenten doen met het begrip ‘gereformeerd’.
Daarna ga ik de categorieën van gereformeerd-zijn één voor één langs.
De Aker
a) Het begrip ‘gereformeerd’
De Aker maakt niet duidelijk wat zij verstaat onder het begrip ‘gereformeerd’. Gereformeerd
is voor haar een mengeling van geloofsovertuigingen die gereformeerden delen met
evangelische en charismatische christenen.
b) De gereformeerde categorieën
1) De centrale plek van Jezus Christus: die is onmiskenbaar aanwezig. Waarin De Aker
duidelijk anders kiest dan kerken binnen de gereformeerde kerken is het leiderschap: Jezus
Christus regeert zijn gemeente via mannen én vrouwen.
2) De Bijbel als gezaghebbend woord van God: dit wordt expliciet uitgesproken. Tegelijk laat
zij ruimte voor verschillen in de uitleg van Bijbelteksten. Dat standpunt wordt pas spannend
bij concrete voorbeelden. De ruimte die De Aker bepleit, is er altijd geweest in de
gereformeerde traditie. Wat De Aker anders maakt, is dat zij daadwerkelijk streeft naar een
‘vol zijn van de Geest’ en dat zij, naast de leiding van God door middel van de Bijbel en het
gebed, expliciet ruimte vraagt voor de leiding van de Geest via dromen en visioenen.
3) Gods initiatief en de inbreng van de mens: Gods ingrijpen staat duidelijk voorop. Tegelijk
heeft De Aker oog voor de wederkerigheid van de relatie tussen God en mens. Waar De Aker
verdergaat dan het gebruikelijke gereformeerde patroon is in haar visie op de doop. Gods
initiatief en de inbreng van de mens ziet zij zowel in de gezinsdoop als in de geloofsdoop
terugkomen.
4) De voordurende hervorming van de kerk: deze categorie is minder prominent aanwezig.
Maar wat de gemeente er wel over zegt, is meer dan duidelijk: eigentijdse vormen van kerkzijn moeten ontwikkeld blijven worden ter willen van het evangelie.
Venlo
a) Het begrip ‘gereformeerd’
Venlo doet twee dingen met het begrip ‘gereformeerd. Ze geeft a) een inhoudelijke
omschrijving van het begrip gereformeerd: de Bijbel als het woord van God en de boodschap
dat in Jezus behoud te vinden is voor iedereen; b) ‘gereformeerd’ heeft voor Venlo ook een
formele kant: het zich houden aan de belijdenisgeschriften, de kerkorde en de afspraken
binnen het kerkverband.
b) De categorieën
1) De centrale plek van Jezus Christus: die plek is heel duidelijk in Venlo. Jezus is de persoon
om wie alles cirkelt in de kerk. Zijn genade doorgeven is de missie van Venlo.
2) De Bijbel als gezaghebbend woord van God: de Bijbel is meer aanwezig als bron van goed
nieuws en als middel om te groeien in geloof dan als norm van God.
3) Gods initiatief en de inbreng van de mens: minder duidelijk op de voorgrond aanwezig. Je
moet het tussen de regels door lezen. Bijvoorbeeld in Bijbelteksten als Johannes 3:16 en
Handelingen15:11 en in de visie van Venlo dat de mens helemaal afhankelijk is van Gods
genade. De verantwoordelijkheid van de mens in het geloof wordt niet met zoveel woorden
omschreven.
4) De voordurende hervorming van de kerk: is duidelijk in beeld bij Venlo, maar meer in de
sfeer van verlangen dan dat er daadwerkelijk handvatten worden geboden op welke manier
Venlo dit realiseren wil.
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Maastricht
a) Het begrip ‘gereformeerd’
Maastricht doet niets met het begrip ‘gereformeerd’. Ze omschrijft het niet, maar benadrukt
vooral de ontoereikendheid van traditionele gereformeerde kerken in deze tijd. Aan de andere
kant komt duidelijk naar voren dat ze kerk wil zijn in de gereformeerde traditie. Die traditie
vormt zelfs een van de ankerpunten van de gemeente.
b) De categorieën:
1) De centrale plek van Jezus Christus: een ‘kerncategorie’ bij Maastricht. Jezus is het
allesbeheersende middelpunt van de gemeente. Het belangrijkste ankerpunt uit het
gemeentemodel. Als je dichtbij Hem blijft als christen en als gemeente, dan wordt vanzelf
duidelijk wat je moet doen als christen en als kerk in deze tijd.
2) De Bijbel als gezaghebbend woord van God: de Bijbel is een van de ankerpunten van de
gemeente, het uitgangspunt van waaruit zij functioneert en daarmee belangrijk. Maastricht
tekent daarbij aan dat de Bijbel je niks zal zeggen, als je Jezus niet wilt volgen. Het gezag van
de Bijbel is hierdoor niet relatief, maar wel minder vanzelfsprekend.
3) God initiatief en de inbreng van de mens: dit komt terug in het vertrouwen op Gods
genade, dat zo kenmerkend is voor de visie van de gemeente. Die genade is niet alleen God
die binnenkomt in ons zondige bestaan, maar die ons tegelijk ook helemaal inschakelt.
4) De voordurende hervorming van de kerk: de context is een van de ankerpunten van de
gemeente, ze is het richtpunt voor de gemeente en daarmee een onderdeel van het DNA van
de gemeente, net als de andere ankerpunten.
Stroom
a) Het begrip ‘gereformeerd’
Voor Stroom is het begrip ‘gereformeerd’ niet belangrijk als term. Ze omschrijft de term dan
ook niet. Ze maakt duidelijk dat de verbondenheid met de gereformeerde traditie vooral
impliciet is: die traditie functioneert als inspiratiebron vooral op de achtergrond. Waarin
Stroom afwijkt van de gebruikelijke gereformeerde traditie is de keuze voor het vrouwelijk
leiderschap.
b) De categorieën:
1) De centrale plek van Jezus Christus: die is onmiskenbaar aanwezig. Stroom heeft twee
kernwoorden: ‘Jezus’ en ‘de gemeenschap’, waarbij Jezus dus voorop gaat. De vrijheid die
Jezus biedt wil Stroom‘vernieuwend’ leven. Hoe dat leven eruit ziet, blijft vooral spannend in
de documenten.
2) De Bijbel als gezaghebbend woord van God: deze categorie is moeilijk te traceren in de
documenten. De Bijbel komt het meest zichtbaar in beeld in de preekvisie. In de preek staat
de Bijbel centraal. Dat zegt iets over de waarde die de Bijbel heeft voor Stroom. Welk gezag
de Bijbel heeft, wordt daardoor nog niet meteen duidelijk. Stroom zegt ook dat zij de Bijbel
kritisch blijft benaderen. Dat maakt haar Bijbelvisie diffuus.
3) Gods initiatief en de inbreng van de mens: Gods initiatief wordt nergens als beslissend
omschreven. Je kunt het wel afleiden uit het feit dat ‘genade’ een belangrijke waarde is. De
beslissende rol van God in het geloof wordt nog het sterkst zichtbaar in een kort schrijven
over de doop. De verantwoordelijkheid van de mens is helder doordat geloven inhoudt, dat je
een verbinding aangaat met Jezus en met een bepaalde manier van leven.
4) De voordurende hervorming van de kerk: is een krachtige onderstroom in de documenten.
De motivatie voor het zoeken naar vernieuwende vormen van kerk-zijn is: het evangelie dat
verandering teweeg brengt in denken, spreken en handelen.
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3.3 Samenkomsten (m.n. liturgie en preek)
3.3.1 Bronnen
Voor de beoordeling van de samenkomsten heb ik vooral preken en liturgieën (de onderdelen
van de dienst) gebruikt.234
Daarnaast heb ik zelf de samenkomsten van de vier gemeenten bezocht: van Maastricht en
Venlo de hele samenkomst235, bij Stroom en De Aker allebei een deel.236 Zo deed ik een eigen
druk op van de sfeer en de samenstelling van de gemeente. Ik heb met name gelet op dingen
die afwijken van een gebruikelijke samenkomst in de GKv.
Van twee gemeenten heb ik een document met betrekking tot liturgie gekregen. Venlo schreef
de notitie Preeklezen in de erediensten, een brief aan de gemeente gericht over vrouwelijke
preeklezers. Stroom heeft recent een nieuw document opgesteld over de vormgeving van de
diensten op zondag: Samenkomst Nieuwe Stijl van 13 januari 2011.
Beide documenten betrek ik bij de analyse. Ik kijk ook nog de voortgangsrapportages na op
het onderdeel ‘Diensten/ samenkomsten.’
3.3.2 Analyse van de gemeente
Bij de analyse maak ik opnieuw gebruik van mijn vier categorieën. Ik ga deze keer niet eerst
bij elke gemeente na hoe het begrip ‘gereformeerd’ zelf terugkomt in de bronnen. In preken
en liturgieën verwacht ik dit begrip niet gauw tegen te komen, de zaak des te meer.
3.3.2.1 De Aker
Naast mijn eigen observatie en de voortgangsrapportage heb ik twee preken van Willem
Griffioen gekregen: een preek (in samenvatting) over Hemelvaart vanuit Matteüs 28:18-20237
en een preek over de band met Jezus vanuit Johannes 15:1-17. Daarnaast heb ik een liturgieformat van de samenkomsten ontvangen.
De categorieën
1)Jezus als hoogste loyaliteit en belangrijkste herkenningspunt
Deze categorie komt duidelijk terug in beide preken. Met name de preek over Johannes 15
draait op elke pagina om Jezus. Een typerend citaat uit de preek:
‘Jezus zegt: Blijf in Mij, dan draag je veel vrucht. Zonder mij kun je niets doen. Je kunt geen vrucht
dragen als je niet in Mij blijft. Deze woorden van Jezus hebben alles te maken met het motto voor de
Akergemeente: Jezus ontvangen en uitdelen.’238

Uit de preek van Matteüs 28 haal ik dit kenmerkende citaat:
‘Wij willen ons boven alles richten op Jezus zelf’ en ‘ Jezus verdwijnt niet, maar het doel is dat Jezus
meer zichtbaar wordt over heel de aarde.’239

In de liturgie komt de centrale plek van Jezus tot uitdrukking in de liederen die vooral
gezongen worden uit de ‘Opwekkingsbundel’, die eerder rechtstreeks over Jezus gaan240 en in

234

Twee preken per gemeente. Bij Venlo was dit niet mogelijk in verband met de ziekte van voorganger Johan
Schelling.
235
Bezoekdatum: 13 mei 2012.
236
Bezoekdatum 20 mei 2012. Door omstandigheden heb ik de gemeenten in Amsterdam op één dag moeten
bezoeken en hun diensten (één per zondag in de ochtend) overlappen elkaar. De kerken in het zuiden heb ik in de
ochtend en de middag kunnen bezoeken.
237
De preek heb ik deels beluisterd bij mijn bezoek op 20 mei jl.
238
Preek Johannes 15, p.1. Gehouden bij de intrede van Willem Griffioen op 6 mei 2012.
239
Preek Matteüs 28, p.1. Willem Griffioen had de preek alleen in samenvatting op papier.
240
‘De liedkeuze is meer gericht op nieuwe leden; meestal wordt uit de opwekkingsbundel gezongen’,
Voortgangsrapportage, 7. Dit was inderdaad het geval tijdens de dienst van 20 mei jl.
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het lezen van een Bijbelgedeelte over de navolging van Jezus als een regelmatig terugkerend
onderdeel in de dienst.241
2) Het Woord van God als allesbepalende norm in de kerk
Dit blijkt uit de preken met name doordat de Bijbeltekst veel aandacht krijgt en uitgangspunt
is voor de boodschap, waaruit vervolgens de consequenties worden getrokken voor ons leven.
Ook de voortgangsrapportage vermeldt expliciet dat de preek uitleg is van de Bijbel.242 In de
liturgie valt op dat de lezing van de Tien Geboden (of een Bijbelgedeelte over navolging, zie
vorige categorie) onderdeel uitmaakt van het format. Ook is er in elke samenkomst ruimte
voor een belijdenistekst uit de Bijbel.243
3) Het primaat van het initiatief van God zonder de menselijke inbreng te vergeten
Ook deze categorie is makkelijk terug te vinden in de preken. In de preek over Johannes 15
komt duidelijk naar voren dat God met zijn liefde eerst is.
‘God de Vader zegt: ik heb jou lief, ik heb jou op het oog gehad voordat je mij kende. Ik ken je naam, ik
weet wie jij bent.’244

Een ander citaat:
‘Voordat je kunt blijven in Jezus is er wat aan vooraf gegaan. Jezus begint niet met te zeggen: Blijf in
Mij. Maar het eerste wat Hij gezegd heeft is: Kom bij Mij, volg Mij, ontvang Mij.’ 245

In dezelfde preek blijkt dat ook de mens een belangrijke rol speelt in het leven met God en
met Jezus:
‘Blijf in Mij. Dit is geen koud gebod, dit is geen harde eis. (…) Maar dit is een liefdevolle, hartelijke
warme uitnodiging. Een uitnodiging om blijvend verbonden te blijven aan Jezus. De discipelen zijn
gekomen, blijf nu dan ook bij Mij.’246

Ook in de preek over Matteüs 28 komt dit terug:
‘Leren onderhouden; genade: een levenslang leerproces; schema: belong, believe, behave. 247

Het aandeel van de mens komt in de liturgie zichtbaar terug door ruimte te geven voor een
persoonlijk getuigenis.248
4)Voortdurende hervorming van de kerk als antwoord op de veranderende context
Van de preken in een missionair project mag verwacht worden dat ze duidelijk gericht zijn op
gelovige én niet-gelovigen. Ik vond dat de niet-gelovige te weinig in beeld was in de
besproken preken. In de vormgeving van de liturgie volgt De Aker in grote lijnen de
gereformeerde orde van dienst. Verder meldt de voortgangsrapportage uit 2010:
‘Er zijn geen plannen om de eredienst ingrijpend te veranderen. Het streven is om de muziekkeuze
breder te maken. Verder willen wij dat de eredienst geen onnodige drempels opwerpt voor mensen die
niet gewend zijn in de kerk te komen. Wij willen ervoor waken dat we niet door ingesloten gewoontes
minder ‘open’ worden voor nieuwe aanwezigen.’ 249

Ik heb tijdens de dienst van 20 mei jl. geen dingen opgemerkt die echt anders waren dan in
een gebruikelijke dienst binnen de GKv. De sfeer is door de kleinschaligheid en het gebouw
(buurtcentrum) wat losser. Wat mij opviel verder was dat er meer ruimte wordt gemaakt voor
zingen en voor gebed en dat vele aanwezigen hun handen omhoogstaken bij de
aanbiddingsliederen.
241

Op het liturgie-format te zien.
Voortgangsrapportage, 7.
243
Citaat uit het liturgie-format: ‘Getuigenis en/of geloofsbelijdenis (gezongen of gesproken) en/of een
schriftgedeelte (bijv. over geloofskracht)’.
244
Preek Johannes 15, p.3
245
Preek Johannes 15, p.2
246
Preek Johannes 15, p.4
247
Preek Matteüs 28, p.2.
248
Liturgie-format De Aker.
249
Voortgangsrapportage, 7.
242
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3.3.2.2 Venlo
Door de ziekte van de voorganger Johan Schelling heb ik geen preken van hem kunnen
krijgen. Ik heb alleen mijn eigen observatie plus de brief ‘Preeklezen in de erediensten’ als
materiaal van mijn analyse. De voortgangsrapportage vermeldt niets over de vormgeving van
de samenkomsten in Venlo.250 Wat ik daarover weet, komt uit de mond van ouderling Leen
Oosterom. 251 Voor de ochtenddiensten worden de gebruikelijke orden van dienst van de GKv
gebruikt. Die liggen vast. Alleen in de middagdiensten is er in de vormgeving
geëxperimenteerd door middel van een andere opzet van de diensten: interactief (met leer- en
themadiensten), meer opwekkingsliederen, inbreng jeugd. In het algemeen kan gezegd
worden dat de ruimte die de synode biedt in liederen en vormgeving van kerkdiensten creatief
wordt gebruikt.252
De categorieën
1)Jezus als hoogste loyaliteit en belangrijkste herkenningspunt
In een gelezen preek over Kolossenzen 4:12, die ik hoorde op 13 mei jl., stond het werk van
Jezus Christus duidelijk centraal.253 De gemeente werd opgeroepen haar zekerheid daarin te
zoeken en vanuit die focus voor elkaar te bidden. In de liturgie van 13 mei jl. viel mij op dat
naast één lied uit ‘Psalmen voor Nu’ de Opwekkingsliederen centraal stonden. Die gingen
zonder uitzondering allemaal duidelijk over Jezus.254
2) Het Woord van God als allesbepalende norm in de kerk
Ik kan aan de vormgeving en de inhoud van de dienst op 13 mei afleiden, dat de Bijbel een
belangrijke plek inneemt in de samenkomsten. De Bijbeltekst is uitgangspunt voor de preek
en wordt als richtinggevend woord van God neergezet. De preek zelf speelt een centrale rol
speelt in de (korte) dienst, hij beslaat ongeveer de helft van de samenkomst.
3) Het primaat van het initiatief van God zonder de menselijke inbreng te vergeten
In het beperkte materiaal kwam ik deze categorie niet direct tegen.
4)Voortdurende hervorming van de kerk als antwoord op de veranderende context
Hier noem ik de brief van de kerkenraad ‘Preeklezen in de erediensten’,255 een voorlopig
besluit om vrouwelijke preeklezers in te voeren, dat uiteindelijk niet is doorgevoerd.256 Uit
deze brief blijkt dat Venlo bezig is met de vraag wat kerk-zijn vandaag te maken heeft met
invulling van de kerkdiensten. In dit geval wat betreft de rol van de vrouw.
Wat betreft de dienst zelf, deze was in het afwijken van de gebruikelijke gereformeerde orde
van dienst alleen anders op het punt van de liederen. Er werden alleen ‘Opwekkingsliederen’
gezongen en één lied uit ‘Psalmen voor Nu’. Wat verder opviel, was dat de ouderling van

250

Het toezicht op de erediensten in Venlo is de taak van de classis en niet die van Deputaten OOG, vindt Venlo ,
Voortgangsrapportage, 5.
251
Die ik heb geïnterviewd ipv voorganger Johan Schelling.
252
Uitspraak Leen Oosterom, 13 mei 2012.
253
Preek van GKv predikant L. Sollie van 20 januari 2008. De preken die gelezen worden, zijn alleen preken van
vrijgemaakte predikanten. Iedere preeklezer heeft zijn eigen voorkeur, maar er wordt gekeken of de inhoud
toegankelijk is en past bij de visie van de gemeente. De genade moet in ieder geval centraal staan, aldus Leen
Oosterom in het gesprek met hem op 13 mei jl.
254
Opwekking 263 ‘Er is een verlosser’, Opwekking 520 ‘Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart’,
Opwekking 502 ‘Jezus, ik wil heel dicht bij U komen’.
255
Na in gesprek te zijn gegaan met de gemeente. Voor dit gesprek heeft de kerkenraad deze brief opgesteld.
256
Het zou niet begrepen worden door de kerken in de classis en daarbuiten. Aldus Leen Oosterom in het
interview met mij op 13 mei 2012. Binnen de gemeente zou het teveel negatieve energie opleveren.
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dienst de hele samenkomst leidde, zowel in woord als in muziek. Hij begeleidde de gemeente
op gitaar.
3.3.2.3 Maastricht
Naast mijn eigen observatie en de voortgangsrapportage heb ik twee preken en drie liturgieën
gebruikt. De preken gaan over omgaan met je zorgen vanuit Matteüs 11:28-30 en over
discipelschap vanuit Marcus 1:14-20.257 De liturgieën zijn van de diensten op 6,13 en 27 mei,
alle drie van diensten in Maastricht.
De categorieën
1) Jezus als hoogste loyaliteit en belangrijkste herkenningspunt
Deze categorie is zonder moeite terug te vinden in de preken. Jezus komt in de preken voren
als degene die in het centrum van het geloof en die voorop gaat. Wij mogen hem volgen.
Een paar citaten die dit onderstrepen. Uit de preek over Matteüs 11:
‘`Kom naar mij’, zegt Jezus. Wil je daar alsjeblieft niet meer overheen lezen? Wil je die woorden
tussen je oren stoppen?’258

En nog een:
‘Jezus Christus, want over hem hebben we het, is ons alles. Dus we kunnen beter alles verliezen, als we
hem maar niet verliezen’.259

In de preek over Marcus 1 wordt door de hele preek heen duidelijk gemaakt dat geloven
betekent dat je Jezus volgt en je vertrouwen op Hem stelt en daardoor op God. In de liturgieën
zie ik geen opvallende concentratie op Jezus Christus. De liederen komen uit verschillende
bundels260 en zijn afwisselend gericht op God, op Jezus Christus en de Heilige Geest. In de
voortgangsrapportage wordt expliciet vermeld dat Christus centraal staat in de preek.261
2) Het Woord van God als allesbepalende norm in de kerk
De Bijbel komt als gezaghebbend woord van God duidelijk aan bod tijdens de samenkomsten.
In de preek is dit het meest zichtbaar. De Bijbel wordt als leidraad voor het leven met God
neergezet. In de preek over Marcus 1 wordt vanuit het Bijbelgedeelte een oproep gedaan om
je leven te veranderen. Jezus volgen is geen optie als christen, maar een ‘must’.
‘Jezus is koning. (…). Waar God verschijnt, kan niets bij het oude blijven. Op deze manier komt er een
proces op gang dat tot een patroon mag worden: een proces van levensverandering dat een patroon van
discipelschap wordt. Een patroon van leerling zijn, van Jezus volgen.’ 262

In de preek over Matteüs 11 wordt de luisteraar niet alleen maar bemoedigd in zijn zorgen,
maar ook opgeroepen om de zwarte plekken in zijn leven op te biechten voor God.
‘Biecht en absolutie. Belijdenis van zonde en kwijtschelding. Zeggen tegen God dat je verkeerd hebt
gehandeld om te horen te krijgen dat je vergeven bent. Dat is toch alleen maar te verklaren vanuit zijn
liefde voor je? (…) Liefde die blij is als je eerlijk bent en zegt: ik ben blij dat je het me verteld hebt, zo
is het goed, nu kunnen we samen weer verder.’263

In de dienst die ik meemaakte, kwam dit element ook terug in de liturgie. Er was een apart
moment voor verootmoediging en schuldbelijdenis. Ook worden de Tien Geboden in elke
dienst voorgelezen.
257

Beide preken heb ik alleen gelezen. De preek over Matteüs 11 is ongedateerd, de preek over Marcus 1 is van
15 januari 2012. De preek tijdens mijn bezoek op 13 mei over Mozes en de leiding van God in je leven vanuit
Exodus 2 en 3, had Jacob Glas niet digitaal. Dat maakt citeren niet mogelijk. Vandaar de keus voor de andere
opgestuurde preken.
258
Preek Matteüs 11, p.2
259
Preek Matteüs 11, p.4.
260
Opwekking, Gereformeerd Kerkboek (GKv), Youth for Christus, E&R bundel (bundel evangelisatieliederen
binnen GKv), Liedboek van de kerken (PKN) en liederen van Elly en Rikkert Zuiderveld.
261
Voortgangsrapportage, 11.
262
Preek Marcus 1, p.1.
263
Preek Marcus 1, p.3.
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3) Het primaat van het initiatief van God zonder de menselijke inbreng te vergeten
Vooral in de preek over discipelschap komt deze categorie helder in beeld. Discipelschap is
meer dan profiteren van Jezus.
‘Discipelschap betekent de weg gaan die hij je wijst, doen wat hij heeft gezegd en ook daadwerkelijk als
christen leven.’264

Het is een voorbeeld van hoe binnen de gemeente altijd gesproken wordt over de beide polen
van genade én gehoorzaamheid265 Op een heel andere manier komt de menselijke inbreng in
het geloof in beeld tijdens de diensten door bij het gebed gelegenheid te geven voor de
inbreng van persoonlijke verhalen.
4)Voortdurende hervorming van de kerk als antwoord op de veranderende context
In de voortgangsrapportage staat dat Maastricht traditionele kerkdiensten houdt, die inclusief
van aard zijn. 266 Wel denkt men na over meer interactie en meer aandacht voor muziek en
aanbidding, bijvoorbeeld in de vorm van een aanbiddingsdienst.
Tijdens mijn bezoek heb ik geen dingen opgemerkt die afwijken van de gebruikelijke orde
van dienst binnen de GKv. De diensten zijn wel ‘voller’: meer zingen en meer onderdelen.267
Wat betreft die ‘inclusiviteit’ vond ik dat de preken vooral gericht waren op hen die ingevoerd
zijn in het geloof. Soms vond ik een toelichting nogal naar binnen gericht. Zo werd de wet
aangekondigd met:
‘We gaan luisteren naar de weg die God ons wijst, u weet wel waar we het dan over hebben.’ 268

Opvallend wat deze vierde categorie betreft, is het recente besluit van Maastricht om één
samenkomst te houden op zondag.269 Dat is direct het resultaat geweest van nadenken over
huidige vormen in een veranderende context.
3.3.2.4 Stroom
Naast mijn eigen observatie en de voortgangsrapportage heb ik één liturgievoorbeeld 270 en
twee preken271 als bronnenmateriaal voor mijn analyse. Beide preken komen uit een serie van
vijf. De ene prekenserie luidt ‘Jakob, een leven lang op zoek naar zegen’ en is gehouden in de
maanden oktober en november 2011; de andere prekenserie heet ‘Christen Worden of toch
niet?’ en heeft als datum februari 2012. Ik heb uit beide series de startpreek genomen.272 De
eerste preek gaat over Genesis 27 en heeft als onderwerp de hunkering naar bevestiging.273 De
tweede preek gaat over Handelingen 17:16-34 en laat zien wat geloven in God betekent.274
Ik gebruik hier ook het beleidsplan Samenkomst Nieuwe Stijl.
De categorieën
264

Preek Marcus 1, p.1.
Wat al naar voren kwam in de visie- en beleidsstukken. Zie hfd.3.2.2.3.
266
Voortgangsrapportage, 10.
267
De wet van God én de geloofsbelijdenis, een muzikaal intermezzo, ruimte voor het vragen van persoonlijke
voorbeden tijdens de dienst.
268
Gehoord in de dienst van 13 mei jl.
269
Dit vertelde Jacob Glas mij in het interview. Zie hfd. 4.
270
Van de samenkomst van 20 mei jl., de dag van mijn bezoek, waarop ik een interview met Martijn Horsman
had.
271
Ik vind dit eerlijker dan alle tien de preken te gaan analyseren. Dat zou wel een vollediger en genuanceerder
beeld hebben opgeleverd, maar ik had van de andere voorgangers ook maar twee preken. Voor de gelijkheid in
de analyse van de preken leek het mij eerlijker het aantal preken overal gelijk te trekken.
272
De preek van de samenkomst tijdens mijn bezoek op 20 mei jl., heb ik niet kunnen beluisteren. Ik maakte,
door mijn eerdere bezoek aan De Aker op die dag, alleen het slot mee van de dienst.
273
Titel: ‘De diefstal. Over ons tekort.’
274
Titel: ‘Geloven. Over God.’
265
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1) Jezus als hoogste loyaliteit en belangrijkste herkenningspunt
In de gelezen preken komt Jezus pas helemaal aan het eind in beeld. Niet als plichtmatig slot,
maar als de persoon in wie de hele voorafgaande boodschap samenkomt. Als climax dus. In
de preek over Genesis 27 is Jezus is degene in wie God ons zijn zegen geeft.
‘Dat betekent dat alle ellende die ons gemarchandeer met zich meebrengt, (…), bij Jezus is neergelegd
en met hem is gestorven en begraven. 275

In de preek over Handelingen 17 is Jezus de persoon in wie God zichtbaar wordt. Jezus ziet er
niet imponerend uit, maar dit zegt juist veel over wie God is.
‘En als hij (God, MvL) zich dan uiteindelijk laat zien, dan is hij een dode man aan een galg. Jezus van
Nazareth. (…) Beeld van de onzichtbare God (…) Durf je christen te worden en deze weg te gaan met
een God die verre van imponerend is?276

In het beleidsplan over de samenkomsten wordt de naam van Jezus Christus alleen gebruikt
als typering van de diensten in Stroom.
‘Stroom wil op zondagochtend met nadruk een christelijke samenkomst houden, een plek waar de
gemeenschap bij elkaar komt.’277

Wat dit christelijke karakter inhoudt, maakt het document niet duidelijk. Van de muziek wordt
gezegd dat de visie van Stroom hier leidend is, namelijk de vrijheid van Jezus vernieuwend te
leven.278 Dit betekent voor Stroom (onder andere):
`We brengen op momenten God en het evangelie ter sprake.’279

In de liturgie van 20 mei jl. komt Jezus vooral aan bod in de preek, die ging over
1Korintiërs1:18-31.280 In het soort liederen en de rest van de vormgeving van de dienst zie ik
geen opvallende concentratie op Jezus Christus, maar gaat het eerder over God.
2) Het Woord van God als allesbepalende norm in de kerk
Dat de Bijbel belangrijk is voor Stroom komt in de preken het duidelijkst naar voren. De
preken wordt gehouden naar aanleiding van een Bijbeltekst,281 die ook veel aandacht krijgt.
De preken duren gemiddeld ruim een half uur en beslaan daarmee bijna de helft van de
samenkomst. De Bijbel is de ene keer meer onthullend als boodschap, dan weer meer
voorschrijvend. In de preek over Genesis 27 wordt de Bijbel gebruikt om te laten zien hoe wij
als mens in elkaar zitten en wat God je dan aanbiedt: ieder mens zoekt bevestiging en God
geeft die in zijn zegen.
‘En zelfs als jij liefdevol en zegenend bent opgevoed, dan nog zul je je leven lang het verlangen in je
blijven dragen om bevestigd te worden – want we hebben een eeuwig tekort. Wat kunnen we dan wel
doen? We moeten naar God toe.’282

In de preek over Handelingen 17 wordt de Bijbel gebruikt om duidelijk te maken wat geloven
in God is en wat niet.
‘God is niet wat jij ervan maakt. Hij maakt jou. God is niet te vinden ín jouw illusies, maar
daarachter.’283

In het beleidsplan over de samenkomsten kom ik het woord ‘Bijbel’ niet tegen. Over de
preken wordt gezegd dat ze preken een belangrijke rol zullen blijven spelen bij Stroom, maar
dat er meer ruimte komt voor interactie en dialoog met de zaal.284 Wel wordt daarbij

275

Preek over Genesis 27.
Preek over Handelingen 17.
277
Samenkomst Nieuwe Stijl, 6.
278
Samenkomst Nieuwe Stijl, 7.
279
Samenkomst Nieuwe Stijl, 7.
280
Liturgieblad 20 mei 2012.
281
Zie ook Voortgangsrapportage, 7.
282
Preek Genesis 27, p.17.
283
Preek Handelingen 17, p.6.
284
Samenkomst Nieuwe Stijl, 2.
276
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gewaarschuwd voor het verdringen van het onderwijs.285 De christelijke boodschap moet wel
duidelijk blijven.
‘Het moet duidelijk zijn dat de spreker de ‘autoriteit’ is.’ 286

3) Het primaat van het initiatief van God zonder de menselijke inbreng te vergeten
In de notitie over de samenkomsten wordt gezegd dat de samenkomsten niet opgezet zijn via
het schema belofte/antwoord, zoals gebruikelijk is in de gereformeerde traditie.287 Er is een
beweging van de mens naar God en van God naar de mens. Meestal beginnen de
samenkomsten met seculiere nummers waarin het zoeken naar God centraal staat.288 In de
loop van de dienst wordt de aanbidding explicieter. Deze volgorde is geen strak keurslijf. Er
kunnen ook goede redenen zijn om een dienst meteen met God te beginnen.289
In de preek over Genesis 27 zie ik Gods initiatief terug in de nadruk op de genade als Gods
beweging naar ons, terwijl wij hem buitenspel willen zetten.
‘Blijkbaar werkt dat zo: God geeft zijn genade aan mensen die het niet zoeken, niet verdienen, zich
ertegen verzetten en niet dankbaar zijn als ze het krijgen.’ 290

In de preek over het Handelingen 17 zie ik terug dat geloven ook een stap van ons vraagt.
‘Geloven is uiteindelijk een sprong in het diepe, na een genadeloze kritiek op alles wat minder is dan de
genade van God. Voor iemand die zoiets durft, gaat een wereld open. Geloven is een prachtig iets voor
wie het aandurft. Het is leven met de zegen van God.’291

4)Voortdurende hervorming van de kerk als antwoord op de veranderende context
Stroom geeft in haar voortgangsrapportage aan dat de context voortdurend in beeld is bij de
vormgeving en ontwikkeling van de samenkomsten.
‘De zondagse samenkomsten zijn bewust missionair ingestoken. In prediking en muziek worden
consequente keuzes gemaakt, gedacht vanuit de seculiere Amsterdammer.’ 292

In de liturgie en in de preken zie ik dat terug. De liederen zijn duidelijk gekozen met oog op
de specifieke doelgroep. Naast expliciete liederen over het geloof,293 zijn er ook liederen
buiten het kerkelijke circuit opgenomen.294 Liederen die een specifiek publiek
veronderstellen. In de besproken preken is de context waarin Stroom zich bevindt (seculier
Amsterdam) Amsterdam duidelijk in beeld door de onderwerpen van de preken en de manier
waarop de boodschap wordt verwoord. In het taalgebruik merk ik veel aansluiting bij de leefen denkwereld van de moderne, seculiere en kritische Amsterdammer.
De dienst die ik (deels) meemaakte295 viel verder op doordat deze helemaal geleid werd door
een vrouw. Martijn Horsman hield alleen de preek. In het beleidsplan over de samenkomsten
valt op dat de bezinning over de samenkomsten voortdurend in beweging is. De relatief jonge
gemeenschap is sinds januari 2009 aan het nadenken over de inhoud van de samenkomsten.296
3.3.3 Conclusie
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Samenkomst Nieuwe Stijl, 8.
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De samenkomst van 20 mei begon met ‘Creep’ van Radiohead. Na het welkom en de introductie van het
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Preek Genesis 27, p.18.
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Op 20 mei jl: Liederen als ‘Ik bouw op U’ en ‘Heer, ik prijs uw naam’.
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Op 20 mei jl: Naast ‘Creep’ van Radiohead en ‘Hallelujah’ van Leonard Cohen, ook nog het lied ‘Forever
Young’ van Bob Dylan.
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Ik ga niet apart per gemeente alle categorieën bij langs, zoals bij de paragraaf ‘visie en
beleid’. Ik doe het hier meer in samenvattende vorm. Dat kan omdat de hoeveelheid
informatie hier een stuk beknopter is en het gaat steeds om één onderwerp: de samenkomsten.
Ik geef wel steeds kort aan welke categorie ik bespreek. Ik voeg dat in haakjes toe.
De Aker
De Aker laat in de samenkomst vooral zien dat Jezus Christus (cat.1) de centrale plek moet
hebben in ons leven. Zowel in de preken, als in de liederen, als in de vormgeving van de
dienst valt alle nadruk op Hem. De Bijbel (cat.2) is daarbij van doorslaggevend belang voor
het leven van een christen. Dat blijkt uit de preek, die een centrale rol speelt in de dienst, maar
ook uit de aandacht voor de Tien Geboden of een Bijbelgedeelte over het leven als christen. In
de preken komt duidelijk naar voren dat het geloof bij Gods liefde begint (cat.3), maar dat die
liefde ons als mens ook inschakelt (cat.3). In de ruimte voor een persoonlijk getuigenis tijdens
de dienst komt dat aandeel van de mens zichtbaar terug. In de missionaire vormgeving van de
dienst (cat.4) volgt De Aker grotendeels de gebruikelijke orde van dienst binnen de GKv. Er
worden meer Opwekkingsliederen gezongen (waarbij veel mensen hun handen omhoog
heffen), er is meer ruimte voor zingen en voor gebed, maar verder ziet de dienst er niet echt
anders uit.
Venlo
Venlo laat in de samenkomst zien dat het werk van Jezus Christus (cat.1) de basis is voor het
gemeenteleven. In de preek en in de liederen viel hierop alle nadruk. De Bijbel (cat.2) komt in
de preek aan het woord als Gods richtinggevende boodschap voor vandaag. De preek neemt
een groot deel van de samenkomst in beslag. De beslissende rol van God en de inbreng van de
mens in het geloof (cat.3) kwamen niet in beeld. De missionaire vormgeving van de dienst
(cat.4) was vooral zichtbaar in het soort liederen: bijna alleen Opwekkingsliederen. Voor de
rest was de dienst opgebouwd volgens de gebruikelijk orde van dienst in de GKv. De dienst
zou hebben afgeweken van deze orde van dienst als Venlo haar besluit over vrouwelijke
preeklezers had geëffectueerd en een vrouw de dienst had geleid. De leiding in de dienst in de
GKv is namelijk voorbehouden aan mannen.
Maastricht
Maastricht zet Jezus (cat.1) vooral in de preken duidelijk in het centrum van de samenkomst.
Jezus volgen en je vertrouwen op Hem stellen is de rode draad van de verkondiging. In de
liederen is de focus breder dan alleen Jezus Christus. De Bijbel (cat.2) komt zowel in de preek
als in de lezing van de Tien Geboden in beeld als gezaghebbend woord van God, aan de hand
waarvan we ons leven moeten inrichten. Dat God begint en dat de mens tegelijk ingeschakeld
wordt in het geloof (cat.3) maakt Maastricht duidelijk in de preken, die vaak de tweeslag
genade én gehoorzaamheid bevatten. Verder is er ook in de liturgie ruimte voor inbreng van
de mens via persoonlijke verhalen als inleiding op het gebed. In de missionaire vormgeving
van de dienst (cat.4) valt vooral op dat Maastricht sinds kort één dienst op zondag heeft. De
dienst zelf is opgezet volgens de gebruikelijke volgorde binnen de GKv. De liederen zijn
misschien wat gevarieerder dan in een doorsnee GKv-kerkdienst. De dienst duurt ook wat
langer doordat Maastricht nu meerdere onderdelen in de ene dienst stopt.
Stroom
Stroom geeft Jezus Christus (cat.1) in de samenkomst een bescheiden plek. Jezus komt vooral
in de preek ter sprake en dan aan het eind. Daarin komt Hij naar voren als de persoon in wie
het verhaal van de Bijbel culmineert, in wie de boodschap waar wordt. In de liederen is Jezus
eerder op de achtergrond aanwezig. Dit komt overeen met het beleidsplan over samenkomsten
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om God en het evangelie ‘op momenten’ ter sprake te brengen. De Bijbel zelf (cat.2) is vooral
leidend in de preken. Daarin komt duidelijk naar voren dat God ons in de Bijbel iets te zeggen
heeft. De preek neemt in de dienst ook de meeste ruimte in. In het beleidsplan over
samenkomsten kom ik de Bijbel niet tegen. Er wordt wel gezegd dat preken een belangrijke
rol zullen blijven spelen. Indirect zegt Stroom daarmee dat de Bijbel dus een centrale plek
blijft houden in de samenkomsten. Al zal de manier van preken wel gaan veranderen en
daardoor wellicht ook de manier waarop de Bijbel ter sprake komt.
Het initiatief van God en de inbreng van de mens (cat.3) zijn beide in beeld bij Stroom.
Stroom draait de volgorde in de dienst alleen om. De samenkomst kent een beweging van de
mens naar God en van God naar de mens, waarbij de muziek de brug moet slaan tussen deze
twee. Dat Stroom de dienst meestal ‘seculier’ inzet, heeft te maken met haar gerichtheid op
de kritische en zoekende Amsterdammer. De (zoekende) mens speelt op deze manier in de
opzet van de dienst belangrijke rol. Dat God het uiteindelijk over de mens te zeggen heeft,
wordt niet onder stoelen of banken geschoven. Het doel van dienst is bij God uitkomen.
Alleen de manier waarop dat gebeurt, is meer uitnodigend. De zoekende mens wordt
uitgedaagd om die stap naar God te zetten. In de missionaire vormgeving van de dienst (cat.4)
valt het contextuele karakter op in a) de liederen, die afwisselend seculier en christelijk zijn en
b) in de preken die in taalgebruik en onderwerpen duidelijk aansluiten bij de leefwereld van
de seculiere Amsterdammer. Verder is kenmerkend voor Stroom dat zij voortdurend blijft
nadenken over de invulling van de samenkomsten, juist met het oog op context die
voortdurend in beweging is.
3.4 Slotanalyse
Ik doe hier geen uitspraak over het al of niet gereformeerde karakter van de betreffende
gemeente, daarvoor is dit onderzoek te beperkt. Zeker als bedacht wordt dat op basis van één
samenkomst en maximaal twee preken conclusies zijn getrokken over het gereformeerde
karakter van de kerkdiensten. Ik laat slechts zien welk beeld er van de gemeente oprijst uit het
onderzoek, als het gaat om gereformeerd-zijn. Ik kom dan tot de volgende slotanalyse:
1. In De Aker, die weinig affiniteit heeft met het begrip ‘gereformeerd’, zie ik het
gereformeerde karakter duidelijk terug in de concentratie op Jezus Christus, het gezag van de
Bijbel (tot en met het voorlezen van de Tien Geboden) en de wederkerige relatie tussen God
en mens, waarbij God eerst komt. De vormgeving van de kerkdienst wijkt niet echt af van de
gebruikelijke gereformeerde orde van dienst. Alleen in sfeer is De Aker misschien minder
herkenbaar gereformeerd. Veel mensen steken hier de handen omhoog bij de liederen. Waarin
De Aker echt anders is dan een reguliere gereformeerde kerk is in het vrouwelijk leiderschap,
in de visie op de doop en in de aandacht voor het bijzondere werk van de Geest.
2. In de gemeente Venlo, die zichzelf als gereformeerd presenteert, zie ik het gereformeerde
karakter vooral terug in de focus op Jezus Christus en in de noodzaak die men ziet om
eigentijdse vormen van kerk-zijn te ontwikkelen. Het visieplan en ook de praktijk
(samenkomst) laten zien dat in dat laatste nog wel een slag te maken valt. Zo viel het
missionaire karakter van de dienst alleen door het soort liederen op. Het besluit om een vrouw
de leiding te geven in de kerkdienst (in een zgn. ‘leesdienst’) heeft Venlo niet durven
doorvoeren, juist vanwege het gereformeerde kerkverband dat dit niet zou kunnen meemaken.
Minder sterk in beeld zijn Gods initiatief in het geloof (plus de inbreng van de mens) en de
Bijbel als beslissend gezag van God.
3. In de gemeente Maastricht, die niets doet met het begrip ‘gereformeerd’ in haar officiële
documenten, zie ik het gereformeerde karakter overduidelijk terug. Alle vier de categorieën
zijn helder in beeld, waarbij de eerste categorie, de plek van Jezus Christus, glashelder
bovenaan staat. In de samenkomsten is de vierde categorie, ‘voortdurend hervorming van de
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kerk’ ook hier opvallend genoeg het minst sterk aanwezig. De samenkomst heeft de kleur van
een gewone, reguliere kerkdienst, ze is alleen wat uitgebreider in opzet, omdat Maastricht
sinds kort geen twee diensten meer belegt. Daarin wijkt ze af van het gebruikelijke patroon
binnen bestaande kerken, maar volgt ze andere pioniersgemeenten (bv. Stroom en De Aker)
waar één dienst standaard is.
4. In Stroom, die zich vooral impliciet verbonden voelt met de gereformeerde traditie, zie ik
het gereformeerde karakter vooral terug in a) de zelfidentificatie van Stroom als een
gemeenschap rondom Jezus is en b) in de noodzaak om nieuwe vormen van kerk-zijn te
blijven ontwikkelen. Daarbij valt op, dat de manier waarop Jezus centraal staat in de
gemeente nauwelijks wordt uitgewerkt in de documenten. Hij is onmiskenbaar het centrum,
maar hoe, dat wordt niet echt helder gemaakt. Ook in de samenkomsten is de plek van Jezus
bescheiden. Dat valt op tegen de achtergrond van de visie van Stroom, die zichzelf ziet als
gemeenschap rondom Jezus. De manier waarop de Bijbel functioneert als beslissend woord
van God blijft bij Stroom wat diffuus. In de preken komt dat gezag duidelijk naar voren,
terwijl het in documenten minder uitgewerkt wordt. Gods initiatief in het geloof is minder
zichtbaar, maar als het erop aankomt (visie op de doop) zegt Stroom waar ze staat. In de
missionaire vormgeving van de samenkomsten is Stroom van de vier gemeenten het meest
vergaand. In de mix van seculiere en christelijke liederen, de preek die duidelijk gericht is op
de doelgroep en de leiding van de hele dienst door een vrouw. Dat laatste is een gevolg van
een recent besluit om ook vrouwen in de leiding te kiezen. Net als bij De Aker wijkt Stroom
hier af van wat gebruikelijk is binnen de gereformeerde traditie.
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Hoofdstuk 4 - Hoe functioneert het begrip ‘gereformeerd’ bij de leiding en bij de leden?
In dit hoofdstuk beantwoord ik de laatste twee onderzoeksvragen: hoe functioneert het begrip
‘gereformeerd bij de leidinggevenden en hoe functioneert het bij deelnemers van een
pioniersproject?
Ik ga eerst na hoe de leidinggevenden van de vier gemeenten omgaan met het begrip
‘gereformeerd’ (4.1) Hiervoor heb ik de leidinggevenden geïnterviewd aan de hand van zeven
open vragen over gereformeerd-zijn. 297 Ik heb deze vragen opgesteld nadat ik de enquête
(4.2) klaar had. Voor die enquête heb ik op vier velden onderzocht hoe de deelnemers denken
over gereformeerd-zijn: de Bijbel, genade (God komt eerst), verbond (kinderdoop) en het
ambt. Ik heb deze categorieën als ‘onderwatercodes’ gebruikt voor het opstellen van mijn
vragen voor de interviews met de leidinggevenden. Ze zitten ‘achter’ de vragen (beter gezegd:
‘onder’ de vragen) en zijn dus niet direct zichtbaar. Maar de betekenis van de Bijbel, de rol
van de genade, de waarde van de sacramenten en van het ambt, deze categorieën leiden tot
vragen over de essentie van kerk-zijn (vraag 1), over wat gereformeerd is (vraag 2), wat de
typering van de eigen gemeente is, die in de gereformeerde traditie wil staan (vraag 4),
enzovoort.
In het tweede deel van dit hoofdstuk probeer ik erachter te komen hoe de deelnemers van de
gemeenten omgaan met het begrip ‘gereformeerd’ (4.2)
Ik gebruik hiervoor de uitslag van de enquête. Eerst geef ik een globale indruk van de
resultaten, daarna kom ik met een interpretatie van deze uitslag vanuit de besproken literatuur.
4.1 Hoe functioneert het begrip ‘gereformeerd’ bij de leiding?
4.1.1 De vragenlijst
Met de vragenlijst probeer ik inzicht op te krijgen in de manier waarop de leidinggevende het
begrip ‘gereformeerd’ invult. Eén vraag gaat direct over het begrip ‘gereformeerd’ en de
waarde van de gereformeerde traditie. Maar daarnaast heb ik ook gekeken naar zijn visie op
de kerk, de typering van de eigen gemeente, de rol van het kerkverband (die vaak
problematisch is, zie hfd.1) en de plek van de Nederlandse belijdenisgeschriften.298 Tot slot
heb ik nog gevraagd of de leidinggevenden nog een boodschap hadden voor de bestaande
kerken. Ik geef per vraag een samenvatting van de antwoorden van de vier leidinggevenden
en aan het eind trek ik een conclusie. 299
4.1.2 De vragen afzonderlijk
4.1.2.1 De essentie van kerk-zijn
Griffioen noemt de tekst 1Petr. 2:8,9, waar staat dat de kerk het volk van God is met een
bepaald doel: je hebt iets gekregen om uit te delen. Kerk-zijn betekent het werk van God
voortzetten en naar buiten treden als gemeenschap, anders komt het evangelie niet verder.300
297

Zie bijlage 1.
In de eerste fase van mijn onderzoek (zie hfd.4.2, p.55) was dit een vijfde, meer formele (en geen theologisch
inhoudelijke) categorie voor gereformeerd-zijn. Ik heb in die eerdere fase al besloten deze categorie uit de
enquête te halen en die te gebruiken voor de interviews met de leidinggevenden.
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Alleen de voorganger van Venlo, Johan Schelling, heb ik niet kunnen spreken omdat hij vanwege ziekte nog
niet volledig aan het werk is. In zijn plaats sprak ik met de ouderling Leen Oosterom, 35 jaar en zes jaar lid van
Venlo.
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Bijlage 2, interview Willem Griffioen (WG), vraag 1.
298
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Voor Oosterom is kerk-zijn als christen in je omgeving bekend staan en meer niet. Een oase
zijn in de woestijn. 301 Een plek waar mensen op adem kunnen komen, zoals verwoord staat in
de visie van Venlo.
Glas wil met de kerk een bijdrage leveren aan een van huis uit katholieke samenleving. Die
bijdrage is de boodschap van genade en de inzet die daaruit voortvloeit. Beide elementen zijn
nodig in een katholieke omgeving, waar de liefde van God erg afhangt van jouw
gehoorzaamheid en die gehoorzaamheid gelijk wat moet opleveren. Cruciale tekst voor Glas
is 1Kor.15:8-10, waar Paulus hamert op Gods genade waardoor ik mag zijn wie ik ben en
mezelf mag laten inschakelen door God.302
Horsman benadrukt het Koninkrijk van God waaraan de kerk een bijdrage mag leveren. De
kerk maakt dat Koninkrijk zichtbaar. Het is de plek waar Gods liefde wordt gedeeld en
geleefd, in navolging van Jezus.303
4.1.2.2 Gereformeerd
Griffioen grijpt voor de invulling van ‘gereformeerd’ terug op de bekende vijf sola’s. Hij kan
daar goed mee uit de voeten en noemt ze alle vijf prima richtingwijzers.304
Voor Oosterom is ‘gereformeerd’: waarmaken wat je zegt. Je geloof in praktijk brengen en
daarbij teruggrijpen op wijsheid uit het verleden. Die wijsheid vindt Oosterom in de
Nederlandse belijdenisgeschriften.305
Glas kan niks met het woord ‘gereformeerd’. Hij gebruikt de term ook nooit. Het gaat ook
niet om de term, maar om de inhoud. Gereformeerd is genade en gehoorzaamheid. De
belijdenisgeschriften en de kerkorde zijn voor Glas slechts vormen voor deze inhoud. De
formuleringen van de belijdenissen, de hantering van de kerkorde, ze komen op de tweede
plaats bij hem.306 Horsman ziet ‘gereformeerd’ niet als een speciale richting binnen het
christelijk geloofsspectrum, maar ziet het gereformeerde meer als een houding: de focus op de
gemeenschap en op de genade. Geloven doe je niet alleen en in het geloof komt God eerst.307
4.1.2.3 De gereformeerde traditie
Griffioen noemt als meest waardevolle van de gereformeerde traditie dat er een norm buiten
ons is. Op die norm, Gods Woord, moet je altijd aanspreekbaar zijn. Het gaat in het geloof ten
diepste niet om mijn gevoel. Praktisch betekent dit dat iedereen de vraag moet beantwoorden:
hoe leef ik met God? Formeel lidmaatschap van de gemeente zegt daarom nog niet zoveel.
Verder noemt Griffioen nog het verbond, waarin sterk tot uitdrukking komt dat God de eerste
is en dat geloven betekent dat wij mogen reageren.308
Oosterom noemt eveneens de Bijbel waarin God spreekt het belangrijkste punt van de
gereformeerde traditie. Hiernaast hecht hij waarde aan de organisatie van het kerkelijke leven
via kerkvisitatie en kerkverband. Kerkleden kunnen op die manier hun zorgen en frustraties
kenbaar maken.309
De waarde van de gereformeerde traditie zit voor Glas in het ‘nee’ kunnen zeggen als effect
van de genade. Genade schept de ruimte voor mensen. In de praktijk betekent dit dat de
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Bijlage 2, interview Leen Oosterom (LO), vraag 1.
Bijlage 2, interview Jacob Glas (JG), vraag 1.
303
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gemeente geen extra inspanningen doet om mensen te bereiken. Gewoon je leven met hen
delen, is genoeg.310.
Horsman heeft op dit punt niet veel toe te voegen aan zijn vorige antwoord311. Bij navragen
noemt hij de down-to-earth prediking waarin de Bijbel centraal staat (en daarin Christus) en
de liedcultuur (die wegblijft bij evangelische lofprijzing) als kenmerkende gereformeerde
punten voor Stroom.312
4.1.2.4 Typering eigen gemeente
Griffioen omschrijft zijn gemeente als ‘een warme gemeenschap met een kerngroep van
stevige, volwassen christenen’.313 Bij navraag voegt hij hieraan toe:
‘en die een sterk verlangen hebben om de liefde van Christus uit te dragen en geloven dat groei in
geloof en aantal door God gegeven kan worden’. 314

Griffioen wijst verder op het belang van de kringen. De kringen komen vóór de kerkdiensten
in De Aker. Dit sluit aan bij de start van de gemeente in 1994, toen een groep vrouwen
besloot bij elkaar te komen en voor de wijk te bidden. 315
Oosterom noemt als kenmerkend punt dat Venlo een open gemeente is, met veel ruimte voor
ontmoeting. Niet alleen op zondag, maar ook door de week. Investeren in de contacten die je
hebt, dat is kenmerkend voor de gemeente. Venlo is verder geen gemeente van projecten,
maar een gemeente die er gewoon voor de omgeving wil zijn. Deze verandering is ingezet
door de komst van Johan Schelling in 2001, die er toen op hamerde tijd te maken voor de
relaties met je directe omgeving.316
Typerend voor Maastricht is volgens Glas de ruimte die mensen hier ervaren. Ruimte voor
zichzelf (zie vorige vraag) en ruimte in de gemeente: er is veel mogelijk. Glas maakt duidelijk
dat die sfeer er altijd wel heeft geheerst, maar dat die sfeer door zijn komst is versterkt en zich
nog meer heeft genesteld in de gemeente. Hij merkt daarbij op dat het verhaal wel verteld
moet blijven worden: het plichtsbesef (dingen moeten door voor God, MvL) bij
gemeenteleden is nog sterk.317
Horsman noemt zijn kerk een ‘fusion-kerk’: een mengeling van gereformeerd, evangelisch,
een charismatisch, zonder dat ze ergens op vast te pinnen is.318 Stroom hecht erg aan haar
vrijheid. Horsman noemt haar niet zozeer postmodern, als wel post-christelijk, postgereformeerd:
‘we willen gewoon Jezus volgen in de praktijk van elke dag en in onze eigen context.’ 319

Omdat er geen gedeelte traditie is binnen Stroom, komen zaken als vrouwen in de leiding pas
laat in discussie. De laatste jaren is Stroom in wat rustiger vaarwater gekomen, mede door de
komst van kinderen bij de mensen van het eerste uur. Horsman geeft aan dat het van hen niet
allemaal meer zo hip en nieuw hoeft.320
4.1.2.5 De gereformeerde belijdenisgeschriften
De Aker vraagt geen ondertekening van de drie gereformeerde belijdenisgeschriften.
Griffioen licht toe dat de visie op de doop en het leiderschap binnen de gemeente anders een
310
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struikelblok zouden zijn en die punten wil De Aker niet opgeven. In het onderwijs aan de
jeugd zal Griffioen de Heidelbergse Catechismus niet mijden.321
Oosterom geeft aan dat de gereformeerde belijdenis vooral impliciet aan de orde komt in de
gemeente, met name in de preken van de leerdiensten.322 Ook in het onderwijs aan de jeugd
spelen ze een belangrijke rol. Verder heeft het vijfjarenplan ‘Oase’ een duidelijk
gereformeerde basis, niet zozeer in het direct aanhalen van de belijdenis, maar in het
gedachtegoed erachter: dat je niks meer moet. Resultaat daarvan is dat Venlo geen aparte
projecten meer doet.323
Glas ziet de gereformeerde belijdenis vooral als een fonds (naast andere bronnen, zoals Tim
Keller en zijn gemeente in New York) 324 waaruit geput kan worden voor de kernwaarden van
de gemeente. Die kernwaarden vormen de basis van het gemeenteleven.
Kernwaarden als: discipelschap, mogen groeien in geloof, omzien naar elkaar. Dat is een
eigentijdse visie op de gemeente waarin de gereformeerde belijdenis een van de rollen
speelt.325
Horsman ziet geen zichtbare plek voor de gereformeerde belijdenisgeschriften binnen zijn
gemeente. Als gemeenschap zou je je focus verliezen op de omgeving waar je zit. Het gaat
Stroom om God, de gemeenschap, doop en Avondmaal, en het volgen van Jezus. De
belijdenis vormt hooguit een bron van inspiratie op deze terreinen, maar de belijdenis mag
niet het kerkelijk functioneren gaan bepalen. Dat zou voor Horsman een verloochening
betekenen van je context.326Bij navragen geeft Horsman toe dat hier een spanning zit. De
belijdenis blijft voor hem een belangrijke bron in het onderwijs en in de praktijk, maar niet
om onveranderd te blijven handhaven. Gereformeerd-zijn is veel dynamischer. Het is
‘voortdurend het leven en denken reformeren vanuit het evangelie’. 327

4.1.2.6 Kerkverband
Griffioen zegt dat De Aker het kerkverband altijd als positief heeft ervaren. Wat de
verhouding soms lastig maakte, was dat de verschillen tussen sommige gemeenten binnen de
classis zo groot zijn.328 Zo kwam het partnerschap van de GKv er ook maar moeizaam door
op de classis. De Aker zelf is blij met deze relatie. Ze wil graag verantwoording afleggen van
wat ze doet en ze heeft steun en advies nodig. Griffioen zelf geeft aan zijn diensten graag aan
te bieden aan de classis. Wel zou hij graag duidelijkheid van het kerkverband krijgen op welk
punt De Aker nou zo anders is dan andere gemeentestichtingsprojecten binnen het
kerkverband, die ook aanlopen tegen doop en vrouwelijk leiderschap.329
Oosterom beschrijft de plek binnen het kerkverband als een ‘rebelse’.330 Venlo probeert zelf
missionair te zijn en aan het kerkverband uit te leggen dat kerk-zijn anders kan en anders
moet. Binnen de classis heerst er veel ‘goodwill’ als het gaat om de manier waarop zij
vormgeven aan het gemeente-zijn. Maar het punt van Venlo is dat de ‘goodwill’ er niet moet
zijn, omdat Venlo zo anders is. Er moet steun zijn vanuit een visie op kerk-zijn in deze tijd.
Een visie die geldt voor alle kerken en niet alleen voor Venlo.331 Bij navraag zegt Oosterom
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dat er binnen de classis geen visie is op missionair kerk-zijn. Vooral in praktische zaken
(preeklezen door vrouwen en de tweede dienst) komen dan de verschillen naar boven. Venlo
pleit voor een brede discussie van deze onderwerpen, los van het feit of sommige gemeenten
een bijzondere missionaire opdracht hebben.332
Voor Glas ligt de waarde van het gereformeerde kerkverband in het feit dat je opgenomen
bent in een groter geheel.333 Je moet ook verantwoording afleggen en dat voorkomt
ontsporingen bij voorgangers en bij de gemeente. De band met de rest van de GKv en breder
de gereformeerde wereld blijft zo ook bestaan, en dat is voor Glas belangrijk. Zo weet hij
dankzij Tim Keller in New York dat gereformeerde kerken kunnen groeien.334 De plek binnen
het kerkverband staat voor Maastricht niet ter discussie. Zolang Maastricht haar focus kan
houden op Christus is er voor Glas geen reden om anders over haar plek binnen het
kerkverband te gaan nadenken. Tot op vandaag heeft hij zich nog niet beoordeeld gevoeld
door de andere kerken.335
Horsman begint met een hartenkreet richting het kerkverband:
‘Beschouw ons a.u.b. als berk en niet als eik. We zijn een boom en ook nog een gereformeerde boom’.
336

Tegelijk is er bij Horsman grote waardering voor het kerkverband. Het feit dat je in een groter
verband zit en dat je je kunt laten corrigeren, zijn belangrijke punten voor hem. Het specifiek
gereformeerde van het kerkverband is waardevol, omdat het je ogen openhoudt voor je
medechristenen en voor je voorgangers in het verleden: je bent niet de enige en je bent niet de
eerste. Ook is het niet integer om nu het kerkverband op te geven, Stroom heeft aan het veel
aan het kerkverband te danken (m.n. de stichting en financiën).337 Horsman beseft dat het
recente besluit over vrouwen in de leiding een moeilijk punt is voor het kerkverband.338 Het
kerkverband moet maar uitspraak doen of Stroom nu nog past binnen het verband van de
vrijgemaakte kerken. Stroom wil dat graag, maar ze wil ook vasthouden aan haar eigen
identiteit.
4.1.2.7 Boodschap aan de bestaande kerken
Griffioen wijst op het serieus nemen van de contextualisatie van de gemeente.339 Dat betekent
dat je respect hebt voor en rekening houdt met de voorgeschiedenis van bestaande projecten.
Bij de start van nieuwe projecten moet je als kerken weten wat je steunt en waar je
inhoudelijk aan begint. Je moet ook duidelijkheid geven over de ruimte die een nieuwe project
heeft in het vormgeven van de gemeenschap. Duidelijkheid kan ook betekenen dat een
kerkverband zegt: dit kunnen we wel steunen, maar dit niet. De vraag is daarbij wel voor
Griffioen aan nieuwe projecten een minimum aan eisen durven stellen, in de geest van
Handelingen 15. De drie Formulieren van Eenheid vormen een veel te uitgewerkt minimum.
Wat bestaande kerken hierbij van pioniersgemeenten kunnen leren is: vertrouwen op de Geest
die de gemeente leidt en veel verwachten van het gebed.340
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Oosterom benadrukt het belang van de verbinding van het leven door de week met het
samenkomen op zondag341. Alleen al in het taalgebruik moet duidelijk zijn, dat het leven op
zondag geen ander leven is dan dat van maandag.342
Glas geeft als boodschap aan de bestaande kerken mee dat we meer om elkaar heen moeten
staan in het samen nadenken over de toekomst van de kerk. Essentieel daarbij is dat we meer
vanuit de vrijheid van Christus denken en handelen.343 Bij navragen legt Glas die vrijheid als
volgt uit: alles wat ons dichter bij Christus brengt, is goed. Wat tussen ons en Hem in komt te
staan, is kwaad. Beslissend is de richting waarin we ons als kerken bewegen: is die beweging
naar Christus toe ja of nee? Als het naar Christus toe is, dan moet je elkaar vertrouwen geven.
Is die beweging naar Hem niet zichtbaar, dan moet je elkaar weer bij de hand nemen en bij
Christus terugbrengen.344
Horsman geeft aan de bestaande kerken mee, dat een kerk nog steeds een gereformeerde kerk
kan zijn als zij haar context serieus neemt. Bestaande kerken zouden meer gebruik moeten
maken van de experimenteerfasen van nieuwe gemeenten. Door zichzelf de vraag te stellen:
wat kunnen we hiervan leren en hoe kunnen wij de nieuwe gemeenten verder helpen?
Daarbij is belangrijk dat bestaande kerken beseffen dat de context altijd invloed heeft op de
inhoud van het evangelie. Niet dat de kern van het evangelie verandert, dat blijft Jezus
Christus. Maar de context bepaalt wel de manier waarop je het evangelie bij de mensen
brengt. Kort gezegd: wat betekent het evangelie van Jezus specifiek voor de stad
Amsterdam?345
4.1.3 Conclusies
Hoe vullen de leidinggevenden het begrip ‘gereformeerd’ in?
Als ik het geheel overzie, dan trek ik de volgende conclusies uit de interviews:
1. Kerk-zijn is in essentie voor alle vier een bijdrage leveren aan de samenleving, omdat je
iets uit te delen hebt.
2. ’Gereformeerd’ is voor twee van de vier (Griffioen/Oosterom) respect hebben voor de rijke
erfenis van de Reformatie. Voor de andere twee (Glas/Horsman) is ‘gereformeerd’ een dood
woord geworden. Het gaat hun om de inhoud: de nadruk op de genade. Dan gaat het om God
die eerst komt in het geloof (Horsman) en om de gehoorzaamheid van de mens die door Gods
liefde wordt opgeroepen (Glas).
3. De waarde van de gereformeerde traditie is voor alle vier groot. Ik noteer de volgende
kenmerkende woorden: Gods Woord als norm buiten ons (Griffioen),verbond (Griffioen),
God die spreekt (Oosterom), genade betekent ruimte voor mensen (Glas), de Bijbel en
Christus centraal (Horsman).
4. In de typering van de eigen gemeente worden verschillende dingen benadrukt. Twee van de
vier (Griffioen/Oosterom) zoeken het typerende vooral in wat de gemeente doet. Griffioen
noemt het uitdelen van de liefde van Christus en Oosterom het investeren in de contacten die
je hebt als gemeente. Glas en Horsman typeren hun gemeente meer naar de sfeer die er heerst,
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Dit betekent voor Oosterom bv. ook iets voor het zingen van de Psalmen: ‘als ik niet snap wat ik zing, hoe
kan ik dan ooit mijn geloof uitdragen?’, Bijlage 2, LO, vraag 7.
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de manier van zijn. Glas noemt dan woorden als ‘ruimte’ en ‘ontspanning’, Horsman spreekt
over ‘vrijheid’.
5. De Nederlandse gereformeerde belijdenissen functioneren bij alle vier op een impliciete
manier. Ook al vraagt De Aker, gezien haar aparte positie, van haar leidinggevenden geen
(ondertekende) loyaliteit aan de gereformeerde belijdenissen, toch blijkt Griffioen er in de
praktijk (o.a. onderwijs jeugd) mee te werken.346 Bij de andere drie functioneert de
gereformeerde belijdenis als fonds voor kernwaarden (Glas) en als bron van inspiratie en
wijsheid (Horsman/Oosterom). De rol van de belijdenis in de contextualisatie van de
gemeente - hoe geef je vorm aan je gereformeerd-zijn binnen jouw context? – is dus vooral
een sturende rol op de achtergrond. Sturend voor de visie en de kernwaarden van de
gemeenten.
6. Het kerkverband speelt bij alle vier een belangrijke rol. Opgenomen zijn in een groter
geheel, gecorrigeerd kunnen worden, samen nadenken over de uitdagingen voor de kerk in
deze tijd. Dat zijn de punten die dan voorbijkomen. Met name de grote waardering van De
Aker voor het kerkverband valt op.
7. De boodschap aan de bestaande kerken luidt: a) neem de voorgeschiedenis van de projecten
serieus en geef duidelijkheid over de ruimte die nieuwe projecten hebben, b) laat als kerk
merken dat het leven van zondag tot en met zaterdag één geheel is en voer dat door in de
vormen en de inhoud van kerkdiensten, c) denk als kerken (bestaand en nieuw) meer
gezamenlijk na over de toekomst, vanuit de vrijheid van Christus, d) maak gebruik van de
lessen die geleerd zijn in de nieuwe gemeenten; niet alleen met het oog op andere nieuwe
projecten, ook als bestaande kerk kun je veel leren van nieuwe gemeenten.
4.2 De deelnemers van de onderzochte gemeenten
Om na te gaan hoe de deelnemers omgaan met het begrip ‘gereformeerd’, heb ik een enquête
ontworpen die op vier velden nagaat hoe mensen reageren op belangrijke gereformeerde
overtuigingen. Deze vier onderzoeksvelden heb ik vastgesteld ruim vóór mijn uitgewerkte
gereformeerde categorieën van hoofdstuk 2.4.347
Daardoor lopen de onderwerpen in de enquête niet synchroon met de later vastgestelde
gereformeerde categorieën. Er is een overlap van twee onderwerpen: de Bijbel en Gods
initiatief in het geloof komen zowel in de enquêtevragen als in de eerder vastgestelde
gereformeerde categorieën terug. Daarnaast heeft de enquête nog twee andere velden: het
verbond (kinderdoop) en het ambt. De gereformeerde categorieën hebben de centrale plek van
Jezus Christus en de noodzaak van voortdurende hervorming van de kerk als andere twee
kenmerken. Daarmee beslaat dit onderzoek naar gereformeerd zijn in feite zes terreinen in
totaal. Achteraf heb ik dat als een verrijking van mijn onderzoek ervaren. Nu heb ik breder
gekeken naar belangrijke gereformeerde overtuigingen. Met behulp van mijn uiteindelijke
zoekinstrument van hoofdstuk 2 kan ik zelf een scheiding maken tussen wat tot de
kernidentiteit van gereformeerd zijn behoort en wat niet.
4.2.1 De enquête348
De enquête is uitgezet in de vier gemeenten door de geïnterviewde leidinggevenden. Bij drie
gemeenten ging dit door middel van twee gerichte oproepen aan gemeenteleden via de
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mail.349 In Maastricht werden gemeenteleden via (het niet-openbare deel van) de website
uitgenodigd om mee te doen.350 Het totale aantal reacties bedroeg op 6 juli: 104 respondenten.
Het aantal respondenten dat zich bekend heeft gemaakt als deelnemer van een bepaalde
gemeente was: 88. De enquête is uiteindelijk ingevuld door maximaal 99 en minimaal 85
deelnemers.351 Daarvan was de respons uit Stroom Amsterdam verreweg het grootst: 41
respondenten op 112 deelnemers van de gemeente.352 Hierna volgde De Aker Amsterdam met
19 respondenten op een gemeente van 40 belijdende leden, Het Kruispunt Maastricht met 15
respondenten op 75 belijdende leden en De Brug Venlo met 13 respondenten op 53 belijdende
leden. Dat is een gemiddelde deelname per gemeente van ruim 32% (32,15).
De uitslag wordt sterk bepaald door één gemeente, bijna de helft van de respondenten komt
uit Stroom. Dat moet in het achterhoofd gehouden worden bij het lezen en interpreteren van
de uitslagen.
4.2.2 Uitslag353
Ik geef hier een globale indruk van de uitslagen. Ik volg de vier velden/categorieën die ik in
een eerdere fase van dit onderzoek heb opgesteld en aan de hand waarvan ik de vragen heb
opgesteld. De complete uitslag van de enquête kunt u vinden in bijlage 4 van deze scriptie.
Uit de aanvullende opmerkingen aan het eind van de enquête heb ik geen echt inhoudelijk
opvallende dingen kunnen halen.354 Daar heb ik verder dan ook niets mee gedaan.355
Wat de percentages betreft die ik hieronder noem: bij sommige vragen heb ik de zgn. ‘Likertschaal’ gehanteerd. Een schaal die vijf mogelijkheden geeft: van ‘helemaal oneens’ tot
‘helemaal eens’. Bij de vragen (3a tot 3g en 18a tot 18g)356 heb ik daarom de percentages van
de antwoorden ‘helemaal eens’ plus ‘eens’ of ‘helemaal oneens’ plus ‘oneens’ samengevoegd,
als ik ze noteer in mijn uitslag hieronder.
a) Bijbel (gezag en betrouwbaarheid): vragen 2-4357
- de Bijbel is voor 74% van de respondenten het geïnspireerde Woord van God, al hoeft de
Bijbel niet van kaft tot kaft letterlijk te worden genomen
- voor 19% van de respondenten is de Bijbel niet alleen het geïnspireerde Woord van God,
maar moet ook in zijn geheel letterlijk worden genomen
- 17% van de respondenten geeft aan, dat hun geloof op losse schroeven komt te staan als
Genesis 1-3 geen historisch betrouwbaar verslag geeft van het scheppingsverhaal
- 58% van de respondenten vindt de boodschap van het scheppingsverhaal in Genesis 1-3
belangrijker dan de historiciteit ervan
- in een kerkdienst moet de Bijbel centraal blijven staan voor 63% van de respondenten
- 63% van de respondenten vindt dat een christen op zijn gedrag aanspreekbaar moet zijn
vanuit de Bijbel, 14% vindt dat je dit vrij moet laten
- 80% van de respondenten leest soms tot regelmatig uit de Bijbel, ruim 19% een hoogst
enkele keer. Er is niemand die de Bijbel helemaal dichtlaat.
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- voor 83% van de respondenten is de Bijbel relevant voor heel het leven.
b) Genade (de weg van het geloof): vragen 5-11358
- een ruime meerderheid van de respondenten (59%) zegt dat de mens voor zijn redding
helemaal afhankelijk is van God
- een nog iets groter percentage (63%) zegt dat het niet van het geloof of het gedrag van de
mens afhangt of hij gered wordt
- 65 % van de respondenten onderschrijft dat Jezus stierf voor alle mensen, slechts 11% van
de respondenten denkt dat alle mensen ook daadwerkelijk gered worden
- dat God reeds aanwezig geloof beloont en daarom mensen uitkiest, wordt door 63% van de
respondenten afgewezen
c)Verbond (kinderdoop): vraag 12-17359
- ruim tweederde van de respondenten (69%) vindt dat je na de kinderdoop niet nog een keer
gedoopt hoeft te worden
- 86 % van de respondenten is het oneens met de visie dat alleen de volwassendoop een
geldige doop is
- 90% van de respondenten vindt dat kinderdoop en volwassendoop naast elkaar moeten
kunnen bestaan in de gemeente
- het verbond is voor 45% van de respondenten van grote betekenis voor hun geloof
d) Ambt (rol van de vrouw, ambt tegenover charisma): vraag 18360
- 77% van de respondenten vindt dat de leiding van een gemeente uit mannen en vrouwen
moet bestaan
- 70% van de respondenten vindt de Bijbelse onderbouwing om vrouwen uit te sluiten van de
ambten eenzijdig
- het ambt is voor 36% van de respondenten niet meer van deze tijd
- de huidige ambtstructuur (predikant, ouderling, diaken) vindt slechts 33% een missionair
obstakel
- 61% van de respondenten vindt dat het ambt zichtbaar maakt dat God mensen roept voor
het werk in de kerk, in plaats van dat mensen zichzelf opwerpen en de kerk een maakbaar
(zakelijk) karakter geven
4.2.3 Conclusie
Als ik deze uitslagen samenvat en de houding van de deelnemers tegen opzichte van het
begrip ‘gereformeerd’ samenvat, dan trek ik de volgende hoofdconclusies:
1) Voor bijna drie kwart van de deelnemers speelt de Bijbel een belangrijke en
gezaghebbende rol, zonder dat dit betekent dat de Bijbel van a tot z letterlijk moet worden
genomen
2) Een ruime meerderheid (bijna 60%)onderstreept de afhankelijkheid van God in het geloof
3) Er is grote waardering voor de kinderdoop, maar bijna iedereen (90%) wil de geloofsdoop
(volwassendoop) een legitieme doop plek geven naast de gezinsdoop (kinderdoop)
4) Het huidige kerkelijke ambt krijgt een hoge waardering van een ruime meerderheid (64%),
van een nog groter deel (76%) moet de vrouw een zichtbare rol gaan spelen in de leiding
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Als ik deze uitkomst vergelijk met wat ik in de literatuur en de belijdenis gevonden heb over
het begrip ‘gereformeerd’, dan valt mij vooral de grote overeenstemming op. De deelnemers
komen met een duidelijke meerderheid als gereformeerd uit de bus.
De hoofdconclusies van de enquête (de centrale plek van de Bijbel, de nadruk op de
beslissende rol van God in het geloof, de grote waardering van de doop als voorbeeld van
Gods initiërend handelen en de waardering voor het kerkelijke ambt) zijn alle vier belangrijke
gereformeerde elementen in de belijdenis en de literatuur. Wat afwijkt van de gevonden
literatuur en de belijdenis zijn de opvattingen over de volwassendoop (als geloofsdoop) en de
plek van de vrouw in de leiding van de kerk. De gereformeerde belijdenissen die in de GKv
worden gehanteerd, lijken weinig ruimte te geven voor een geloofsdoop als legitiem
alternatief naast de kinderdoop. Zowel de Heidelbergse Catechismus (antwoord 74) als de
Nederlandse Geloofsbelijdenis (artikel 34) spreken over de kinderdoop als een verplichting.
Kinderen moeten gedoopt worden op grond van het verbond van God met zijn volk. Tussen
de besnijdenis van het oude verbond en de kinderdoop in het nieuwe zien deze belijdenissen
een directe lijn lopen. Niet dopen is daarom ook geen optie. Ook over vrouwelijke
leidinggevenden doet de belijdenis geen positieve uitspraken. Al kun je hier misschien beter
zeggen dat de gereformeerde belijdenissen helemaal geen uitspraak doen over de vrouw in het
ambt. Ze is eenvoudigweg niet in beeld.
In de besproken literatuur van hoofdstuk 2 zijn evenmin directe uitspraken te vinden over de
legitimiteit van de geloofsdoop naast de kinderdoop of over de plek van de vrouw in het
kerkelijk ambt.
Maar wat mij bij de bestudering van de theologische literatuur in hoofdstuk 2 juist opviel, was
dat deze twee punten juist niet expliciet naar voren kwamen als het ging om de vaststelling
van de gereformeerde identiteit. Ze kunnen verondersteld zijn natuurlijk als vanzelfsprekende
onderdelen van de gereformeerde theologie, maar dat is een argument ‘vanuit de stilte’ en dat
is niet het meest overtuigende argument.
Daarmee zeg ik niet dat dit punten zijn van ondergeschikt belang of niets met gereformeerd
zijn te maken hebben, maar het haalt de druk wel wat van de ketel. Het gaat hier kennelijk
niet over het hart van gereformeerd-zijn. Hierover is blijkbaar op zijn minst discussie
mogelijk. Zowel over de vrouw in het ambt, als over de geloofsdoop als gelijkwaardig
alternatief naast de kinderdoop.
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Hoofdstuk 5 – Conclusies en aanbevelingen
In dit hoofdstuk kom ik tot een afronding van mijn onderzoek. Ik formuleer de conclusies en
doe aanbevelingen voor de praktijk en voor verdere studie.
5. 1 Conclusies
In hoofdstuk 1 signaleerde ik het probleem dat er binnen de Gereformeerde kerken
vrijgemaakt onduidelijkheid heerst over de manier waarop pioniersgemeenten invulling geven
aan het begrip ‘gereformeerd’. Discussies over deze gemeenten hebben vaak een incidenteel,
anekdotisch karakter. Er wordt veel over deze gemeenten beweerd, vaak zonder dat er sprake
is geweest van een grondige analyse van diezelfde gemeenten. De vaagheid van het begrip
‘gereformeerd’ maakt het gesignaleerde probleem extra ingewikkeld. De criteria voor dit
begrip zijn niet helder, waardoor moeilijkheden ontstaan in de beoordeling van het
gereformeerde karakter van pioniersgemeenten. Mijn onderzoeksvraag luidde: ‘Hoe geven
pioniersgemeenten binnen de GKv invulling aan het begrip ‘gereformeerd’?
In vier subvragen heb ik vervolgens geprobeerd duidelijkheid te krijgen over twee dingen:
1) wat het begrip ‘gereformeerd’ inhoudt, waarbij ik kijk naar de gereformeerde belijdenis en
hedendaagse literatuur
2) hoe de pioniersgemeenten dit begrip vervolgens invullen
De operationalisatie van het begrip ‘gereformeerd - het onderzoekbaar maken voor de praktijk
- is het meest intensieve deel van de scriptie geweest wat denkwerk betreft. Het had iets van
pionieren. Voorzover ik weet, is het een van de eerste keren dat het begrip ‘gereformeerd’ op
deze manier in kaart is gebracht. Iedereen heeft een idee over wat gereformeerd is, maar
nergens staat omschreven wat het precies is. Mijn uiteindelijke categorieën (hfd.2) zullen vast
discussie oproepen. Ik pretendeer ook helemaal niet hèt antwoord te hebben gevonden. Wie
zal ooit het laatste woord over gereformeerd-zijn hebben gesproken? Dat past al niet bij de
term zelf, die juist aangeeft dat het denken in deze traditie nooit stopt (‘semper reformanda’:
‘voortdurende hervorming’). Of je zou dat het vaste punt in de gereformeerde traditie moeten
noemen. Hoe dan ook, ik sta voor wat ik heb gevonden en ben benieuwd naar de
vervolgdiscussie.
Wat zijn mijn conclusies?
Vanuit hoofdstuk 2 concludeer ik dat het begrip ‘gereformeerd’ een breed en dynamisch
begrip is.
Zowel uit de gereformeerde belijdenissen die functioneren binnen de vrijgemaakte kerken, als
uit de besproken literatuur blijkt dat ‘gereformeerd’ in de eerste plaats betekent dat Jezus
Christus het belangrijkste herkenningspunt is en de hoogste prioriteit moet krijgen in de kerk.
Vervolgens is typisch gereformeerd dat het Woord van God de allesbepalende norm is in de
kerk. Dat geeft gereformeerd zijn een breed, open en oecumenisch karakter. Gereformeerd
zijn is niet enghartig, maar juist ruimhartig. Het is precies dat brede, oecumenische karakter
dat de eerste hervormers zo kenmerkte. Er was veel herkenning van Christus’ werk en van de
invloed van Gods Woord over kerkgrenzen heen. Deze houding kwam niet voort uit een drang
om de onderlinge verschillen onder tafel te schuiven, maar om het belangrijkste in de kerk
niet te vergeten: Jezus Christus en het Woord van God.
Vanuit deze twee brede en basale gereformeerde kenmerken komen twee andere, meer
onderscheidende kenmerken naar boven: Gods initiatief in het geloof, zonder de rol van de
mens te vergeten en de voortdurende hervorming van de kerk als noodzakelijke voorwaarde
om kerk te blijven, verwoord in het principe ‘ecclesia reformata, semper reformanda’. Met
name dat laatste kenmerk geeft dynamiek aan de kerk. Een gereformeerde kerk zal altijd op
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zoek blijven gaan naar manieren om aan te sluiten bij de omgeving en de tijd waarin zij kerk
is. De kerk is niet een tijdloos, statisch gebeuren, maar ze is als volgeling van Jezus Christus
voortdurend in beweging, met een evangelie dat toegepast moet worden op de situatie van
vandaag. Dat kan niet zonder verandering en vernieuwing. Stilstand is ook hier achteruitgang.
Je zou kunnen zeggen dat met name pioniersgemeenten ons met de neus op de feiten drukken.
Ze herinneren ons voortdurend aan een gereformeerd oerprincipe: je moet als kerk veranderen
om hetzelfde te blijven.
Het vaststellen van deze gereformeerde hoofdcriteria in hoofdstuk 2 stelde mij in staat om
gericht onderzoek te doen in een viertal gemeenten.
Uit hoofdstuk 3 wordt duidelijk dat de pioniersgemeenten zowel in hun identiteitsdocumenten
als in de samenkomsten herkenbaar zijn als kerken die in de gereformeerde traditie staan. Al
hebben de meeste gemeenten niet veel met het woord ‘gereformeerd’, de inhoud ervan komt
duidelijk terug in de documenten en in de samenkomsten.
De centrale plek van Jezus Christus, het gezag van de Bijbel, Gods beslissende rol in het
geloof plus de verantwoordelijkheid van de mens en de noodzaak van voortdurende
hervorming van de kerk: deze gereformeerde categorieën zijn bij alle vier gemeenten
aanwezig, ook al wisselen ze per gemeente in sterkte of duidelijkheid. Maar is niet één
gemeente waar een of meerdere van deze categorieën helemaal ontbreken óf ter discussie
staan.
Dit betekent niet, dat er geen punten te noemen zijn die spanning opleveren met de
gereformeerde traditie zoals die binnen de vrijgemaakte kerken in de praktijk functioneert.
Met name De Aker en Stroom maken op belangrijke punten andere keuzes. Zo kent De Aker
de geloofsdoop als volwaardig alternatief naast de kinderdoop (zie hfd. 3.2.2.1). De vraag is
dan of een gemeente gereformeerd kan blijven heten, als deze twee manieren van dopen als
legitiem naast elkaar worden gezet. Er zou ruimte kunnen liggen in het gereformeerde denken
over de tweezijdigheid van het verbond, waarin naast Gods initiatief ook altijd aandacht is
geweest voor het aandeel van de mens (zo o.a. Bullinger, zie hfd.2.3.4.3). Dit zou kunnen
betekenen dat de kinderdoop (gezinsdoop) vooral nadruk legt op Gods initiatief en de
geloofsdoop op de verantwoordelijkheid van de mens om te kiezen, zonder dat ontkend wordt
dat Gods werk in Jezus Christus de bodem is waarop je staat als gelovige. Dat kan een
toepassing zijn van mijn derde gereformeerde categorie. Een tweede opvallend punt van De
Aker is de grotere aandacht voor het werk van de Geest. Met name het expliciete verlangen
naar het vol zijn met de Geest (zie hfd.3.2.2.1) en de overtuiging dat de Geest de gemeente
kan leiden in dromen en visioenen geeft De Aker een eigen kleur. Dat ze hierin anders is dan
veel gereformeerde kerken is evident, maar betekent dit ook dat ze niet gereformeerd is? De
hoofdcategorieën voor gereformeerd-zijn uit hoofdstuk twee maken deze conclusie niet
evident. Er zal doorgesproken moeten worden over de precieze invulling van het werk van de
Geest en wat precies bedoeld wordt met het ‘vol zijn van de Geest’, als verlangen om naar uit
te strekken. Dat een gemeente niet gereformeerd zou zijn, alleen omdat ze meer verlangt van
de Geest, lijkt mij in tegenspraak met de Bijbel zelf. Een laatste opvallend punt is dat De
Aker, net als Stroom, het vrouwelijke leiderschap heeft ingevoerd. Weer kan de vraag gesteld
worden of dit betekent dat een project daarmee per definitie ongereformeerd is. De
hoofdcategorieën van gereformeerd zijn maken deze conclusie op zijn minst niet
vanzelfsprekend. Er zal duidelijkheid gegeven moeten worden door de bestaande kerken wat
we op dit punt met elkaar willen concluderen op grond van de Bijbel. Want daarover is
landelijk nog geen overeenstemming. Zolang die overeenstemming er niet is, is het ook niet
eerlijk om pioniersgemeenten hierop af te rekenen.
Tot slot viel mij iets op over de samenkomsten van de onderzochte gemeenten.
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Alle vier gemeenten zijn pioniersgemeenten met een sterke missionaire focus, maar slechts
een van de vier (Stroom) maakt - afgezien wat je ervan vindt- zichtbaar keuzes door een
eigentijdse vormgeving van de samenkomsten. Het riep bij mij de vraag op: in hoeverre
durven pioniersgemeenten binnen de GKv in de samenkomsten echt contextueel te zijn en in
de invulling van de dienst af te wijken van wat gebruikelijk is? Ook De Aker, die niet meer
binnen het GKv-kerkverband functioneert volgt, grotendeels de reguliere onderdelen van de
gereformeerde orde van dienst. Daar is niets mis mee, maar past het in de context waarin je je
als pioniersgemeente bevindt? Of vraagt die context misschien andere keuzes van je?
In hoofdstuk 4 heb ik onderzoek gedaan naar de manier waarop de leidinggevenden en de
deelnemers van de projecten invulling geven aan het begrip ‘gereformeerd’.
Bij de leiding blijkt een grote mate van overeenstemming te zijn over de waarde van het
gereformeerd-zijn. Elke leidinggevende laat blijken het gereformeerde gedachtegoed erg
belangrijk te vinden, al betekent dit niet dat iedereen evenveel verwantschap voelt met het
woord zelf. Sommigen van hen zeggen openlijk dat ze weinig tot niks met het woord
‘gereformeerd’ hebben. Het woord zelf zegt namelijk niks. Het gaat erom hoe je het invult.
Hoe het dan heet, is niet belangrijk. ‘Gereformeerd’ wekt als term teveel de indruk dat je een
speciale categorie bent in het christelijke domein. Het zet je teveel apart.
Deze gereserveerdheid tegenover het begrip gereformeerd bij sommige leidinggevenden is
minder spannend dan het klinkt, want alle vier de leidinggevenden laten zien dat ze niet
zonder de inhoud van de gereformeerde traditie kerk willen zijn. Woorden als ‘genade’,
‘verbond’ en ‘gehoorzaamheid’ vallen. Maar er klinken ook zinnen als ‘de Bijbel en Christus
staan centraal’, ‘God komt eerst’ en ‘alleen genade werkt’. Dat duidt op een grote liefde en
waardering voor het gereformeerde denken. Ik kan ook zeggen: ze worden er graag door
beïnvloed. Dat ze vervolgens zeggen in de vormgeving van de gemeente (contextualisatie)
weinig tot niets te doen met de gereformeerde belijdenisgeschriften, dat is maar relatief.
Misschien geven ze geen cursussen over de belijdenis, uit de visiedocumenten, de waarden en
ook de samenkomsten van hun gemeenten blijkt hoezeer ze gestempeld en doordrenkt zijn
van het gereformeerde denken. Wel kan de vraag gesteld of het niet naïef is om te denken dat
een volgende generatie de waarde van het gereformeerde denken op deze manier wel zal
oppikken en weer overdragen aan een nieuwe generatie. Hoever kom je met zo’n meer
impliciete overdracht van je theologische erfenis? Kan die erfenis zo ook niet een keer
opdrogen in de loop van de tijd? Of dat via cursussen e.d. moet, dat weet ik niet. Het gaat
erom dat je iets aan overdracht doet, niet hoe je doet.
Bij de deelnemers van de projecten heb ik eveneens veel verwantschap met het gereformeerde
belijden geconstateerd. In een enquête heb ik op vier velden onderzocht hoe de deelnemers
van de pioniersgemeenten denken over belangrijke gereformeerde overtuigingen: de Bijbel als
gezaghebbend woord van God, de afhankelijkheid van God in het geloof, de houding
tegenover de kinderdoop en de houding tegenover het ambt.
De deelnemers van de diverse gemeenten lieten in de beantwoording zien dat ze op alle vier
terreinen hoog tot heel hoog scoren: het grote belang van de Bijbel, de erkenning van de
afhankelijkheid van God, de grote waarde van de kinderdoop en de waardering voor het
kerkelijk ambt. Met andere woorden: de deelnemers gaven zich bloot als mensen die grote
affiniteit hadden met het gereformeerde denken. Twee punten sprongen eruit: 1) bijna
iedereen (90%) vindt het legitiem als de kinderdoop (gezinsdoop) en de volwassendoop
(geloofsdoop) naast elkaar staan in de gemeente als gelijkwaardige alternatieven; 2) driekwart
van de deelnemers vindt dat vrouwelijk leiderschap doorgevoerd moet worden.
De uitslag van de enquête wordt sterk bepaald door het grote aandeel van één gemeente,
Stroom. Bijna de helft van de respondenten is afkomstig uit Stroom. Uit deze scriptie komt
Stroom naar voren als misschien wel de meest eigenzinnige pioniersgemeente van de vier.

64

Een gemeente die zelf zegt vooral een impliciete verbinding te hebben met de gereformeerde
traditie. Ze is een inspiratiebron op de achtergrond. Als je dan naar de uitslag van deze
enquête kijkt, en je ziet hoe de deelnemers van alle vier gemeenten zich thuis voelen bij die
gereformeerde traditie, dan is (zelfs) Stroom gereformeerder dan ze zelf misschien denkt.
5.2 Aanbevelingen
Ik doe de volgende aanbevelingen:
1) Als GKv zouden we het aan moeten durven om tot de vaststelling te komen van een aantal
gereformeerde categorieën. Het maakt het gesprek over gereformeerde identiteit en de
consequenties daarvan voor de praktijk helderder en eerlijker. De door mij vastgestelde
categorieën kunnen hiervoor een aanzet zijn.
2) Voor een eerlijk beeld van de gereformeerde identiteit van pioniersgemeenten is onderzoek
in de praktijk noodzakelijk, zo blijkt uit deze scriptie. Dit onderzoek zou dus uitgebreid
moeten worden naar alle pioniersgemeenten binnen de GKv. Om erachter te komen in
hoeverre deze pioniersgemeenten afwijken van bestaande GKv-gemeenten, moet een
soortgelijk onderzoek ook onder hen gedaan worden. Misschien zijn pioniersgemeenten wel
gereformeerder dan de gemiddelde GKv-gemeente.
3) De enquête van hoofdstuk 4 kan verbeterd worden aan de hand van de uiteindelijk
vastgestelde gereformeerde categorieën in hoofdstuk 2.
4) De enquête kan niet alleen gebruikt worden in pioniersgemeenten, maar kan ook in
bestaande gemeenten belangrijke dingen naar boven halen als het gaat om gereformeerde
identiteit.
5) De pioniersgemeenten leggen belangrijke theologische discussies bloot, die we als
bestaande kerken niet meer moeten willen ontlopen en waarover we zo snel mogelijk
overeenstemming moeten willen bereiken. Ik noem de belangrijkste vanuit dit onderzoek: de
verhouding tussen gezinsdoop en geloofsdoop, het vrouwelijk leiderschap in de kerk en het
werk van de Geest.
6) De boodschap van de leidinggevenden van pioniersgemeenten aan de bestaande kerken
zouden door deze kerken ter harte moeten worden genomen: a) geef duidelijkheid over de
ruimte die bestaande en nieuwe projecten hebben, b) denk als kerken (bestaand en nieuw)
gezamenlijk na over de toekomst en maak gebruik van de lessen die geleerd zijn in nieuwe
gemeenten.
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BIJLAGEN
Bijlage 1 - De vragenlijst voor de interviews met de leidinggevenden
1. Wat is voor jou de essentie van kerk-zijn?
2. Hoe zou jij ‘gereformeerd’ omschrijven?
3. Wat is voor jou het meest waardevolle van de gereformeerde traditie en waar blijkt dat uit
in jullie gemeente?
4. Hoe zou jij je gemeente willen typeren en welke ontwikkeling heeft ze daarin
doorgemaakt?
5. Hoe belangrijk vind jij de gereformeerde belijdenisgeschriften in het
contextualiseringsproces van de gemeente?
6. Hoe ervaar jij de plek binnen het kerkverband en hoe belangrijk is het kerkverband voor
je?
7. Welke boodschap wil je kwijt aan de bestaande kerken?
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Bijlage 2 - Interviews
I. Willem Griffioen (WG), 48 jaar, voorganger van ‘De Aker’ (Amsterdam), dinsdag 15 mei
2012.
1. Wat is voor jou de essentie van kerk-zijn?
WG: 1Petr.2:8,9 is van groot belang voor mij. Je bent een volk van God, een heilige natie met
een doel: je hebt iets ontvangen om uit te delen en dus niet voor jezelf te houden. God geeft
ons die positie om zijn werk voort te zetten. Een persoonlijke ontwikkeling bij mijzelf: ik ben
het lichaam van Christus steeds concreter voor me gaan zien. Het is maar niet een beeld, wij
zijn het lichaam, wij vertegenwoordigen hem nu op aarde als zijn gemeente. Jezus is
lichamelijk op aarde door zijn volgelingen, zijn gemeenschap van volgelingen. Als de kerk
niet die stap naar buiten doet, dan komt het evangelie niet verder. Dat betekent: mensen
benaderen, maar daarmee is het niet klaar. Leerling worden is een heel proces. Het betekent
naar zoekers toe: respect hebben. Volwassenen hebben heus wel nagedacht. Ze weten wat de
kerk is en welke kerken er zijn. Ze kunnen nadenken.
2. Hoe zou jij ‘gereformeerd’ omschrijven?
WG: Persoonlijk: Ik heb ervoor gekozen binnen de GKv de blijdschap en de vrijheid in
Christus te beleven.
Hierin heb ik veel aan de gereformeerde principes, de vijf sola’s.
‘Alleen de Schrift’: daar kan ik veel mee in kerkregering, in liturgie en in de invulling van de
ambten. ‘Alleen genade’: kan ik ook goed mee uit de voeten in de praktijk, als sturende
waarde. Net als: ‘alleen geloof’, ‘alleen Jezus Christus’, ‘alleen God de eer’.
Het zijn voor mij allemaal prima richtingwijzers.
Wat betreft zaken als ‘de vrouw in het ambt’: ik geloof wel dat de Bijbel spreekt over het
gezag van de man in zaken van leiding geven, maar voor mij is het een ondergeschikt
onderwerp geworden. Heeft te maken met ervaringen in mijn vorige gemeente. In het contact
met de plaatselijke NGK-gemeente werd uiteindelijk het enige breekpunt dat een vrouwelijke
ouderling ooit een keer had gefunctioneerd in die gemeente. Ik dacht: we doen hier iets niet
goed. Het is niet een onbelangrijk punt, maar geen ijkpunt.
Wat betreft geloofsdoop versus kinderdoop: geldt hetzelfde voor mij. Ik ben erg voor
kinderdoop, maar het is voor mij geen breekpunt als iemand tot overdoop komt. Mij is
gevraagd bij de sollicitatie: ‘wil jij volwassendoop doen?’ ‘Ja’, zei ik, ‘maar maar niet zonder
gesprek en niet vanzelfsprekend’. Via onderwijs en gesprek wil ik erachter komen hoe iemand
erin zit. De opmerking van een lid van ons leiderschapsteam is mij bijgebleven: ‘ik ben
gedoopt uit ouders die niks met het geloof deden, ze waren geen christen. Wat heb ik dan aan
de doop. Dat zegt mij niks!’ In zo’n situatie, waarin de kinderdoop een ritueel was en
geloofsopvoeding geheel ontbrak, begrijp ik de keus voor geloofsdoop. En neem Paulus: die
besnijdt Timotheüs wel, terwijl hij eerst fel tegen was. Zegt dit ook niet iets over de
toepassing van de doop?
3. Wat is voor jou het meest waardevolle van de gereformeerde traditie en waar blijkt
dat uit in jullie gemeente?
WG: We nemen de Bijbel 100% serieus. Het is Gods Woord. Wij zijn er altijd op
aanspreekbaar. Er is een norm buiten ons, het gaat niet om ons gevoel ten diepste. Een
voorbeeld is het samenwonen: dat is voor mij niet om het even.
In De Aker speelt de kwestie van het lidmaatschap: wanneer ben je lid en wanneer niet?
Lidmaatschap is een proces dat te maken heeft met de vraag: hoe leef jij met God?

72

Je kunt lid zijn en er met de pet naar gooien én je kunt heel dicht bij God leven en formeel
geen band hebben met gemeente. Wie is er dan lid?
Navraag (via de mail):
Is de aanspreekbaarheid op de Bijbel voor jou hèt punt van de gereformeerde traditie of zijn
er nog meer dingen die jij waardevol vindt voor De Aker?
WG: Wat voor mij ook heel essentieel is, dat is dat God in alles de eerste is. In de
gereformeerde traditie is dat heel sterk ingevuld vanuit het verbond, dat wil ik wel
vasthouden. God kiest als eerste ons, God heeft ons eerst liefgehad. Wij reageren, wij volgen,
wij antwoorden. Het accent op genade (je hoeft het niet te verdienen, je hoeft niet eerst zelf
naar God op te klimmen) dat vind ik waardevol vanuit de gereformeerde traditie.
4. Hoe zou jij je gemeente willen typeren? En welke ontwikkeling heeft ze daarin
doorgemaakt?
WG: Een warme gemeenschap met een kerngroep van stevige, volwassen christenen. Ze
houden het al tien jaar vol met elkaar. Ze gingen zonder tegensputteren het verplichte
identiteitstraject van de classis in. Er zijn geen lelijke conflicten voorzover ik heb kunnen
constateren. Ze hebben elkaar vastgehouden en dat zie je terug in drie speerpunten: gebed,
ruimte voor de ander (oecumenisch) en missionair-zijn.
Kringen zijn hier erg belangrijk. Die komen voorop, dan pas de kerkdienst en er gebeurt veel
door de week. Zondag is meer een startpunt, een oplaadmoment. Het eigenlijke werk moet
door de week gebeuren. Als iemand lid is van een kring, maar niet in de kerkdienst komt, is
het ook goed.
Vanaf de start is het al zo geweest. De Aker is ontstaan uit een groep vrouwen die bij elkaar
kwamen en gingen bidden voor de wijk. Later kwamen er mannen bij. Aantal van nu: 80 á 90
incl. kinderen en gasten. Nu is er een stagnatie in de groei. De gemeente kent veel verloop
door vertrek ivm verhuizingen. Plus het identiteitstraject dat veel energie heeft gekost.
Daardoor zijn we te weinig naar buiten toe gericht geweest de laatste tijd. Zelf heb ik een
expliciete opdracht voor 12 uur evangelisatiewerk (leggen van contacten in de buurt).
Navraag (via de mail):
De identiteit van De Aker is dus samen te vatten in ‘een warme gemeenschap van volwassen
christenen’?
WG: ….die een sterk verlangen hebben om de liefde van Christus uit te dragen en geloven dat
groei in geloof en aantal door God gegeven kan worden.
5. Hoe belangrijk vind jij de gereformeerde belijdenisgeschriften in het
contextualiseringsproces als gemeente?
WG: Er is geen ondertekeningsformulier bij ons. De drie formulieren van eenheid staan
ruimte in de weg op punt van kinderdoop en geloofsdoop, plus het vrouwelijk leiderschap.
Vrouwen spelen vanaf het begin een belangrijke rol in de gemeente, dus het is een logische
ontwikkeling dat vrouwen een zichtbare plek krijgen. Janneke Boogaard gaat met regelmaat
voor. Zij was wel bereid dat spreekrecht op te geven voor de acceptatie binnen het
kerkverband van de GKv. We willen niet per se vrouw in de leiding, maar het is een natuurlijk
proces geweest.
Het onderwijs aan jongeren : er is een soort Rock Solid groep, maar er is geen catechisatie. Er
is ook geen document over wat ze moeten weten. Jongeren komen wel tot geloof, maar nog
sporadisch. Er zijn veel jongere gezinnen met opgroeiende kinderen. Onderwijs zal door mij
worden gegeven in de toekomst, met jongeren die echt geïnteresseerd zijn. Ik zal daar best
wat catechismus instoppen.
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Formulieren parafraseren wij altijd. We vertellen wat we doen met Avondmaal en doop. Ook
in de viering van het Avondmaal hebben wij nog geen vaste patronen qua vorm. Dat verschilt
per keer. Wat betreft het ‘aangaan’: er is wel een criterium, mensen die meedoen die moeten
in hun leven wel hebben laten zien dat ze Jezus willen volgen.
Het lidmaatschap helder krijgen is een opdracht voor mij. Er is wel een ledenlijst, maar nog
geen duidelijkheid over lidmaatschap.
6. Hoe ervaar jij de plek binnen het kerkverband? Hoe belangrijk is het kerkverband
voor je?
WG: Het kerkverband hebben wij altijd als goed ervaren. In de classis zijn er twee uitersten:
Katwijk en Amsterdam plus de groep ‘Amsterdam in Beweging’. Ook het stuk van De Aker
was een ‘narrow escape’ op de laatste classis. Op één stem na kwam het partnerschap in het
kerkverband erdoor.
Wil me zelf loyaal opstellen richting het kerkverband. Door gratis te preken in
middagdiensten in de regiokerken bv. De Akerleiding zelf zegt: ‘wij willen ook wel betalen
aan het kerkverband.’
Kortom wij willen verbinding met een groter geheel. We hebben ook wel aansluiting gezocht
bij andere kerken, maar dat liep spaak. Bv. op punt van de doop werden we door een
Baptistengemeente geweigerd. Toen zijn we uitgekomen bij de GKv. We willen
verantwoording afleggen. We hebben steun nodig en advies en willen daarom graag visitatie
blijven ontvangen.
Wel vragen wij duidelijkheid: waarom precies konden wij niet binnenboord blijven binnen de
GKv? Doe wij het echt zo anders dan andere nieuwe gemeenten? Spelen daar de problemen
van bv. ‘overdoop’ niet?
Over drie jaar wordt het partnerschap geëvalueerd en wordt van beide kanten bekeken of het
nog werkt.
7. Welke boodschap wil jij/jullie als gemeente kwijt aan de ‘bestaande’ kerken?
WG: Ik zou zeggen: de contextualisatie. Houdt als bestaande kerken rekening met de
geschiedenis van de projecten. De Aker is begonnen als een gemengde groep christenen.
Respecteer dat. We hebben behoefte aan meer duidelijkheid als De Aker. Zijn wij inderdaad
niet gereformeerd? Mijn voorganger is daardoor in een spagaat terecht gekomen. De spanning
is toen op hem geprojecteerd. Er was al een groep christenen bezig en vervolgens werden er
aan hen eisen gesteld vanuit het kerkverband. Dat is scheef gaan lopen.
Advies voor de start van projecten: weet wat je steunt als kerkverband, weet waar je
inhoudelijk aan begint. Stroom nu bv.: welke ruimte krijgt ze, zag je dat niet aankomen dan
(vrouwelijk leiderschap). Nieuwe projecten: hoeveel ruimte is er? Dat moeten ze vooraf
weten. Dus met vertrouwen bejegenen. Christus werkt. Waar Christus werkt, werkt zijn Geest.
Ook niet bang zijn voor geven van duidelijkheid als kerkverband: dit kunnen we steunen, dit
past in onze identiteit en dit niet.
Navraag via mail:
Wat kunnen de bestaande kerken leren van de pioniersgemeenten?
WG: Als je pioniert, kun je niet van te voren alle vormen vast leggen. Vertrouwen dat de
Geest leidt, mag voorop staan. Zie bv Handelingen 15: de eisen aan de nieuwe kerken werden
tot een minimum teruggebracht. Durven wij zo’n minimum te formuleren? De drie
formulieren van eenheid zijn een veel te uitgewerkt minimum. Tot slot: het accent op gebed.
Gemeentestichting is veel meer het besef hebben dat God het moet doen!
II. Leen Oosterom (LO), 32 jaar, ouderling van ‘De Brug’ (Venlo), zondag 13 mei 2012.
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Sinds zes jaar lid van Venlo.
1. Wat is voor jou de essentie van kerk-zijn?
LO: Dat iedereen van de gemeente als christen in zijn omgeving bekend staat. Deze visie is
neergelegd in het visieplan ‘Oase’. De kerk zelf wordt daarin geschilderd als een oase in de
woestijn. Een eigen plek, een plek waar je graag komt.
Waar zie je dat aan (MvL)?
Aan de tijdsbesteding door de week. Venlo is streekgemeente. Men moet veel reizen. Maar op
de plek waar men zit, is men actief. Bv. bv. in een Bijbelstudie in een katholieke kerk, als
vrijwilliger op katholieke scholen.
2. Hoe zou jij ‘gereformeerd’ omschrijven?
LO: Gereformeerd is: waarmaken wat je zegt. Je geloof in praktijk brengen. Daarbij
teruggrijpen op wijsheid van gereformeerde voorgangers: DL/HC/NGB. De belijdenis als
vertrekpunt dus.
3. Wat is voor jou het meest waardevolle van de gereformeerde traditie en waar blijkt
dat uit in jullie gemeente/gemeenschap?
LO: de Bijbel die als Gods Woord centraal staat. God spreekt.
Praktisch: structuur, hoe je georganiseerd bent. Deze organisatie is er niet zonder reden. Ik zie
daarom de grote waarde van visitatie en het kerkverband. Plus er zijn wegen voor
gemeenteleden om frustratie/vragen/pijn kwijt te kunnen.
4. Hoe zou jij je gemeente willen typeren? En welke ontwikkeling heeft ze daarin
doorgemaakt?
LO: Van gasten krijgen we terug ‘er heerst hier openheid, ik voel me hier thuis.’
Bij ons is er echt aandacht voor ontmoeting. Dat begint in de kerkdienst. Elke zondagmorgen
hebben we koffiedrinken. Door de week investeren in de contacten die we hebben. We doen
geen projecten, maar willen er vooral voor de mensen zijn. Concreet: door mensen thuis
uitnodigen voor een maaltijd.
Wat betreft de ontwikkeling van onze identiteit: belangrijk daarin is geweest het werk van
Evangelisatie&Recreatie binnen onze kerk. Daardoor was Venlo erg project- en activiteiten
gericht. In 2001 hebben we onze kerkelijke agenda schoongeveegd, toen Johan kwam (Johan
Schelling, huidige voorganger, MvL). ‘Ga nu niks doen intern, maar ga met je buren contact
maken, schep tijd voor relaties’, zei hij bij het begin van zijn komt.
Navraag (via mail):
In hoeverre heeft dat gewerkt? Is het effect nog terug te zien?
LO: Hoe meet je wat ‘werkt’? Wat ik hoor van gemeenteleden is dat er een stukje
ontspanning is gekomen: niet een ‘moeten’ als het gaat om missionair werk maar juist
‘ontmoeten’. Dus dat werkt. Hoe God werkt in de harten van de mensen die we ontmoeten
zien we niet, of slechts zelden.
5. Hoe belangrijk vind jij de gereformeerde belijdenisgeschriften in het
contextualiseringsproces als gemeente?
Impliciet komende belijdenissen wel aan de orde. Vooral in leerdiensten (preken). In het
onderwijs aan de jeugd is laatst nog de drie-eenheid en het werk van de heilige Geest via de
catechismus aan de orde geweest. We proberen daarin ook voor hen een brug te slaan naar de
praktijk. Soms behandelen we losse onderwerpen: OT, NT (afzonderlijke boeken), de Bijbel
als geheel, de belijdenis als geheel. In het vijfjarenplan ‘Oase’ komt duidelijk de
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gereformeerde basis naar voren. Niet zozeer in het aanhalen van de belijdenis zelf, maar de
inhoud zit er wel in.
Je bent niet gereformeerd per se als je lid bent van de gereformeerde kerk, wat ik soms om me
heen signaleer. De identiteit zit voor mij in het waarde hechten aan de gereformeerde traditie.
Dat is voor mij: het verlossende werk van Jezus Christus.
Met gemeente traject ingegaan destijds: ont-moeten. Resultaat: geen projecten meer: we
moeten niks. Project is een middel.
Navraag (via mail):
Je zegt: ‘identiteit zit voor mij in het waarde hechten aan de gereformeerde traditie’. Kun je
nog iets meer aangeven hoe die gereformeerde identiteit dan zichtbaar wordt in de gemeente?
LO: In hoe wij avondmaal vieren. En de doop bedienen.
6. Hoe ervaar jij de plek binnen het kerkverband? Hoe belangrijk is het kerkverband?
LO: De ervaring van mij is dat Venlo een ‘rebelse’ plek heeft in de classis. We doen twee
dingen: we proberen zelf missionair te zijn en we leggen aan het kerkverband uit dat het
anders kan én moet.
Een negatieve ervaring was: we hebben ons besluit van de preeklezende vrouwelijke
ouderling niet geëffectueerd. Leek ons na bespreking op de classis geen goed idee.Voor ons is
er geen onderscheid in het meewerken van een vrouw in de dienst én het preeklezen door
haar. Classis zei: niet doen. Het is destijds in het Nederlands Dagblad gekomen omdat een
journalist ons kerkblad ergens had opgepikt en na een telefonisch gesprek met een ouderling
vervolgens een verhaal plaatste, zonder vooraf ons in te lichten.
Op classis ervaren wij goodwill. Er is veel krediet als het gaat om de vormen. Maar ons punt
is: de goodwill moet wel echt zijn, dwz: niet toestaan omdat Venlo nou eenmaal een aparte
gemeente is, maar ons bemoedigen vanuit de noodzaak iets te doen vanuit een gedeelde
missionaire visie in het kerkverband.
Is die er niet? (MvL)?
Nauwelijks, we ervaren vooral veel steun vanuit het landelijke kerkverband door de gasten die
ons opzoeken.
Navraag (via mail):
a) Er is dus classicaal eigenlijk geen gedeelde visie op missionair kerk-zijn, laat staan een
gedeelde visie op hoe jullie als Venlo-gemeenschap kerk mogen en moeten zijn?
LO: In ieder geval niet expliciet. En vooral in de praktische zaken van gemeente zijn
(preeklezers, aantal diensten op zondag) merk je verschillen en spaningen.
b) Hoe kan het dat de classis jullie niet als bijzondere missionaire gemeente ziet en dat je
alles moet uitleggen, terwijl jullie landelijk ‘te boek’ staan als missionair project?
LO: de classis ziet ons zeker als missionaire gemeente. Mijn punt is dat we (als classis)
sommige elementen van gemeente-zijn niet moeten verstoppen of wegzetten onder
‘bijzondere missionaire gemeente’. Ten eerste omdat ik geloof dat we als kerk van Christus
allemaal geroepen zijn om missionair gemeente te zijn. Ten tweede omdat onderwerpen als
‘vrouw in de gemeente’, ‘invulling van erediensten’ onderwerpen zijn om in het hele
kerkverband over van gedachten te wisselen.
7. Welke boodschap wil jij/jullie als gemeente kwijt aan de ‘bestaande’ kerken?
Mijn spiegel voor de GKv zou zijn: gemeente door de week zijn, dat is belangrijk. Anders
wordt de zondag los zand. De zondag en de rest van de week moeten met elkaar kloppen. Bv.
in kerkdiensten wat taalgebruik betreft. Communiceer, zoals je door de week ook
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communiceert. Als ik een psalm zing bv., dan snap ik het niet. Hoe kan ik dan mijn geloof
uitdragen? De kern van evangelie moet in de preek daarom glashelder zijn.
III. Interview met Jacob Glas (JG), 58 jaar, voorganger van ‘Het Kruispunt’ (Maastricht),
zondag 13 mei 2012.
1. Wat is voor jou de essentie van kerk-zijn?
JG: Een bijdrage leveren aan een van huis uit katholieke samenleving. Het katholieke is
vooral de cultuur trouwens, er zijn nog maar weinig actieve katholieke gelovigen. De bijdrage
aan Maastricht is: boodschap van genade en de inzet die daaruit voortvloeit. Een belangrijke
tekst voor mij is 1Kor.15:8-10: dankzij Gods genade mag ik zijn wie ik ben en mag ik een
bijdrage leveren. Genade én gehoorzaamheid. Beide elementen hier erg nodig in deze streek:
wanneer ben ik geliefd?Als ik mijn best doe. Maar dan moet het ook wel iets opleveren.
Gehoorzaamheid moet lonend zijn, het moet zichtbaar worden, in voorspoed bv.
Hoe missionair zijn de gemeenteleden zelf? (MvL)
Velen zitten op het spoor van de genade. Ze ervaren ruimte in de kerk. Veel kerkenraadsleden
zaten op het randje GKv-lidmaatschap, maar zijn hier vol voor de kerk gegaan.
Gemeenteleden snappen de boodschap van genade ook, maar dat is nog wat anders dan deze
kennis delen. Ligt ook wel een beetje aan de veranderde samenstelling van de gemeente. We
zijn meer een jonge gezinnen gemeente geworden. Studenten zijn bijna weg. Bij de jonge
gezinnen is weinig tijd voor kerkelijke dingen. Dat maakt tegelijk ‘nee’ zeggen nog lastiger en
verhoogt opnieuw de druk om mee te doen. Jacob Glas heeft zelf ook een zoekperiode in zijn
roeping achter de rug. Dat heeft zo’n twee jaar geduurd. Hij weet nu weer wat hij wil met de
gemeente. ‘Mensen van vrede’ binnen de gemeente opzoeken en met hen aan de slag gaan
om gemeente weer een nieuwe positieve drive te geven. Daarnaast ook EE (Evangelisatie
Explosie, een training in evangeliseren, MvL) weer beginnen. Dat is nodig. Veel oud-EE’ers
zijn weggegaan naar andere GKv-kerken.
De visie van genade en gehoorzaamheid (als visie op gemeente-zijn, MvL) is trouwens geen
systeem dat we, het is een klimaat, een sfeer die overal in doorsijpelt. Mensen mogen ‘nee’
zeggen tegen opdrachten. Op de kerkenraad is dit een sterk gedeelde visie. Kerkenraadsleden
hebben vaak heel bewust daarom voor deze gemeente gekozen. In de vormgeving van de
kerkdiensten werkt het ook door: de sfeer is relaxed, dat is wat je hoort van mensen van
buiten. Als predikant ben je zelf ook onderdeel van het verhaal van de genade: voor kritiek,
die ik ook krijg, moet je open staan en je moet willen laten zien dat je een mens bent met
beperkingen.
Navraag (via de mail):
1a) Je zegt dat zowel genade als gehoorzaamheid nodig zijn in Maastricht. Dat genade nodig
is, maak je duidelijk. Maar kun je nog iets meer zeggen over die gehoorzaamheid?
JG: de gehoorzaamheid heeft alles met discipelschap te maken en het volgen van Jezus hoort
er gewoon bij. Ben je nu christen of niet? Het antwoord van de Reformatie aan Rome was niet
dat de goede werken er niet meer toe doen, maar dat ze voortvloeien uit een bevrijd leven ipv
dat ze nodig zouden zijn om nog bevrijd te worden. 1 Kor 15:8-10 is de Reformatie in een
paar zinnen.
1b) Snapt de gemeente dat gehoorzaamheid volgt op genade?Gehoorzaamheid/dankbaarheid
kan ook een nieuw ‘moeten’ worden. Aan de ene kant lijk je te zeggen: je moet niks, het is
allemaal genade, aan de andere kant hoor ik ook de boodschap: maar je moet wel in actie
komen, je moet wel gehoorzamen. Hoor je dit terug in de gemeente?
JG: ik sta er versteld van hoe mensen wat ze horen in hun eigen kaders inpassen ipv dat de
kaders zelf veranderen. Het woord ‘ moeten’ zal ik zelden of nooit gebruiken als het om
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goede werken gaat. Ook niet als het gaat over overgave in vertrouwen. Ik zeg wel: dat doe je
gewoon, zo hoort het, het maakt niet uit waar je zit op de weg van het volgen van Jezus als je
maar met je gezicht naar hem toegekeerd staat.
1c) Waarom zijn de studenten eigenlijk weg uit de gemeente?
JG: Bepaalde studies die voorheen alleen in Maastricht gegeven werden
(gezondheidswetenschappen) kunnen nu ook elders gevolgd worden. En de studenten die we
vandaag binnen krijgen, zijn veel minder tijdens weekenden in Maastricht dan tien jaar
geleden.
2. Hoe zou jij ‘gereformeerd’ omschrijven?
JG: Ik kan niks met dat woord. Ik heb het allang ingevuld, maar gebruik die hele term niet.
‘Vrijgemaakt’ heb ik nog minder mee. Gereformeerd is: genade en gehoorzaamheid.
De identiteit zit in de inhoud. Vormen doen er niet toe. Inhoud van de belijdenis bv. is prima,
maar de formuleringen moet je aanpassen.
Ik doe wel degelijk iets met de belijdenissen. Laat de inhoud meeklinken in de kerkdiensten.
Vanmorgen Zondag 1 HC genoemd, in een dienst die ging over Gods leiding. God leidt
onzichtbaar, maar Hij leidt wel. Hij is je enige houvast. Dat is gewoon Zondag 1.
Dus gereformeerd-zijn, dat gaat altijd over de inhoud. Het slaat ook niet op de kerkorde. De
kerkorde is ontstaan in een zendingssituatie. De kerk, die haar eigen weg moest vinden,
afscheid moest nemen van de Rooms-Katholieke kerk. Een echte gereformeerde zal altijd van
de kerkorde willen afwijken als dat nodig is voor het evangelie, dwz: voor het bereiken van
mensen met het goede nieuws van Jezus Christus. De hantering van de kerkorde, dat heeft op
zich niks met gereformeerd zijn te maken. Zo kreeg ik een tik op de vingers van classis
vanwege afschaffen van de tweede dienst. Maar dat soort dingen ga ik niet voorleggen aan
een classis. Dan wek je de indruk wek dat hierover inspraak mogelijk is in de gemeente van
Maastricht. Wij hebben een beslissing genomen, omdat we zagen dat de tweede dienst meer
negatieve energie gaf in de gemeente dan positieve. Dat wilden we niet. Voor vragen rond
sacramentsbediening zullen we wel naar classis gaan. Rond de huiskerken Blauwdorp en
Wittevrouwenveld zal dat kunnen gaan spelen.
Jacob Glas legt daarna ‘identiteit’ uit met behulp van de driehoek: Bijbel (uitgangspunt),
traditie (vertrekpunt) en context (richtpunt), met in het hart van de piramide: Jezus. Alles wat
je doet in een van de hoeken moet verbonden zijn met Jezus. Van Jezus ga je naar de Bijbel,
van de Bijbel weer terug naar Hem. Van Jezus naar de traditie en de context en weer terug.
Alles wat je dichter bij Jezus brengt, is goed. En alles wat je verder bij Jezus vandaan leidt,
moet je niet doen. Glas denkt bij traditie aan: belijdenis, Bijbelvertaling, liturgie.
Navraag (via mail):
Kun je nog iets meer vertellen over de motivatie om de tweede dienst af te schaffen en wat het
effect was in de gemeente? Leverde het spanningen op?
JG: de morgendienst betekende voor velen een activiteit van drie uur of meer voordat men
weer thuis was. Het is zowel stoelen klaarzetten, als blijven napraten en de boel weer
opruimen of klaarzetten voor de middagdienst. We merkten dat een groeiend aantal
gemeenteleden niet meer naar de middagdienst kwam vanwege de vermoeidheidsfactor. We
hebben dit niet kunnen beoordelen als een teken van geestelijke recessie.
Dat blijkt ook wel. Soms moet je met iets stoppen om mensen lucht te geven, zodat er ruimte
komt. Dan blijkt dat ze de vrijgekomen ruimte op eigen initiatief invullen met andere
activiteiten en dan bedoel ik ook gezamenlijke dingen als gemeente, waaronder bijvoorbeeld
een Bijbelstudie op zondagmiddag. Het voordeel daarvan is dat het niet gepresenteerd wordt
als een activiteit die eigenlijk door alle gemeenteleden bezocht zou moeten worden zoals dat
wel verwacht wordt van een activiteit als de morgendienst. Uiteindelijk ging het hierom: we
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hebben op zondag twee ‘familiefeestjes’. Maar als 90% van de familie zegt alleen maar ’s
morgens te komen, dan wordt het tijd om naar de familie te luisteren en te zeggen: misschien
moeten we het dan wat anders organiseren ipv gewoon vasthouden aan afspraken die ooit zijn
gemaakt.
3. Wat is voor jou het meest waardevolle van de gereformeerde traditie en waar blijkt
dat uit in jullie gemeente/gemeenschap?
JG: ‘Nee’ kunnen zeggen. Ruimte voor mensen. Ook ruimte om tijdelijk het ouderlingschap
neer te leggen. Verder doen we geen extra inspanningen om mensen te bereiken. Een enkele
keer hebben we een Alpha-cursus gegeven samen met de Baptisten en de plaatselijke NGKgemeente. Maar we zoeken het vooral in ‘er voor je omgeving zijn’. Je leven met hen delen.
Relaties proberen te leggen en op te bouwen.
Navraag (via mail):
In hoeverre lukt dat laatste? Die relaties opbouwen met je omgeving?
JG: ik sta ervan verbaasd wat gemeenteleden noemen aan contacten die zij hebben. Als er
vreemde mensen in de kerk zitten denk ik vaak aan familiebezoek of aan toeristen. Maar soms
blijken het buren of collega’s te zijn.
4. Hoe zou jij je gemeente willen typeren? En welke ontwikkeling heeft ze daarin
doorgemaakt?
JG: Typering gemeente: er is veel mogelijk. Goede onderlinge relaties. Mensen ervaren
ruimte. Ik ben een bevestigend element geweest hierin, meer dan de initiator of de oorzaak
van deze sfeer. Ik heb aangesloten bij wat er was. Je merkt wel dat het verhaal elke keer weer
moet neerzetten. Zit nog veel plichtsbesef bij de gemeenteleden. Ik moet iets doen voor God.
Mijn taak om dat plichtmatige denken eruit te halen en om te zetten in ‘ik wil dit doen voor
God, omdat ik de genade geproefd heb’. Dat plichtmatige en ‘actie- gerichte’ is ook lastig als
het gaat om gemeentestichting. Mensen die gedreven zijn hiervoor, kunnen soms moeilijk
omgaan met mensen die er niet vol voor gaan.
5. Hoe belangrijk vind jij de gereformeerde belijdenisgeschriften in het
contextualiseringsproces als gemeente?
JG: Ik zie belang van belijdenisgeschriften vooral hierin: het is een fonds waaruit je
kernwaarden kunt putten. Die kernwaarden zijn onze basis (zie ook Tim Keller, handboek
Churchplanting Redeemer) . Daarop zijn we aanspreekbaar en die communiceren wij.
Vb.: discipelschap, groei (mogen groeien, waar je ook zit in je geloof), omzien naar elkaar,
dat zijn hedendaagse uitwerkingen van een visie op de gemeente waarin de traditie één van de
rollen speelt.
6. Hoe ervaar jij de plek binnen het kerkverband? Hoe belangrijk is het kerkverband
voor je?
JG: Geen moeite met kerkverband. Zolang de oriëntatie op Christus in mijn gemeente maar
open blijft. En dat is het geval. Ik heb me ook nooit beoordeeld gevoeld. Kernwaarden van
Maastricht zijn voor ons een belangrijk houvast.
Waarde van kerkverband is voor mij vooral onderdeel zijn van een groter geheel. Je hoort
ergens bij. Ook de band met de rest van GKv kerken blijft zo bestaan. Dat is belangrijk.
Voor mij is Redeemer New York van Tim Keller een belangrijke ervaring geweest. Ik dacht:
ook gereformeerde kerken kunnen dus groeien. Je hoeft je inhoud/eigenheid niet op te geven
daarvoor. De manier waarop je het kerkelijk leven vorm geeft, dat is vrij. Dat is ‘design’.
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Als ik alle ruimte had, zou de kerk er niet veel anders uitzien dan nu. Veel verworvenheden
van de gereformeerde belijdenis zijn op Christus gericht. Waarom zou je dat veranderen?
De zegen van het kerkverband zie ik ook in het functioneren van het kerkverband als vangnet
en correctiemodel. Verantwoording afleggen is goed. Het bewaart de leider en de gemeente
voor ontsporingen.
7. Welke boodschap wil jij/jullie als gemeente kwijt aan de ‘bestaande’ kerken?
Geen echte noodoproep. Meer dit: we hoeven ons nergens zorgen over te maken als het gaat
om de toekomst van GKv. Dit past niet bij het vertrouwen op Christus.
Welke kant we op moeten? Meer om elkaar heen staan in het samen nadenken. En wat
essentieel is: meer vanuit de vrijheid in Christus denken en doen. Concreet in preken en
belijdenisteksten: het geloof vertalen naar deze tijd.
Navraag (via mail):
Kun jij die vrijheid in Christus nog wat concreter maken?
JG: alles wat ons dichter bij Christus brengt, is goed. Alles wat tussen hem en ons in gaat
staan, is kwaad. Beslissend is dus de richting waarin we ons bewegen. Dus ook binnnen het
kerkverband geldt dat je als kerken elkaar het vertrouwen geeft dat de ander zich naar
Christus toe beweegt. En als dat niet zo zou zijn, zijn we geroepen om elkaar weer bij de hand
te nemen. Vrijheid ligt dus hierin: het maakt niet uit waar je je je bevindt op de weg achter
Christus aan, als je maar op die weg zít.
Wat is denken en handelen vanuit de vrijheid van Christus in de praktijk van gemeente – en
christen-zijn?
JG: Hetzelfde als wat ik hierboven heb gezegd. Is het goed voor een gemeente om naar één
dienst toe te gaan, voel je dan ook vrij om het te doen. Om iets nieuws te gaan doen, is het
soms nodig om te stoppen met iets dat je tot nu toe altijd hebt gedaan. Dat hebben we in
Maastricht geleerd.
IV. Interview met Martijn Horsman (MH), 35 jaar, voorganger (in positie van kerkelijk
werker) van ‘Stroom’ (Amsterdam) zondag 20 mei 2012.
1. Wat is voor jou de essentie van kerk-zijn?
MH: Vorm geven aan het koninkrijk van God, de plek waar Gods liefde wordt gedeeld en
geleefd in navolging van Jezus. De zondag is niet de centrale plek voor de gemeente. Er is een
grote overlapping van 2 cirkels (samenkomst/tafelgemeenschappen), maar in beide cirkels
zitten een deel dat elkaar niet ziet. Dat is tegelijk ook de spanning. Wie vormt de ‘echte’
gemeenschap dan? De viering van de ‘community’ (avondmaal/doop) doen we apart, niet in
gebruikelijk samenkomst maar ergens anders; elke vierde zondag van de maand.
Mijn motivatie voor dit werk: geloofsgemeenschappen stichten, getuigen zijn van Jezus naar
je omgeving en dan zien wat de Geest doet, hoe Hij dat gebruikt.
Christelijk geloof is een beweging om Jezus te volgen en zo God te vinden en in zijn naam
elkaar te vinden en lief te hebben. We zijn als nieuwe gemeente een berk die op de hei groeit,
maar die beoordeeld wordt als een eik in een eikenbos: we zijn anders, geen eik, maar wèl een
boom (een berk groeit nu eenmaal beter op de hei, het is de eerste boom die daar groeit, zo
wordt de weg bereid voor het eikenbos). Beoordeel ons dan ook niet als eik, maar als gewoon
een volwaardige andere boom. Ik voel me soms niet erkend in mijn intenties. Je moet zoveel
uitleggen, jezelf zo vaak verdedigen.
2. Hoe zou jij ‘gereformeerd’ omschrijven?
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MH: Gereformeerd is niet een specifiek domein binnen het christelijke geloofsspectrum, in de
zin van een speciale richting. Ik zie het gereformeerde vooral in de focus op de gemeenschap,
tegenover het individualistische van de evangelischen. Het eigene van de gereformeerde
traditie is verder: God die eerst komt. Geloven is niet mijn initiatief. Ik bèn geroepen, het
geloof overkomt me van Gods kant. Het specifieke is de focus op de genade: God komt eerst.
Ik ben vanuit mezelf niet in staat God te vinden.
De gereformeerde traditie is niet simplistisch, ze bewaart nog iets van het geheim van het
christelijk geloof, het mysterie. Ze heeft oog voor de kracht van de Bijbel en de kracht van de
verhalen erin , die zijn transformerend. De huidige discussies over Bijbel zijn veel te massief.
De Bijbel is Gods Woord, punt. Je hoort weinig over het bestaan van literaire tradities in de
Bijbel. In de vrijgemaakte traditie heerst over het algemeen een veel te rationele inslag, ze is
te positief over rationele vermogens.
3. Wat is voor jou het meest waardevolle van de gereformeerde traditie en waar blijkt
dat uit in jullie gemeente/gemeenschap?
MH: Zie voorgaande.
Navraag (via mail):
Je zegt veel over de waarde van de gereformeerde traditie inderdaad, maar zou je nog iets
kunnen zeggen over de concretisering van deze waardevolle traditie in Stroom? Waar zie je
het in de praktijk (vormen) terug bij jullie dat die gereformeerde inslag (God eerst) heel
essentieel is voor jullie?
MH: Je ziet het gereformeerde terugkomen in onze down-to-earth prediking: waar de bijbel
centraal staat (en daarin Christus). Je merkt het ook in de liedcultuur, die wegblijft bij
eenzijdige evangelische lofprijzing. Er zijn meer dingen te noemen, denk ik. Maar wellicht is
het makkelijker voor een buitenstaander om dit op te merken.
4. Hoe zou jij je gemeente willen typeren? En welke ontwikkeling heeft ze daarin
doorgemaakt?
MH: Wij zijn een ‘fusion’-kerk: een mengeling van gereformeerd, evangelisch, charismatisch.
Moeilijk vast te pinnen op één richting of stroming. Het is een groep zoekende mensen. Ze
laten zich ook moeilijk vastleggen op iets, ze hechten erg aan hun vrijheid. Het zijn trotse
mensen en kritische volgers, de leden van Stroom: bang om terug te vallen in ‘steile kaders
van GKv’(zie blog: Martijn Horsman.nl). Ik/wij (Stroom) zijn niet zozeer postmodern, maar
post-christelijk, post evangelisch, post-gereformeerd:we willen gewoon Jezus volgen in
praktijk van elke dag en in onze eigen context.
Een ontwikkeling binnen Stroom is: mensen zijn rustiger geworden, het hoeft niet allemaal
meer zo hip en nieuw als in het begin. De deelnemers van het eerste uur hebben kinderen
gekregen. Dat heeft ze veranderd en dat zie je terug in wat ik net beschreef.
Verder is er weinig gedeelde traditie. Onderwerpen als vrouwen in de leiding: daar hebben we
niet op aangestuurd en ook niet eerder over gesproken. Pas toen het aan de orde kwam,
hebben we ons erover gebogen. We volgen in Stroom geen traditie, we maken traditie, die van
onszelf. Dat kan omdat er geen gedeelde basismodus, geen gereformeerde ‘defaultmode’(startpositie, MvL).
Navraag (via mail):
a) Waaruit blijkt die ‘trots’ van de deelnemers van Stroom, waar jij over spreekt?
b) Als Stroom geen traditie volgt, maar traditie ‘maakt’, functioneert de gereformeerde
traditie dan wel echt, of is het meer een inspiratiebron, ipv vormende en sturende kracht?
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c) Als je het opnieuw zou moeten doen, een gemeenschap vormen (‘from scratch’), zou je dan
van tevoren opnieuw niet nadenken over vrouwelijk leiderschap?
MH:
a) Mensen noemen elkaar ‘Stromers’. Mensen zeggen vaak dingen als ‘wij bij Stroom…’ dus
mensen identificeren zich er in zekere zin mee.
b) Natuurlijk volgt Stroom ook traditie, wellicht heb ik dit in het interview iets te eenzijdig
gezegd. Maar ons doel is niet om de traditie te volgen, maar om iets nieuws te creëren. Het is
altijd een beetje ingewikkeld wat dan precies de rol van de traditie wel is. Niet slaafs volgen,
maar creatief mee omgaan. Soms is traditie inspirerend, soms vormend, soms sturend en
soms iets om achter je te laten. Dat is hoe traditie zich per definitie ontwikkelt, overigens. Het
is veel minder statisch dan mensen wel eens denken.
c) Ik ben nooit een gemeenschap ‘from scratch’ begonnen. Er was al een groep van 35
mensen toen ik kwam bij Stroom. Ik heb dus niet gekozen voor de situatie, ik heb er het beste
van gemaakt.
5. Hoe belangrijk vind jij de gereformeerde belijdenisgeschriften in het
contextualiseringsproces als gemeente?
MH: De belijdenisgeschriften een zichtbare plek geven: dat kan niet. Hoe moet je die laten
functioneren dan? De vraag is hier: hoe kun je in een nieuwe christelijke gemeenschap de
belijdenisgeschriften onderwijzen, zonder de focus te verliezen op de dingen die allereerst
belangrijk zijn? Volgens mij moet je keuzes maken. Dat hebben wij gedaan.
Het gaat Stroom om: God, gemeenschap, doop en Avondmaal, navolging van Jezus: wat moet
ik daarin met drie Formulieren van Eenheid? Moet ik een cursus Dordtse Leeregels geven?
Ze vormen hooguit bronnen van inspiratie; maar ze echt gaan handhaven in zin
van:onderwijzen via cursussen, in je visie opnemen, zodat ze je kerkelijk leven/functioneren
gaan bepalen: dat gaat niet werken, betekent een verloochening van je context.
Het leven is zo langzamerhand uit de belijdenis gelopen, je moet ze herijken. Geef maar een
werkbare, eigentijdse samenvatting van de drie Formulieren van Eenheid. Dan kunnen we
daarmee aan de slag. Dat wil ik best.
Navraag (via mail):
‘Belijdenis is een inspiratiebron, maar moet niet je visie gaan bepalen in de praktijk’, zeg je.
Maar een inspiratiebron doet toch ook altijd iets met je leven in de praktijk? Ik proef een
bepaalde spanning bij je. Enerzijds wel loyaal willen zijn aan je ‘background’, maar tegelijk
ook je handen vrij hebben om los kunnen functioneren van je traditie. Is die observatie
terecht? Is geen waardeoordeel trouwens van mij, maar een vraag naar consistentie en de
reden daarachter.
MH: Die spanning heb je goed aangevoeld. Die is er ook zeker. Niet bij jou? Inderdaad is de
belijdenis een belangrijke bron, bij het onderwijs en in de praktijk. Maar je bent een
waardeloze gereformeerde als je denkt dat je de belijdenis moet handhaven. Ik citeer altijd
Wim van der Schee: een belijdenis moet je niet handhaven. De wet, die moet je handhaven,
een belijdenis moet je belijden. Mijn opvatting van ‘gereformeerd’ is dynamischer:
voortdurend het leven en denken reformeren vanuit het evangelie.
6. Hoe ervaar jij de plek binnen het kerkverband? Hoe belangrijk is het kerkverband
voor je?
MH: Onze boodschap aan het kerkverband is: beschouw ons a.u.b. als berk en niet als eik. We
zíjn een boom (kerk) en ook nog een gereformeerde boom.
De waarde van het kerkverband: het is gezond voor een gemeenschap dat je in een groter
verband zit. Goed om je te laten corrigeren.
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De specifieke waarde van het gereformeerde kerkverband zie ik hierin: we zijn niet als eerste
begonnen. Er zit een open, oecumenische houding in de gereformeerde traditie, met respect
voor het verleden. De boodschap richting ons kerkverband is wat mij betreft: wij zijn een
pioniersplek. Gebruik dat, gebruik de ruimte van het experiment.
Verder vind ik het niet integer om het kerkverband op te geven. We hebben veel aan het
kerkverband te danken: o.a. de stichting van Stroom, maar ook financieel.
De situatie nu ivm met het vrouwelijk leiderschap: wij zeggen wie wij zijn. GKv moet maar
zeggen of dat past. We willen verbonden blijven, maar we willen onszelf ook serieus nemen
in onze identiteit. En vrouwelijk leiderschap is onderdeel van onze identiteit geworden. Het is
niet iets wat we per se hebben opgezocht, maar wat is gegroeid vanuit de praktijk. GKv moet
maar zeggen, of dit nog past.
Navraag (via mail):
Waaruit blijkt voor jou het sterkst dat Stroom een gereformeerde boom is? Waar zou je de
aandacht van het kerkverband dan op richten?
MH: Lastig te zeggen, dat verschilt per context. Ik denk dat bij Stroom het belangrijkste
element is dat we God en mens serieus nemen. En dat de gereformeerde traditie ons helpt om
het evenwicht te houden tussen moralisme en liberalisme.
7. Welke boodschap wil jij/jullie als gemeente kwijt aan de ‘bestaande’ kerken?
MH: Als je de context serieus neemt, dan kun je nog steeds kerk-zijn. Gereformeerde kerk
zijn zelfs. Dat geeft hoop. Ook voor nieuwe projecten. Je kunt van bestaande projecten leren
hoe dit soort experiment-processen gaan. Kijk daarbij niet alleen naar de zichtbare output van
Stroom (leiderschap/manier van gemeenschapsvorming/deelname enz.), maar probeer te leren
van het proces: dit is wat jonge gemeenten tegenkomen, wat kunnen we hiervan leren en hoe
helpen wij als bestaande kerken dit soort jonge gemeenten?
En besef daarbij dat een andere context wel degelijk ook invloed heeft op de inhoud: het
evangelie brengen aan jonge, cultureel-betrokken Amsterdammers vraagt een andere
inhoudelijke preek en benadering dan aan mensen in de marge van de samenleving.
Het mantra ‘alleen vormen veranderen, inhoud blijft hetzelfde en daarom kunnen we
gemeentestichting toestaan’ is een illusie. Dat is veel te kort door de bocht.
Realiseer je dat andere contexten ook inhoudelijk om andere benaderingen vragen. In
Amsterdam heeft de vraag naar zonde en schuld bv. niet zo’n zin. Het gaat om de vraag: wie
of wat bepaalt dat jij je geslaagd voelt, tevreden, succesvol? En dan vervolgens daarop ingaan
vanuit het evangelie. Het ene evangelie van Jezus Christus is veelkleurig, omdat ze toegepast
moet worden in verschillende contexten. Waar ik me tegen keer is dat ‘de theologie’ iets
statisch zou zijn dat onveranderd moet blijven, maar dat er in de vormen (welke liedjes, welk
gebouw, welke starttijd, hoe de kringen eruit zien) verscheidenheid mag zijn. Ik vind dat
gemeentestichting een bij uitstek theologische discipline is. We moeten opnieuw formuleren
wat het evangelie is voor de stad Amsterdam in 2012.
Vraag (via de mail):
Wat kunnen de bestaande kerken leren van de pioniersgemeenten?
MH: Pfoe… ik hoop dat dit interview genoeg info biedt daarvoor
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Bijlage 3 – De enquête
Introductie voor internet:
Welkom bij deze enquête. Ik ben predikant en ik volg de missionaire masteropleiding aan de
Theologische Universiteit Kampen (Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, GKv). In het het kader van
mijn afstudeeropdracht doe ik onderzoek naar een aantal overtuigingen van mensen die betrokken
zijn bij pioniersgemeenten binnen de GKv. Globaal gezegd: wat is voor hen belangrijk als het gaat om
geloof en kerk?
Ik zou het enorm waarderen als u de moeite wilt nemen om deze enquête in te vullen.
De uitslagen worden vanzelfsprekend geanonimiseerd.
Het invullen kost zo’n 15 minuten.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Mark van Leeuwen

1.Bij welke gemeente bent u betrokken?
0 Het Kruispunt (Maastricht)
0 De Brug (Venlo)
0 De Aker (Amsterdam)
0 Stroom (Amsterdam)
2. Welke stelling komt het dichtst bij uw eigen visie op de Bijbel?
0 De Bijbel is het geïnspireerde Woord van God en moet in zijn geheel letterlijk worden genomen.
0 De Bijbel is het geïnspireerde Woord van God, maar hoeft niet in zijn geheel letterlijk te worden
genomen.
0 De Bijbel is een boek waarin veel wijsheden en waarheden staan, en dat we daarom zeker serieus
moeten nemen, maar het is niet Gods Woord.
0 De Bijbel is een menselijke verzameling van fabels, legenden, geschiedschrijving en morele
voorschriften, die zowel wijsheid als onzin bevat.
0 Ik weet het niet
3. Geef aan met een cijfer van 1 tot 5 in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen (1 =
helemaal oneens en 5 = helemaal eens):
a) Het christelijk geloof staat of valt met de overtuiging dat Genesis 1-3 een betrouwbaar verslag is
van historische feiten.
b) Genesis 1-3 hoeven geen historische feiten te beschrijven, het gaat om de boodschap erin.
c) In een kerkdienst moet de Bijbel centraal staan.
d) De liederen die in de kerk gezongen worden, moeten zoveel mogelijk gebaseerd zijn op de Bijbel.
e) Christenen moeten in hun gedrag altijd aanspreekbaar zijn op de Bijbel.
f) De Bijbel is vooral belangrijk voor onze relatie met God, maar biedt weinig tot geen houvast als het
gaat om zaken doen, politiek, wetenschap, kunst en dergelijke.
g) De Bijbel is relevant voor alle terreinen van het leven, inclusief zaken doen, politiek, wetenschap,
kunst en dergelijke.
4. Hoe vaak leest u in de Bijbel, afgezien van ‘officiële’ gelegenheden, zoals kerkdiensten?
0 regelmatig
0 soms
0 een hoogst enkele keer
0 nooit
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Geef bij de volgende stellingen aan of u het eens of oneens bent met de stelling. Als u het niet weet,
kunt u ‘geen mening’ aankruisen.
5) Of mensen gered worden, hangt helemaal af van God.
0 eens
0 oneens
0 geen mening
6) Of mensen gered worden, hangt helemaal af van hun eigen gedrag en geloof.
0 eens
0 oneens
0 geen mening
7) Of mensen gered worden, hangt gedeeltelijk af van God en gedeeltelijk van hun eigen gedrag en
geloof.
0 eens
0 oneens
0 geen mening
8) Jezus stierf voor alle mensen, maar niet alle mensen zullen gered worden.
0 eens
0 oneens
0 geen mening
9) Jezus stierf alleen voor de mensen die God heeft uitgekozen om te worden gered.
0 eens
0 oneens
0 geen mening
10) Gods liefde is zo groot dat uiteindelijk alle mensen gered zullen worden.
0 eens
0 oneens
0 geen mening
11) God kiest mensen uit, omdat Hij van tevoren al weet dat zij gaan geloven en gaan leven naar zijn
wil.
0 eens
0 oneens
0 geen mening
Geef bij de volgende stellingen aan of u het eens of oneens bent met de stelling. Als u het niet weet,
kunt u ‘geen mening’ aankruisen.
12) Wie als kind is gedoopt, hoeft niet nog een keer gedoopt te worden.
0 eens
0 oneens
0 geen mening
13) De volwassendoop is de enig juiste doop; daarom moet iedereen die op latere leeftijd tot geloof
komt, gedoopt worden, ongeacht of hij / zij als kind al gedoopt is.
0 eens
0 oneens
0 geen mening
14) Kinderdoop en volwassendoop zijn volstrekt gelijkwaardig; iedereen moet zelf kunnen uitmaken
waarvoor hij /zij kiest.
0 eens
0 oneens
0 geen mening
15) Kinderdoop en volwassendoop kunnen in één gemeente naast elkaar bestaan.
0 eens
0 oneens
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0 geen mening
16) Door de hele Bijbel heen vind je dat kinderen helemaal bij het volk van God horen, de kinderdoop
is daarom een logisch vervolg op de besnijdenis in het Oude Testament.
0 eens
0 oneens
0 geen mening
17) Het Bijbelse woord ‘verbond’ is voor mijn geloofsleven van grote betekenis.
0 eens
0 oneens
0 geen mening
18. Geef aan met een cijfer van 1 tot 5 in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen (1 =
helemaal oneens, 5 = helemaal eens):
a) De leiding van de gemeente moet bestaan uit mannen én vrouwen
b) De gedachte dat het ambt van ouderling, predikant, diaken niet voor vrouwen bedoeld is, berust
op een eenzijdige uitleg van de Bijbel.
c) De bestaande ambtenindeling binnen de gereformeerde traditie (predikant, ouderling, diaken)
doet tekort aan de rijkdom van het NT, dat ook spreekt van apostelen, profeten en evangelisten (zie
Efeziërs 4:7-11).
d) De bestaande ambtenindeling binnen de gereformeerde traditie (predikant, ouderling, diaken)
staat de kerk in de weg werkelijk missionair te zijn.
e) Het kerkelijk ambt als gezag van bovenaf is niet meer van deze tijd; het ontkent de mondigheid
van de gemeenteleden.
f) Het kerkelijk ambt als Christus’ geschenk aan de gemeente, maakt duidelijk dat Hij zijn gemeente
bouwt en niet wij.
g) Denken vanuit het ambt als roeping door God voorkomt dat de kerk verzakelijkt en zo haar
spirituele karakter verliest.
Aanvullende opmerkingen (wat u nog kwijt wilt):

Uitleiding
Dank u voor het invullen!
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Bijlage 4 – Uitslag enquête (start: 9 mei, stop: 6 juli 2012)
Enquête Resultaten
Bij welke gemeente bent u betrokken?
Het Kruispunt (Maastricht)
De Brug (Venlo)
De Aker (Amsterdam)
Stroom (Amsterdam)

Welke stelling komt het dichtst bij uw eigen visie op de Bijbel?
De Bijbel is het geïnspireerde
Woord van God en moet in zijn
geheel letterlijk worden
genomen.
De Bijbel is het geïnspireerde
Woord van God, maar hoeft niet
in zijn geheel letterlijk te
worden genomen.
De Bijbel is een boek waarin
veel wijsheden en waarheden
staan, en dat we daarom zeker
serieus moeten nemen, maar
het is niet Gods Woord.
De Bijbel is een menselijke
verzameling van fabels,
legenden, geschiedschrijving en
morele voorschriften, die zowel
wijsheid als onzin bevat.
Ik weet het niet

15 (17.05 %)
13 (14.77 %)
19 (21.59 %)
41 (46.59 %)
n = 88
# 88

19 (19.19 %)

74 (74.75 %)

4 (4.04 %)

1 (1.01 %)

1 (1.01 %)
n = 99
# 99

Geef aan met een cijfer van 1 tot 5 in hoeverre u het eens bent met de volg...
Het christelijk geloof staat of valt met de overtuiging dat Genesis 1-3 een betrouwbaar verslag is
van historische feiten. (helemaal oneens - helemaal eens)
1
34 (37.78 %)
2
23 (25.56 %)
3
17 (18.89 %)
4
7 (7.78 %)
5
9 (10 %)
n = 90

87
# 90
Geef aan met een cijfer van 1 tot 5 in hoeverre u het eens bent met de volg...
Genesis 1-3 hoeven geen historische feiten te beschrijven, het gaat om de boodschap erin.
(helemaal oneens - helemaal eens)
1
6 (6.74 %)
2
13 (14.61 %)
3
18 (20.22 %)
4
32 (35.96 %)
5
20 (22.47 %)
n = 89
# 89

Geef aan met een cijfer van 1 tot 5 in hoeverre u het eens bent met de volg...
In een kerkdienst moet de Bijbel centraal staan. (helemaal oneens - helemaal eens)
1
3 (3.41 %)
2
11 (12.5 %)
3
18 (20.45 %)
4
24 (27.27 %)
5
32 (36.36 %)
n = 88
# 88

Geef aan met een cijfer van 1 tot 5 in hoeverre u het eens bent met de volg...
De liederen die in de kerk gezongen worden, moeten zoveel mogelijk gebaseerd zijn op de Bijbel.
(helemaal oneens - helemaal eens)
1
16 (18.18 %)
2
19 (21.59 %)
3
24 (27.27 %)
4
21 (23.86 %)
5
8 (9.09 %)
n = 88
# 88

Geef aan met een cijfer van 1 tot 5 in hoeverre u het eens bent met de volg...
Christenen moeten in hun gedrag altijd aanspreekbaar zijn op de Bijbel. (helemaal oneens helemaal eens)
1
5 (5.75 %)
2
8 (9.2 %)
3
19 (21.84 %)
4
27 (31.03 %)
5
28 (32.18 %)
n = 87

88
# 87

Geef aan met een cijfer van 1 tot 5 in hoeverre u het eens bent met de volg...
De Bijbel is vooral belangrijk voor onze relatie met God, maar biedt weinig tot geen houvast als
het gaat om zaken doen, politiek, wetenschap, kunst en dergelijke. (helemaal oneens - helemaal
eens)
1
30 (33.71 %)
2
42 (47.19 %)
3
8 (8.99 %)
4
7 (7.87 %)
5
2 (2.25 %)
n = 89
# 89

Geef aan met een cijfer van 1 tot 5 in hoeverre u het eens bent met de volg...
De Bijbel is relevant voor alle terreinen van het leven, inclusief zaken doen, politiek, wetenschap,
kunst en dergelijke. (helemaal oneens - helemaal eens)
1
4 (4.44 %)
2
5 (5.56 %)
3
6 (6.67 %)
4
33 (36.67 %)
5
42 (46.67 %)
n = 90
# 90

Hoe vaak leest u in de Bijbel, afgezien van ‘officiële’ gelegenheden, ...
regelmatig
soms
een hoogst enkele keer
nooit

Of mensen gered worden, hangt helemaal af van God.
eens
oneens
geen mening

44 (48.35 %)
29 (31.87 %)
18 (19.78 %)
0 (0 %)
n = 91
# 91

53 (59.55 %)
22 (24.72 %)
14 (15.73 %)
n = 89
# 89

89

Of mensen gered worden, hangt helemaal af van hun eigen gedrag en geloof.
eens
oneens
geen mening

Of mensen gered worden, hangt gedeeltelijk af van God en gedeeltelijk van h...
eens
oneens
geen mening

Jezus stierf voor alle mensen, maar niet alle mensen zullen gered worden.
eens
oneens
geen mening

19 (21.59 %)
56 (63.64 %)
13 (14.77 %)
n = 88
# 88

32 (36.36 %)
43 (48.86 %)
13 (14.77 %)
n = 88
# 88

57 (65.52 %)
12 (13.79 %)
18 (20.69 %)
n = 87
# 87

Jezus stierf alleen voor de mensen die God heeft uitgekozen om te worden ge...
eens
12 (13.48 %)
oneens
61 (68.54 %)
geen mening
16 (17.98 %)
n = 89
# 89

Gods liefde is zo groot dat uiteindelijk alle mensen gered zullen worden.
eens
oneens
geen mening

10 (11.63 %)
42 (48.84 %)
34 (39.53 %)
n = 86
# 86
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God kiest mensen uit, omdat Hij van tevoren al weet dat zij gaan geloven en...
eens
oneens
geen mening

Wie als kind is gedoopt, hoeft niet nog een keer gedoopt te worden.
eens
oneens
geen mening

11 (12.5 %)
56 (63.64 %)
21 (23.86 %)
n = 88
# 88

61 (69.32 %)
16 (18.18 %)
11 (12.5 %)
n = 88
# 88

De volwassendoop is de enig juiste doop; daarom moet iedereen die op latere...
eens
4 (4.55 %)
oneens
76 (86.36 %)
geen mening
8 (9.09 %)
n = 88
# 88

Kinderdoop en volwassendoop zijn volstrekt gelijkwaardig; iedereen moet zel...
eens
54 (62.07 %)
oneens
19 (21.84 %)
geen mening
14 (16.09 %)
n = 87
# 87

Kinderdoop en volwassendoop kunnen in één gemeente naast elka...
eens
oneens
geen mening

Door de hele Bijbel heen vind je dat kinderen helemaal bij het volk van God...

79 (90.8 %)
6 (6.9 %)
2 (2.3 %)
n = 87
# 87

91
eens
oneens
geen mening

Het Bijbelse woord ‘verbond’ is voor mijn geloofsleven van grote betekenis.
eens
oneens
geen mening

36 (40.91 %)
33 (37.5 %)
19 (21.59 %)
n = 88
# 88

40 (45.98 %)
33 (37.93 %)
14 (16.09 %)
n = 87
# 87

Geef aan met een cijfer van 1 tot 5 in hoeverre u het eens bent met de volg...
De leiding van de gemeente moet bestaan uit mannen én vrouwen (helemaal oneens - helemaal
eens)
1
4 (4.6 %)
2
3 (3.45 %)
3
13 (14.94 %)
4
18 (20.69 %)
5
49 (56.32 %)
n = 87
# 87

Geef aan met een cijfer van 1 tot 5 in hoeverre u het eens bent met de volg...
De gedachte dat het ambt van ouderling, predikant, diaken niet voor vrouwen bedoeld is, berust
op een eenzijdige uitleg van de Bijbel. (helemaal oneens - helemaal eens)
1
2 (2.33 %)
2
6 (6.98 %)
3
17 (19.77 %)
4
22 (25.58 %)
5
39 (45.35 %)
n = 86
# 86

Geef aan met een cijfer van 1 tot 5 in hoeverre u het eens bent met de volg...
De bestaande ambtenindeling binnen de gereformeerde traditie (predikant, ouderling, diaken)
doet tekort aan de rijkdom van het NT, dat ook spreekt van apostelen, profeten en evangelisten
(zie Efeziërs 4:7-11). (helemaal oneens - helemaal eens)
1
1 (1.18 %)
2
7 (8.24 %)
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3
4
5

23 (27.06 %)
31 (36.47 %)
23 (27.06 %)
n = 85
# 85

Geef aan met een cijfer van 1 tot 5 in hoeverre u het eens bent met de volg...
De bestaande ambtenindeling binnen de gereformeerde traditie (predikant, ouderling, diaken)
staat de kerk in de weg werkelijk missionair te zijn. (helemaal oneens - helemaal eens)
1
8 (9.3 %)
2
22 (25.58 %)
3
27 (31.4 %)
4
17 (19.77 %)
5
12 (13.95 %)
n = 86
# 86

Geef aan met een cijfer van 1 tot 5 in hoeverre u het eens bent met de volg...
Het kerkelijk ambt als gezag van bovenaf is niet meer van deze tijd; het ontkent de mondigheid
van de gemeenteleden. (helemaal oneens - helemaal eens)
1
12 (14.12 %)
2
20 (23.53 %)
3
21 (24.71 %)
4
21 (24.71 %)
5
11 (12.94 %)
n = 85
# 85

Geef aan met een cijfer van 1 tot 5 in hoeverre u het eens bent met de volg...
Het kerkelijk ambt als Christus’ geschenk aan de gemeente, maakt duidelijk dat Hij zijn gemeente
bouwt en niet wij. (helemaal oneens - helemaal eens)
1
8 (9.41 %)
2
11 (12.94 %)
3
31 (36.47 %)
4
19 (22.35 %)
5
16 (18.82 %)
n = 85
# 85

Geef aan met een cijfer van 1 tot 5 in hoeverre u het eens bent met de volg...
Denken vanuit het ambt als roeping door God voorkomt dat de kerk verzakelijkt en zo haar
spirituele karakter verliest. (helemaal oneens - helemaal eens)

93
1
2
3
4
5

3 (3.53 %)
7 (8.24 %)
23 (27.06 %)
33 (38.82 %)
19 (22.35 %)
n = 85
# 85

Legenda:
n = aantal respondenten dat de vraag heeft gezien
# = aantal ontvangen antwoorden
(c) Joan van Rixtel
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Bijlage 5 – Uitslag enquête in grafieken (start: 9 mei, stop: 1 juli 2012)
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