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Redactioneel
Anne Jan Kruizinga

In 2016 was er veel aandacht voor ‘barmhartigheid’. Dat kwam omdat de paus ge-
bruik had gemaakt van zijn bevoegdheid om een extra heilig jaar in te stellen. Ebt de 
belangstelling voor barmhartigheid weer langzaam weg nu dat jaar is geëindigd?

Jaar van nederigheid

Een heilig jaar of jubeljaar is van oor-
sprong een oude joodse traditie, die eens in 
de 50 jaar plaatsvindt. In de katholieke kerk 
nam men vanaf het jaar 1300 die traditie over. 
Ook kennen ze daar een andere frequentie: 
eens in de 25 jaar. Bij uitzondering kan de 
paus, zoals in het afgelopen jaar, ook tussen-
tijds een heilig jaar afkondigen.
De laatste ‘reguliere’ viering was in 2000. 
Dat betekent dat we nog een jaar of acht ge-
duld moeten hebben voordat er weer een der-
gelijk ‘themajaar’ komt. Of…de paus moet 
een goede reden vinden om weer een extra 
heilig jaar uit te roepen. Ik zou hem graag als 
tip willen geven om dan te kiezen voor ‘een 
jaar van nederigheid’. Nederigheid als een 
antwoord op de vele vormen van egoïsme 
en egocentrisme waar we de laatste tijd mee 
overspoeld raken. Denk aan de presidentver-
kiezingen in Amerika en de eerste besluiten 
van deze nieuwe president. Trouwens ook in 
ons eigen land borrelt het op dit gebied al aar-
dig door de aanstaande verkiezingen voor de 
Tweede Kamer. 

Kortsluiting 
Het kwam wel bij mij binnen om een 

nieuwe president beëdigd te zien worden 
terwijl hij zijn hand op de Bijbel houdt. Het 
gaat om Gods Woord waarin op ontelbaar 
veel plaatsen aan ons wordt uitgelegd hoe wij 
invulling moeten geven aan onze opdracht 
om navolgers van Jezus Christus te zijn. 

Als je weet dat in de Bijbel teksten staan als 
“Handel niet uit geldingsdrang of eigen-
waan, maar acht in alle bescheidenheid de 
ander belangrijker dan uzelf”(Fil. 2:3) of 
“Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en 
geduldig, en verdraag elkaar uit liefde” (Ef. 
4:2), moet dat toch een soort ‘geestelijke’ 
kortsluiting veroorzaken, wanneer zo iemand 
bij een beëdiging zijn hand daarop legt. 

Razend tempo 
De wereld om ons heen verandert in een 

razend tempo. Het wordt steeds meer een ‘ik-
gerichte-wereld’. En wij veranderen allemaal 
mee. Sommigen zeggen zelfs dat je wel moet 
meedoen om mee te kunnen komen binnen 
de maatschappij. Of zoals onze premier Rutte 
onlangs zei: “Niemand is een beetje meer 
gelijk dan de rest en je krijgt het niet, maar 
je moet het verdienen en als het tegenzit, 
roei je gewoon een beetje harder. Dat zijn de 
waarden van hardwerkend Nederland”.

Nogmaals: ik ben toe aan een jaar van ne-
derigheid. Een mooi thema om binnen onze 
kerken en de wereld om ons heen mee aan het 
werk te gaan. Laten zien wat het betekent dat 
wij net zoveel van onze naaste willen hou-
den als van onszelf. In Christus en door zijn 
Geest. “Verneder u voor de Heer, dan zal hij 
u verheffen” (Jakobus 4:10).



 4
 DIENST 2017

Misbruik

Het bekend worden van een ‘oude’ misbruikzaak in de kerk heeft voor veel onrust ge-
zorgd. Het was een trigger voor slachtoffers en/of hun familie, predikanten, kerken-
raden en andere betrokkenen om over misbruik te gaan spreken. Kerken voelden zich 
onzeker over het eigen functioneren. Wat mag/moet er van de kerk verwacht worden 
in situaties van misbruik? In dit artikel willen we stilstaan bij de rol van de kerk als 
seksueel misbruik in de gemeente bekend wordt.

Ineke van Dongen 

Zorg voor slachtoffer 
staat voorop

Protocol voor misbruik in kerkelijke relaties

De kerk heeft haar eigen verantwoorde-
lijkheid als het gaat om seksuele intimidatie 
en/of misbruik. Heeft misbruik plaats gevon-
den door iemand die binnen de kerkgemeen-
schap een functie bekleedt dan hebben de bij 
het Meldpunt Misbruik aangesloten kerken 
zich gebonden aan een protocol. Dit ‘proto-
col voor kerken die geconfronteerd worden 
met misbruik in kerkelijke relaties’ leidt ker-
ken stap voor stap door de te volgen proce-
dure heen.

Is er sprake van seksueel misbruik waarbij 
geen kerkelijke functionaris betrokken was, 
bijvoorbeeld een incestsituatie of onge-
wenste intimiteiten tussen 
gemeenteleden onderling, 
dan kan de kerkelijke ge-
meenschap ook niet ‘weg-
kijken’. Immers, seksueel 
misbruik is een groot onrecht en in strijd met 
wat ons in Gods Woord wordt voorgehouden. 
De kerk hoort een veilige plek te zijn voor 
iedereen en voor kwetsbare mensen in het 
bijzonder. Dat geldt ook voor gezinnen en an-
dere relatievormen binnen de kerk. 

Welke stappen?
Ben je als ambtsdrager op de hoogte van 

een situatie van misbruik? Raadpleeg als eer-
ste het protocol en laat je adviseren door het 
Meldpunt Misbruik. Misbruiksituaties zijn 
veelal complex en het is belangrijk tijdig de 
juiste stappen te zetten. 
Wees je ervan bewust dat je geen rechercheur 
bent en dat je een eventueel politieonderzoek 
zelfs in de weg kunt zitten. Breng daarom 
zo objectief mogelijk in kaart waar het over 
gaat. Wie zijn erbij betrokken: slachtoffer, 
dader, familie en andere betrokkenen. Gaat 
het om misbruik van een minderjarige, jon-
ger dan 16 jaar? Dan is sprake van een straf-
baar feit en is het dus per definitie een zaak 
voor justitie. Adviseer (ouders van) minder-

jarige slachtoffers aangifte 
te doen. Heeft het misbruik 
lang geleden plaats gevon-
den of is het actueel? Welke 
rol heeft de aangeklaagde 

op dit moment in de gemeente? Vormt hij een 
risico voor zijn gezin, familie of gemeente? 
Wie betrek je er binnen je gemeente bij? 
Denk aan de Interne Vertrouwenspersoon. 
Zij/hij kan met name voor slachtoffers een 
belangrijke rol spelen. Wie of welke instantie 
buiten je gemeente betrek je er bij? Denk aan 
advies van het Meldpunt Misbruik, het raad-
plegen van www.vooreenveiligthuis.nl, een 

De kerk hoort een veilige 
plek te zijn voor iedereen
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Misbruik: Zorg voor slachtoffer staat voorop

melding bij justitie of een adviesgesprek bij 
de zedenpolitie bij jou in de buurt. 

Gebruik een logboek
Maak voor jezelf aantekeningen van je 

handelingen en van dat wat je toevertrouwd 
is. Doe dat in de vorm van een logboek. 
Noteer chronologisch welke personen en 
welke feiten relevant zijn. Onderscheid 
feiten, signalen en beleving. Dit helpt je de 
zaak zo goed mogelijk aan te pakken.

Aandachtsgebieden
Zorg voor het slachtoffer/klager staat 

voorop maar er zijn ook stappen nodig rich-
ting dader/aangeklaagde en mogelijk ook fa-
milie van beide partijen. 
Het gaat daarbij om de volgende aandachts-
gebieden:
• Pastoraat: zorg voor pastorale begelei-

ding van alle betrokken partijen. Bedenk 
daarbij dat de predikant ‘de handen vrij 
moet houden’ om als pastor zijn hele ge-
meente te kunnen blij-
ven dienen. Ook dub-
bele rollen waarbij je 
pastoraat biedt aan zo-
wel klager/slachtoffer 
als aangeklaagde/dader zijn ongewenst.

• Professionele hulp is noodzakelijk voor 
zowel slachtoffer als dader. Adviseer 
betrokkenen om hulp te zoeken.

• Erkenning: is er een uitspraak van 
justitie of staat het verhaal vast door 
bekentenissen? Geef erkenning aan het 
slachtoffer en wees er ondubbelzinnig 
over dat het slachtoffer geschaad is en 
dat het slachtoffer respect en een veilige 
plaats binnen de gemeente verdient. 

• Financiën: er kunnen stappen gezet 
moeten worden die betrokken partijen in 
financiële problemen kunnen brengen. 
Heb oog hiervoor en vraag ernaar.

• Communicatie: zoek naar het evenwicht 

tussen openheid en beslotenheid. Houd je 
het in kleine kring of informeer je de hele 

gemeente? Is er reden de 
media in je communicatie 
te betrekken? Wanneer 
communiceer je en wat 
wel, wat niet? Sluit, 

indien mogelijk, aan bij het tempo van 
het slachtoffer, weeg de behoefte aan 
privacy en het belang van veiligheid in 
de kerk af. Maak een inschatting van de 
onrust en ‘de verhalen die rond gaan’ 
en stem daar de communicatiestrategie 
op af. Laat je in geen geval leiden door 
valse argumenten als: ‘Spreken is zilver 
en zwijgen is goud’, ‘De mantel der 
liefde…’ of ‘We zijn allemaal zondaars’.

Is er geen uitspraak en ontkent de beschul-
digde de aanklacht? Ook dan hebben zowel 
de klager als de aangeklaagde recht op een 
zorgvuldige behandeling. In elk geval is de 
kerk niet gemachtigd in die situaties een uit-

Zoek naar evenwicht tussen 
openheid en beslotenheid
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spraak te doen. Er is een situatie ontstaan die 
bijzonder veel vergt van alle betrokkenen; 
zorg voor alle partijen is ook dan hard nodig.

Adviserende rol 
Het Meldpunt 

Seksueel Misbruik in 
Kerkelijke Relaties 
is een onafhankelijke 
stichting, die los van 
de kerken opereert. 
De belangrijkste taak 
is slachtoffers van 
misbruik door kerke-
lijke functionarissen 

te adviseren en eventueel te begeleiden naar 
de klachtencommissie. Het Meldpunt kan 
niet aan waarheidsvinding doen en doet zelf 
dus nooit onderzoek, daartoe is het niet be-
voegd. De klachtencommissie, eventueel een 
externe onderzoekscommissie of justitie zijn 
daarvoor aangesteld.

Het Meldpunt adviseert ook kerkenraden 
die geconfronteerd worden met misbruik 
in hun gemeente. Met name als het gaat om 
misbruik in kerkelijke relaties. Echter, vanuit 
de opgedane ervaring en 
professionaliteit adviseert 
het Meldpunt ook in situa-
ties van seksueel misbruik 
waarbij geen sprake is van 
een kerkelijke functie. Bij-
voorbeeld: als een incestd-
ader een kerkelijke functie heeft, kan het mis-
bruik toch de hele gemeente raken.

Gemeentebegeleider
Het Meldpunt adviseert kerken om in 

situaties van misbruik in kerkelijke relaties 
zich te laten bijstaan door een gemeentebege-
leider. Deze gemeentebegeleider kan via het 
Meldpunt ingeschakeld worden. De gemeen-
tebegeleider ondersteunt als externe adviseur 

de kerkenraad bij het in kaart brengen van het 
probleem en het bewaken van de processen. 
Zo wordt voorkomen dat situaties van mis-
bruik in de doofpot verdwijnen of leiden tot 
langdurige conflicten in de kerk.

De gevolgen van seksueel misbruik kunnen 
gedurende lange tijd het 
leven van het slachtoffer 
ingrijpend beïnvloeden. 
Dit kan ook gevolgen heb-
ben voor de omgeving. Het 
kan namelijk betekenen dat 
een slachtoffer, jaren nadat 

het misbruik heeft plaatsgevonden, hierover 
wil praten en alsnog erkenning, vergeving of 
verzoening zoekt. Dit is eigen aan deze pro-
blematiek en uit respect voor het slachtoffer 
zullen we daar rekening mee moeten houden. 
Wees dus altijd bereid verantwoording af te 
leggen, ook al is dat jaren later. 

Ineke van Dongen is preventiemedewerker 
Meldpunt Misbruik in Kerkelijke Relaties.

Wees altijd bereid 
verantwoording af te 
leggen, ook al is dat jaren 
later

Ineke van Dongen
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Meldpunt Misbruik 
Het Meldpunt Seksueel Misbruik in Kerkelijke 
Relaties is een initiatief van de Christelijke Ge-
reformeerde Kerken, de Nederlands Gerefor-
meerde kerken, de Gereformeerde Kerken vrij-
gemaakt, de Hersteld Hervormde Kerk en de 
voortgezette Gereformeerde Kerken.
Deze kerken verklaren dat seksueel misbruik 
de grens overschrijdt van persoonlijke inte-
griteit en slachtoffers ernstig beschadigt. Sek-
sueel misbruik in kerkelijke relaties schaadt 
het vertrouwen dat de gezagspositie met zich 
meebrengt. Dit is in strijd met wat ons in Gods 
Woord wordt voorgehouden ten aanzien van de 
omgang met de naaste.
Het Meldpunt Misbruik zet zich in voor slacht-
offers van misbruik in kerkelijke relaties en 
geeft voorlichting hoe misbruik te voorkomen. 
Het Meldpunt stimuleert kerken interne ver-
trouwenspersonen aan te stellen en biedt de cursus Interne Vertrouwenspersoon aan. www.
meldpuntmisbruik.nl

Stappenplan Veilig Jeugdwerk
Het risico voor met name jongeren om slachtoffer te worden van seksueel misbruik is 
groot. De cijfers(*) liegen er niet om: 17 procent van de vrouwen en 5 procent van de man-
nen tussen de 12 en 25 jaar heeft seksueel geweld meegemaakt. Jongeren tussen de 12 en 
18 jaar lopen een relatief groot risico op het meemaken van seksuele grensoverschrijding. 
Dit zijn cijfers die ook kerken alert moeten maken. Het Meldpunt Misbruik heeft het Stap-
penplan Veilig Jeugdwerk ontwikkeld. Kerken kunnen in elf stappen de veiligheid in de 
gemeente vergroten.

 (*) Bron Movisie: Whitepaper seksuele grensoverschrijding en seksueel geweld

Misbruik: Zorg voor slachtoffer staat voorop
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Vraag & antwoord
Er is veel aandacht voor seksueel misbruik in de kerk. De publiciteit rond een oude 
zaak in een van de zusterkerken maakt veel los. De redactie kreeg hierover een vraag 
binnen, die ik als volgt samenvat:

Naar beste weten gehandeld

Naar aanleiding van de recente publicaties rond een oude zaak van seksueel misbruik, komt 
bij mij een aantal vragen op. Ook ik ben als ambtsdrager in het verleden betrokken geweest bij 
gevoelige zaken. Ik denk dat alle kerken zulke situaties wel kennen. Naar beste weten hebben 
wij toen geprobeerd om daarin te handelen. Maar we hebben het toen niet in de openbaar-
heid gebracht, maar in kleine kring van ambtsdragers met advies van deskundigen gehouden. 
Tegenwoordig gaat dat heel anders. Dat maakt me wat onrustig. Moet ik situaties uit het ver-
leden alsnog in de openbaarheid brengen? Of opnieuw aan de kerkenraad melden? Heb ik 
hierin nog steeds een verantwoordelijkheid? Hoe zit het dan met mijn ambtsgeheim? 

Wat fijn dat u eerlijk wilt kijken naar uw 
handelen als ambtsdrager!  Dat u nu aan een 
situatie van misbruik terugdenkt, zegt iets 
over de gevoeligheid en intensiteit van derge-
lijke situaties. Het gaat niemand in de koude 
kleren zitten!

Openheid
In het algemeen is het zo dat geheimen 

gaan schuren en in de onderlinge verhoudin-
gen doorwerken, juist als er niet over gepraat 
wordt. In de laatste jaren hebben we in Ne-
derland op dit punt veel geleerd. Deskundi-
gen benadrukken openheid als prioriteit. Dat 
is niet altijd de gemakkelijkste weg, maar 
werkt wel het meest heilzaam. Door open-
heid wordt erkenning gegeven aan slacht-
offers en komt er ruimte voor hun verhaal. 
Natuurlijk kan iemand besluiten dat hij of zij 
zelf geen openheid wil. Maar vaker wordt, 
direct of indirect, druk uitgeoefend om niet 
te praten over misbruikzaken. Dan ontstaat 
er een doofpot, waardoor een slachtoffer 
zich opnieuw misbruikt voelt. Ik ben er blij 
mee dat er op dit punt een duidelijker visie 
is gegroeid. In het artikel van het Meldpunt 
Misbruik wordt aangegeven hoe een ambts-

drager het beste kan handelen bij een nieuwe 
melding van misbruik.

Oude zaken
Maar uw probleem is dat u weet hebt 

van een situatie die eerder gespeeld heeft en 
waarin niet is gekozen voor openheid. Zo’n 
oude situatie is op een bepaald punt ingewik-
kelder: omdat de kerkenraad indertijd ge-
zwegen heeft, dragen veel meer mensen ver-
antwoordelijkheid. Er zijn mogelijk oud-pre-
dikanten en kerkenraadsleden ‘medeplichtig’ 
aan de keuzes die gemaakt zijn. Daarmee 
wordt de druk groter om er niet over te spre-
ken. Misschien voelt het voor uzelf ook 
enigszins oneerlijk om een mening te geven 
over het handelen van destijds, omdat u weet 
dat dit met de beste bedoelingen is gedaan 
binnen de toenmalige opvattingen. 

Geweten
Toch is uw geweten gaan spreken. Dat 

moet u volgens mij serieus nemen. Want de 
Geest van God kan gewetens van mensen ge-
bruiken om hen te ontdekken aan verkeerde 
keuzes. Luisteren naar uw geweten moet wel 
op een christelijke manier gebeuren. Dat be-
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tekent: zorgvuldig, liefdevol en vooral bid-
dend. Zoek de wijsheid en de moed van de 
Heer. U hebt te maken met uw ambtsgeheim. 
U hebt ook te maken met de mensen die in-
dertijd aan uw zorg zijn toevertrouwd. In de 
hulpverlening is een gouden regel dat het 
slachtoffer bepaalt wat er gebeurt. Waar heeft 
hij of zij behoefte aan? Wat wil hij of zij niet? 
Ook in de pastorale zorg staat de weg van het 
gemeentelid voorop. Uw ‘belang’ is daar-
aan ondergeschikt, zeker als het gaat om het 
openleggen van het verhaal van een ander.

Wat te doen?
Wat moet u dan met uw gewetensvraag 

of u indertijd goed gehandeld hebt? En of 
de kerkenraad wel de juiste keuzes heeft ge-
maakt? Dr. Alexander Veerman, predikant 
PKN Vriezenveen, is gespecialiseerd in ker-
kelijke zorg rond situaties van seksueel mis-
bruik. Ik heb hem gevraagd wat u zou kunnen 
doen. Hij deed drie suggesties:
1. U kunt contact opnemen met het Meld-

punt Misbruik om uw verhaal te vertel-
len. Dat kan anoniem. Zij luisteren naar 
u en kunnen advies geven of uw verhaal 
aanleiding is voor andere stappen.

2. U kunt zelf een vertrouwenspersoon 
zoeken om uw zorg te bespreken. Bij-
voorbeeld uw huidige predikant of een 
consulent. Het ambtsgeheim betekent 
niet dat u niet met een vertrouwensper-
soon zou mogen overleggen. Uiteraard 
neemt u wel een risico dat een ander niet 
vertrouwelijk omgaat met de informatie. 
Dat moet u meewegen. Maar in zo’n ge-
sprek kunt u de zorg delen en samen bij 
de Heer brengen.

3.  Het is misschien mogelijk om – ook na 
zoveel jaar – contact op te nemen met het 
slachtoffer met de vraag: ‘Heb je er be-
hoefte aan om nog eens terug te kijken op 
de situatie van toen? Hebben wij het goed 
gedaan? Hoe gaat het nu met je, ook met 

alle verhalen die vandaag in de publiciteit 
komen?’ U zult begrijpen dat een derge-
lijk contact ingebed moet zijn in liefde en 
respect voor de ander. Maar dan kan al-
leen deze vraag al heilzaam werken, zo-
wel voor het slachtoffer als voor u. 

Conclusies
De conclusie kan natuurlijk zijn dat er 

fouten zijn gemaakt. Of dat er schadelijke 
beslissingen zijn genomen. Het misstaat een 
christen, en zeker een ambtsdrager niet, om 
schuld te erkennen en om vergeving te vra-
gen aan God en mensen. Ik draag u daarbij op 
aan de genade en de liefde van onze God.
De conclusie kan ook zijn dat er alsnog moet 
worden gekozen voor openheid. Dat kan een 
hectische tijd voor u worden. Laat u daarbij 
adviseren door het Meldpunt. Ik wens u daar-
bij de moed en wijsheid toe van onze God. 
De conclusie kan ook zijn dat er heel veel 
frustratie en schade is ontstaan. Mogelijk is 
er op dit moment helemaal geen ruimte voor 
gesprek. Ik hoop dat u dan blijft bidden om de 
helende aanwezigheid van Christus.
Geliefde broeder, een gewetensvraag dient 
u als christen serieus te nemen. In de kerk 
van Christus moet daar ruimte voor zijn. We 
hebben met elkaar de weg van Christus te 
zoeken, midden in de gebrokenheid en be-
perkingen die soms zoveel pijn doen. In dit 
antwoord kan ik veel aspecten van misbruik-
zaken niet benoemen. Elke situatie, elk mens 
is anders. Toch hoop ik dat ik u een richting 
heb kunnen wijzen. En ik bid u de kracht en 
de vrede van God toe.

Dr. Kees van Dusseldorp is predikant in GKv 
Schildwolde en docent homiletiek aan de TU 
in Kampen.

Ook een vraag aan de redactie? Stuur een 
mailtje via het contactformulier op de web-
site www.blad-dienst.nl.
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Vorige week ontving onze kerkenraad een brief van een gemeentelid over het branden 
van kaarsen tijdens de eredienst. Volgens hem is het een rooms gebruik en daarom niet 
zuiver. Afgelopen zondag werden drie van de zes kaarsen door de wind gedoofd; hij zag 
daar Gods hand in. 

Rooms gevaar! 
Op de basisschool leerde ik dat de paus 

voldoet aan de beschrijving van de antichrist 
en dat biechten ingaat tegen Gods genade. 
Katholieken waren geen goede christenen 
en je moest maar ver uit de buurt blijven van 
al hun praktijken. Toch nam mijn vader ons 
in Frankrijk mee naar de Rooms-Katholieke 
Kerk en langzamerhand begon ik steeds min-
der te begrijpen waarom rooms-katholieken 
geen christenen konden worden genoemd. 
Zij aanbidden toch ook Jezus, geloven in de 
heilige Geest en zoeken Gods wil? 
Ik kwam erachter dat er veel vooroordelen 
zijn die niet kloppen met wat rooms-katho-
lieken werkelijk geloven. Zo werkt dat wel 
vaker. Zodra je iemand - die anders is - beter 
leert kennen, verdwijnen vooroordelen en 
leer je zelfs iets van de ander. Vijf eeuwen 
na de grote kerkscheuring lijkt het er einde-
lijk op dat protestanten daar steeds meer voor 
open staan. 

Vieren of herdenken
Het jaar 2017 staat in het teken van het 

feit dat Luther 500 jaar geleden zijn 95 stel-
lingen publiceerde. Voor velen is dat iets om 
te vieren, maar ik zou liever het woord ‘her-
denken’ gebruiken, want een kerkscheuring 
is iets vreselijks. Al was de kritiek van Luther 
en Calvijn terecht, ze wilden geen nieuwe 
kerk, maar slechts een hervorming. 
Toch valt er nu ook wel iets te vieren, want 
de afgelopen jaren zijn protestanten en ka-
tholieken steeds meer met elkaar gaan flirten. 
Protestanten zijn gefascineerd door de paus, 

kijken niet meer op van een Mariabeeld en 
trekken zich terug in kloosters. Van katho-
lieke kant komt er steeds meer aandacht voor 
bijbelkennis. Dat is best bijzonder. Het is 
mooi dat de scheiding tussen Rome en Refor-
matie steeds kleiner wordt en de eenheid van 
Christus’ lichaam prioriteit krijgt. 

Niet scheuren
Juist als het gaat om eenheid, kunnen we 

als gereformeerden veel leren van katholie-
ken. Door o.a. hun visie op het avondmaal, 
waarin zij Christus letterlijk aanwezig zien, 
zullen zij niet om elk meningsverschil een 
nieuwe kerk stichten. De Rooms-Katholieke 
Kerk is heel divers, maar ze houden elkaar 
vast omdat je Christus’ lichaam gewoonweg 
niet kunt scheuren. Het zou mooi zijn als we 
na 500 jaar Reformatie die gedachte kunnen 
overnemen, want het is een schande hoeveel 
protestantse kerken er bestaan. Dat betekent 
natuurlijk niet dat je het met alles eens hoeft 
te zijn. Maar een belangrijke stap in de rich-
ting van eenheid zou gemaakt kunnen wor-
den als elke gereformeerde kerk dit Refor-
matiejaar positieve aandacht geeft aan haar 
rooms-katholieke buren en contact met hen 
zoekt. Dan worden brieven over het roomse 
gevaar vanzelf iets van het verleden. 

Dr. Almatine Leene is onderzoeker en 
predikant in Stellenbosch, Zuid-Afrika en 
docent dogmatiek aan hogeschool Viaa in 
Zwolle. Haar boek ’Flirten met Rome’ is net 
verschenen.

Column
Flirten met Rome

Almatine Leene
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Diaconaat

‘We collecteren elke catechisatieles en zo wordt vanaf de eerste les diaconaat aan-
geleerd.’ Deze reactie van een predikant illustreert de plek die diaconaat veelal heeft 
in de geloofsvorming van onze jongeren. Een inventarisatie laat zien dat diaconaat 
in veel gebruikte catechesemethodes minimaal aan bod komt. Dit beeld werd on-
langs weer bevestigd op de jeugdleidersconferentie 2017 waar zo’n 60 jeugdleiders 
deelnamen aan een workshop over diaconaat en jongeren. We betrekken de jeugd 
nauwelijks echt bij het dienende en delende karakter van de kerk.

Derk Jan Poel en Anko Oussoren

Deel je leven!
De delende kerk als sleutel voor diaconaal jongerenwerk

Wij zijn er echter van overtuigd dat het 
van groot belang is dat jongeren leren erva-
ren waar het om gaat bij 
diaconaat. Volgens ons ligt 
daar ook een grote kans, 
want jongeren verwachten 
van een kerk dat ze doet 
wat ze zegt. Ze willen een 
kerk die inspireert en laat zien waar ze voor 
staat. Een kerk waar geloven gaat om het ver-
binden van hoofd, hart en handen. Maar hoe 
kunnen we diaconaat meer handen en voeten 
geven in het jeugdwerk? Wij geloven dat sa-
menwerking daarvoor een belangrijke sleutel 
is. 
Het Platform Diaconale Samenwerking van 
de NGK, CGK en GKv heeft jeugddiaconaat 
tot speerpunt gemaakt. Daarbij kiest zij voor 
een bredere insteek, waarbij het jeugddia-
conaat meer geïntegreerd 
wordt in het gehele kerke-
lijk (jeugd)werk. Om die 
reden is samenwerking ge-
zocht met het Nederlands 
Gereformeerde Jeugdwerk, 
het Praktijkcentrum en de Christelijke Ge-
reformeerde Jeugdwerk Organisatie. Vanuit 
een gedeeld gevoel van urgentie en verlangen 
werken we samen aan een sterkere verbin-

ding tussen diaconaat en jongeren in onze ge-
meenten. Zo willen we met het project ´Deel 

je leven!´ graag bijdragen 
aan een sterkere diaconale 
geloofsvorming van jonge-
ren in onze kerken. Daarbij 
willen we lokale gemeen-
ten graag ondersteunen in 

het meer betrekken van jongeren bij het dia-
conaat van de gemeente en jongeren verant-
woording laten dragen voor hun eigen diaco-
nale inzet.

Samenwerken
Hiervoor is het belangrijk dat diaconaat 

nadrukkelijker een plek krijgt in de geloofs-
opvoeding van jongeren. Daarbij komen 
meerdere doelgroepen in beeld, ieder met 
hun eigen taak en rol. In het jeugdwerk is di-

aconaat geen vanzelfspre-
kend aandachtsveld en de 
verbinding tussen diaconie 
en jongeren is vaak ook be-
perkt. Wij geloven echter 
dat het verbinden van di-

aconaat en jongeren vraagt om intensievere 
samenwerking tussen diakenen en jeugd-
leiders. De diaken zien we als de initiator, 
toeruster en coördinator van de diaconale 

Jongeren willen dat de 
kerk laat zien waar ze 
voor staat

Een plek voor diaconaat in 
de geloofsopvoeding van 
jongeren
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Derk Jan Poel en Anko Oussoren

activiteiten en de jeugdleider als degene die 
aansluiting heeft met jongeren. Samen met 
de jongeren kunnen ze plannen maken om 
het diaconaat meer onderdeel te laten wor-
den van het jeugdwerk in 
de gemeente. Daarnaast is 
een kerkenraad nodig die 
voorwaarde-scheppend 
is en ruimte biedt om dia-
conaat een meer integrale 
plek te geven in de geloofsvorming van jon-
geren. Ook ouders zijn een belangrijke motor 
achter de motivatie van jongeren. Door de 
opvoeding en het dagelijkse voorbeeld dat 
zij geven, laten ouders zien hoe het leven als 
christen in de praktijk ingevuld wordt.

Sleutel
In het werken met jongeren is je leven 

delen een belangrijk element. Gelukkig is de 
kerk in essentie een (levens)delende gemeen-
schap en is diaconaat in essentie het dienen 
van elkaar door te delen 
van de gaven (materieel en 
geestelijk) die je van God 
hebt ontvangen. Daarom 
werken we vanuit de visie 
Deel je leven. Want we ge-
loven dat de delende kerk de sleutel is voor 
diaconaal jongerenwerk. Het leven delen 
heeft daarbij diaconaal gezien twee kanten:

Diaconaat voor jongeren
Hierbij gaat het om het geven van hulp bij 

diaconale problemen van jongeren. Eén op 
de drie á vier jongeren van 18 jaar en ouder 
heeft een schuld of een betalingsachterstand. 
Vergeet ook niet de jongeren met een (chro-
nisch) zieke ouder. Soms verlenen die jon-
geren dezelfde mantelzorg als volwassenen, 
maar dan zonder de hulp en begeleiding die 
volwassenen daarbij krijgen. Voor de kinde-
ren in een gezin met een zieke ouder is het 
vanzelfsprekend dat ze taken op zich nemen. 

Ze klagen er niet over en weten ook niet altijd 
dat ze begeleiding kunnen krijgen. De reali-
teit is daarbij dat de verantwoordelijkheid 
van de mantelzorg zo zwaar op de kinderen 

kan drukken dat ze een ach-
terstand in hun ontwikke-
ling oplopen. Kennen we 
jongeren in deze situatie en 
kunnen we helpen in bege-
leiding of in het overnemen 

van mantelzorgtaken? Onder jongeren komt 
ook veel eenzaamheid voor. Jongeren kennen 
veel mensen en hebben vaak een groot soci-
aal netwerk, maar ze missen echte intimiteit 
in de contacten buiten hun eigen gezin, fami-
lie en vriendengroep.
Het is belangrijk dat jongeren die hulp nodig 
hebben, die hulp ook ontvangen. Realiseer je 
dat jongeren het diaconale adres van de kerk 
vaak niet kennen en geen idee hebben wat de 
gemeente voor hen zou kunnen betekenen. 
Communiceer daarom duidelijk wat je als 

gemeente en als diaconie 
voor jongeren kunt beteke-
nen. En train jeugdwerkers 
om signalen op te vangen 
en om daarnaast met jonge-
ren in gesprek te gaan over 

de vraag hoe zij andere jongeren kunnen hel-
pen. Zorg er ook voor dat je als jeugdwerkers 
en diaconie met elkaar overlegt en de zorg en 
aandacht voor deze jongeren met elkaar af-
stemt.

Diaconaat door jongeren
Daarnaast is het belangrijk dat jongeren 

leren dat diaconaat hoort bij je christen-zijn. 
De jongeren gaan zelf ontdekken welke ga-
ven zij hebben gekregen en hoe ze die kun-
nen inzetten. Daarbij zullen ze wel wat sti-
mulans en een stuk begeleiding nodig heb-
ben. Maar waar moet je dan beginnen? Wat 
ons betreft beginnen we bij de jongeren zelf. 
Jongeren hebben hun eigen antennes en ma-

Diaconaat is in essentie het 
dienen van elkaar door te 
delen

Jongeren hebben geen idee 
wat de gemeente voor hen 
zou kunnen betekenen
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nieren van communiceren. Om met jongeren 
te werken, is het belangrijk je in te leven in 
hun denk- en leefwereld en om daarop aan 
te sluiten. Juist als we zeg-
gen dat het bij diaconaat 
gaat om de hele gemeente, 
dat elk lid belangrijk is met 
zijn of haar gaven en talen-
ten, is het van belang om 
jongeren serieus te nemen en als volwaardige 
gesprekspartner te betrekken in het diaconaal 
bezig zijn. Cruciaal is daarbij de vraag wat 
jongeren nodig hebben om hun geloof han-
den en voeten te geven. Jongeren denken en 
beslissen mee bij het kiezen van diaconale 
activiteiten. Het leren door zelf te doen, gaat 
verder dan het door hen laten uitvoeren wat 
door volwassenen bedacht en besloten is.

Belevingswereld
Het is goed om even stil te staan bij een 

aantal kenmerken van de tijd waarin onze 
jongeren opgroeien. Dat kan je helpen om 
beter aan te sluiten bij de leefwereld van jon-
geren als je probeert de verbinding met dia-
conaat te maken. We kunnen de belevingswe-
reld van jongeren als vertrekpunt nemen en 
daarin laten zien dat geloof en de Bijbel bete-
kenis hebben voor het dagelijks leven. 
• Individualisering maakt jongeren tot 

ontwerpers en uitvoerders van hun eigen 
leven. Ze krijgen de vrijheid om eigen 
keuzes te maken. Ze moeten hun eigen 
identiteit vorm geven. En het is mooi dat 
jongeren de vrijheid en mogelijkheden 
hebben om zichzelf te ontwikkelen, maar 
tegelijkertijd kan er ook een ideaalbeeld 
gecreëerd worden waaraan voldaan moet 
worden. Het lijkt alsof jongvolwassenen 
boven zichzelf moeten uitstijgen.

• Een van de belangrijkste aspecten die 
daarbij een rol spelen, is dat het gevoel de 
basis is geworden van het handelen waar-
bij individuen er op gericht zijn om alles 

intens en zonder al te veel risico’s te bele-
ven. Deze intensivering zorgt ervoor dat 
alles intensief moet worden beleefd. Het 

eigen gevoel is dominant. 
Niet een theorie of een 
dogma maar dat wat je wer-
kelijk raakt. Het is de basis 
om te handelen en samen 
iets individueel beleven 

past daar perfect bij.

• Maak diaconale vorming daarom een so-
ciaal gebeuren, want we zijn in de eerste 
plaats geen individuen, maar personen! 
Persoon-zijn betekent dat we in relaties 
staan tot anderen en dat we aan elkaar 
gegeven zijn. We hebben anderen no-
dig. Jongeren ook! Juist hierin kan het 
diaconale aspect van gemeente-zijn een 
belangrijke rol spelen. Door jongeren ac-
tief te betrekken bij het diaconaat kunnen 
ze geloofservaringen opdoen die verder 
gaan dan geloofsbeleving. Ze ervaren dat 
het geloof relevant is.

• Voor jongeren betekent weggeven niet 
dat je iets kwijtraakt, maar het heeft eer-
der de betekenis van ‘delen is vermenig-
vuldigen’. Een foto of mp3’tje deel je 
eenvoudig via je smartphone. En als de 
batterij ervan leeg is, dan leen je de op-
lader (ook wel bekend als lifesaver) van 
één van je vrienden. Delen is in! Maar 
wat zien jongeren daarvan terug in de 
kerk?

Aan de slag
Er zijn verschillende leerstijlen (dro-

mers, denkers en doeners) en mensen hebben 
vaak verschillende voorkeuren van leren. 
Het is echter belangrijk om de verschillende 
leerstijlen te combineren. Wat daarbij opval-
lend is, is dat voor veel jongeren geldt dat 
hun voorkeurstijl van leren ‘doen’ is. Dat 
geldt ook voor het diaconaat. Er zijn allerlei 

Diaconaat: Deel je leven!

Wat hebben jongeren nodig 
om hun geloof handen en 
voeten te geven?
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mogelijkheden die je daarbij kunt benut-
ten. Denk aan de Micha Young cursus en het 
gloednieuwe materiaal over Vluchtelingen. 
Maar ook Nacht zonder dak, Zip your Lip 
en via diaconale reizen kun je concreet met 
jongeren aan de slag. Wil je 
iets met en voor jongeren 
organiseren, zorg er dan 
voor dat het zo concreet en 
persoonlijk mogelijk is. Doe iets samen met 
echte mensen, voor een concreet doel en op 
een aanwijsbare plaats. En betrek jongeren 
bij de voorbereiding.
Zulke projecten en acties ver weg of dicht-
bij kunnen helpen om te groeien als (levens)
delende gemeenschap van Christus. Zo’n 
gemeenschap worden we niet vanzelf, dat 
vraagt om oefening. En juist bij dat oefenen 
kunnen dergelijke acties helpen, zeker voor 
de jongere generaties. Zo leren ze door te 
doen. 

Diaconaat gaat echter verder dan het mee-
doen aan dergelijke acties. Het is dus zaak dat 
er samen geoefend wordt in allerlei diaconale 
acties en dat dit een structureel onderdeel 
wordt van de vorming van jongeren. Meer 

structurele aandacht voor 
diaconaat in het vormings-
werk van jongeren vraagt 
om overleg, planning en 

afstemming. Bespreek hoe je hier samen aan-
dacht aan kunt geven en hoeveel tijd ervoor 
nodig en beschikbaar is. Kerst-, veertigda-
gen- of paasacties sluiten aan bij het kerke-
lijk jaar en lenen zich goed voor diaconale 
acties, maar passen ze ook in de agenda van 
het jeugdwerk? Overleg hier als diakenen en 
jeugdleiders samen over.

Leren door delen
Om niet bij de kick van een actie te blij-

ven, is het belangrijk dat jongeren worden 

Voor veel jongeren geldt dat hun voorkeurstijl van leren ‘doen’ is

Derk Jan Poel en Anko Oussoren

Zo leren ze door te doen
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geholpen om hun ervaringen met anderen te 
delen en erop te reflecteren. Hoe bewuster 
dat gebeurt, hoe meer jongeren van de acties 
leren. Stel jongeren vragen en houdt hen een 
spiegel voor, zodat ze over zichzelf, de ande-
ren, de samenleving en hun geloof gaan na-
denken. Op die manier leren ze te kijken naar 
hun eigen drijfveren en overtuigingen, maar 
kunnen ze ook leren dat bepaalde situaties in-
gewikkelder zijn dan ze eerder dachten. 
Een manier waarop jongeren op hun per-
soonlijke ervaring kunnen reflecteren is door 
hen de mogelijkheid te geven om hun erva-
ringen te delen in de jeugdgroep. Als jeugd-
werkers hebben we daar zelf ervaring mee 
opgedaan. De ene week doen jongeren een 
activiteit en de volgende week delen we de 
ervaringen in de jeugdgroep. 
Door vragen te stellen, help je jongeren ver-
der in hun leerproces. Vraag bijvoorbeeld 
naar wat hen raakte in de activiteit? Waarom 
juist dat? Of vraag wat ze 
hebben ontdekt over hoe 
ze reageren op lastige situ-
aties? Of vraag wat we als 
kerk kunnen betekenen in 
concrete situaties van men-
sen die aandacht, hulp of zorg te kort komen?
In het Westland pakten ze het als volgt aan. 
Na een zaterdag waarop jongeren hun han-
den uit de mouwen konden steken bij mensen 
die wel een steuntje in de rug kunnen gebrui-
ken, werd ’s avonds een feest georganiseerd. 
Op een bepaald moment verstomde de mu-
ziek, werd er een krat de zaal ingedrukt en 
kregen jongeren de kans om staande op het 
krat hun ervaringen te delen met de andere 
jongeren. Zo hoorden ook jongeren die niet 
hadden meegedaan ervan en werd het een ge-
deelde ervaring.

Handvatten
We geloven dat jongeren een integraal 

onderdeel zijn van de gemeente en dat juist 

diaconaat één van de sleutels kan zijn om 
jongeren de essentie van het evangelie te la-
ten zien en ervaren. Samen bieden we kerken 
handvatten om jongeren daadwerkelijk te 
betrekken bij het diaconaat van de gemeente. 
Binnenkort verschijnt een e-book met meer 
praktische informatie en tips. 

Ook organiseren we de ko-
mende tijd een aantal regio-
bijeenkomsten voor jeugd-
leiders en diakenen. We ho-
pen dat jullie samen komen 
en neem gerust ook een of 

meer jongeren mee! Houdt de websites van 
onze organisaties in de gaten.

Diaconaal jongerenwerk vraagt om samen-
werking. Daarbij willen we graag van elkaar 
leren en elkaar inspireren. Deel daarom je 
mooie en moeilijke ervaringen en je vragen 
met ons en met elkaar in de facebookgroep 
‘Deel je leven - delende kerk als sleutel voor 
diaconaal jongerenwerk’. 

Anko Oussoren is adviseur bij het Praktijk-
centrum en Derk Jan Poel werkt als diaco-
naal consulent bij het Diaconaal Steunpunt. 
Beide zijn lid van de werkgroep Deel je le-
ven! Diaconaat en Jeugdwerk van CGK, 
GKv en NGK.

Stel jongeren vragen en houdt hen een spiegel 
voor, zodat ze over zichzelf, de anderen, de sa-
menleving en hun geloof gaan nadenken

Door vragen te stellen, help 
je jongeren verder in hun 
leerproces

Diaconaat: Deel je leven!
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Bijbel op bezoek

Het is goed om vertrouwd te zijn met de Bijbel. Dat is ook belangrijk voor een stevige 
basis voor het geloof. Maar sommige Bijbelverhalen zijn zo overbekend dat ik me er 
soms op betrap ze maar half te lezen. Zoals je maar met een half oor luistert naar het 
sterke verhaal van je oom dat hij elke keer weer vertelt. 

Janita Geertsema

Een sterker geloof
Matteüs 7:24 ‘Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt’

Als ik merk dat ik in deze valkuil trap, 
weet ik dat er verschillende manieren zijn 
om er weer uit te komen. Een verhaal in een 
andere bijbelvertaling lezen bijvoorbeeld, 
maakt dat het net weer even anders klinkt. 
Het helpt me ook om samen met anderen 
zo’n verhaal te bestuderen, want iedereen 
heeft net een andere kijk op de zaak. Het 
verhaal gedetailleerd observeren, levert mij 
vaak nieuwe inzichten op. Ik teken ook graag 
dingen uit of maak er schemaatjes van. Ofte-
wel, soms moet ik er gewoon eens goed voor 
gaan zitten en een oud verhaal met nieuwe 
aandacht lezen.

Storm weerstaan 
Dit allemaal deed ik samen met mijn 

studenten in een les over de gelijkenis van 
de wijze en de dwaze man. We konden het 
verhaal dromen: allebei bouwen ze een huis, 
maar omdat de wijze man op de rots had ge-
bouwd kon het de storm weerstaan, terwijl 
het huis van de dwaze man, dat op zand ge-
bouwd was, ineenstortte. 
Aan het begin vroeg ik naar de betekenis van 
het verhaal. Dat was makkelijk: als je je leven 
op Jezus bouwt, kun je elke storm weerstaan. 
Daarna moesten mijn studenten het verhaal 
in verschillende vertalingen lezen, observe-
ren en samen uittekenen. Het eerste dat op-
viel was dat Jezus deze gelijkenis vertelt aan 
het eind van de Bergrede als laatste van een 

serie waarschuwingen over het in de praktijk 
brengen van het geloof.

Geloof toepassen 
Daarna onderzochten we de gelijkenis 

zelf. De overeenkomst tussen beide mannen 
is dat ze een huis bouwen, dat is: naar Jezus’ 
woorden luisteren. Het verschil is het funda-
ment waarop ze bouwen. Het verschil in fun-
dament is dat de ene man Jezus’ woorden in 
de praktijk brengt en de andere man niet. De 
rots is de toepassing van het geloof. 
Naar Jezus luisteren én zijn woorden in de 
praktijk brengen, is een huis bouwen op een 
stevig fundament. Oftewel, wil je je geloof 
versterken, breng het dan in de praktijk. 
Doen wat Jezus zegt, maakt het verschil tus-
sen een huis dat de storm weerstaat en een 
wankel huis. 
Dat is een prettig idee als bijbellezen even 
niet lukt. Dan sta ik op uit mijn stoel en pro-
beer eens de praktijk. Want al is luisteren 
en lezen belangrijk, ernaar handelen is net 
zo belangrijk. Zoals ik graag heb dat mijn 
zoontje niet alleen naar mij luistert, maar ook 
daadwerkelijk eh, luistert.
 
Janita Geertsema werkt sinds 2009 als 
zendeling in Cochabamba (Bolivia) en geeft 
les aan het Theologisch Seminar.
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In deze rubriek vind je inspirerende voorbeelden van diaconale initiatieven in en door onze 
kerken. Door voorbeelden met elkaar te delen, hopen we initiatieven te vermenigvuldigen. 
Heb je zelf een inspirerend voorbeeld? Neem dan contact op met het Diaconaal Steunpunt 
(www.diaconaalsteunpunt.nl).

Inspirerende voorbeelden 
Buurtfeest bij de kerk

De startzaterdag met barbecue voor de eigen gemeenteleden is verleden tijd. Als we 
iets willen betekenen voor onze omgeving, dan nodigen we de buurtbewoners ook 
uit. Dat was een inspirerende gedachte tijdens een interactieve kerkdienst van de Im-
manuelkerk (NGK) in Amstelveen.

Co Beukema, lid van de Immanuelkerk, 
schreef dit enthousiaste verhaal:

“In een straal van 150 meter rond het kerk-
gebouw zijn deze zomer vijftien nieuwe een-
gezinswoningen en twintig appartementen 
voor vijftig plussers opgeleverd. Dit hebben 
we benut om de buurt (155 adressen) uit te 
nodigen voor een buurtfeest onder het motto: 
‘Bent u ook benieuwd wie uw nieuwe buren 
zijn?’. Contact leggen met de buurt en be-
kendmaken dat we er ook voor hen zijn, was 
het doel.
Een fleurige uitnodiging met ballon en ser-
pentines is huis-aan-huis verspreid. ‘Kom 
kennismaken met de buren. De Immanuel-
kerk zorgt voor drankjes en de maaltijd; de 
buren zorgen samen voor gezelligheid.’ De 
aanmeldingen kwamen al snel binnen in de 
brievenbus van de kerk en via een speciaal e-
mailadres.

Barbecue en vrolijke muziek
En gezellig en geanimeerd werd het op 

zaterdag 3 september, een zonovergoten 
middag. Ruim honderd mensen hebben heer-
lijk gegeten van de barbecue en de salades 
waarvoor gemeenteleden hadden gezorgd. 
Veel buurtbewoners namen onder leiding 
van enkele gemeenteleden een kijkje in het 

kerkgebouw. De vrolijke muziek van Jazz & 
Joy trok de buurtbewoners makkelijk over de 
drempel. Saxofonist Jacob en pianist Joram 
zorgden voor een extra feestelijk tintje, ook 
tijdens de barbecue toen ze buiten speelden.
Door de ongedwongen sfeer konden we als 
initiatiefnemers van het buurtfeest de omwo-
nenden kennis laten maken met de activitei-
ten die we voor de buurt doen: de koffieoch-
tend, de ontmoetingsmaaltijden, de Alpha-
cursus. Maar ook voor een goed gesprek of 
luisterend oor kunnen ze bij ons en onze pre-
dikant terecht.

En wat bleef er over na dit feest? 
Juist! Stokbrood en vissalade …”

Bent u ook benieuwd wie uw nieuwe buren zijn?

http://www.diaconaalsteunpunt.nl
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Praktijkcentrum

Hoe zit het nu precies met de krimp van de kerken? Aan de hand van de handboeken 
van 1995 en 2016 heeft het Praktijkcentrum de kerkelijke groei en krimp op lokaal 
niveau over de afgelopen twintig jaar in kaart gebracht.

Merijn Wijma

Oei, ik krimp!
Afname van ledentallen in gereformeerde kerken

Figuur 1 Groei en krimp in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt tussen 1995 en 2016

West mee te rekenen 8 procent gegroeid. Met 
Zwolle-West en Zwolle-Zuid in de bereke-
ning is dit bijna 34 procent. 
De echte krimp in de GKv zit vooral in de 

randgebieden van Neder-
land: Zeeuws-Vlaanderen, 
Groningen en Friesland, wat 
te verwachten is omdat dat 
een demografische trend is 
in Nederland. Daarnaast is 
de krimp in Noord en Zuid-

Holland ook aanzienlijk, terwijl dat voor de 
algemene bevolking juist groeigebieden zijn. 

De tweede observatie die gedaan kan worden 
aan de hand van deze kaarten, is de verdeling 
belijdende leden/doopleden. De kaart waarin 
de krimp onder de belijdende leden is inge-

Gereformeerde Kerken vrijgemaakt
De kerk als geheel krimpt, is in figuur 1 te 

zien. Uit kaart a blijkt dat er zeker nog clas-
ses zijn die groeien. De sterkste groei komt 
voor in Assen, Harder-
wijk, Zwolle en Arnhem. 
Bij nadere inspectie blijkt 
echter dat het in deze clas-
ses slechts om één of twee 
gemeentes gaat die hard 
groeien en dat de rest ach-
terblijft. In totaal zijn er in Nederland 37 ge-
meentes die in de afgelopen twintig jaar met 
meer dan honderd leden zijn toegenomen. 
Deze gemeentes houden de gemiddelde groei 
in de classes nog omhoog, maar dit kan een 
vertekend beeld geven. Classis Zwolle, bij-
voorbeeld, is zonder Zwolle-Zuid en Zwolle-

Er zijn 37 gemeentes met 
meer dan honderd leden 
toegenomen
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Praktijkcentrum: Oei, ik krimp!

krimp van kerken. Vanuit de nadere analyses 
hebben we voor dat project de volgende con-
clusies getrokken: 
• De GKv krimpt en de krimp neemt toe
• Deze krimp speelt ook in de CGK en 

NGK
• Het aantal belijdende leden neemt nog 

toe, maar de doopledentallen lopen hard 
terug

• Het beeld wordt positief beïnvloed door 
een aantal groeikernen die de gemiddelde 
groei omhoog houden.

Het is een feit dat de kerk krimpt. Het is aan 
ons om te ontdekken wat we hiermee gaan 
doen. In het project Krimp proberen we dit 
verder uit te zoeken, samen met gemeenten 
en classes die direct met dit vraagstuk 
geconfronteerd worden. Uiteindelijk is onze 
inzet dat het evangelie verkondigd blijft in 
kleiner wordende gemeentes. En zo mogelijk 
dat in heel Nederland in ieder dorp iedere 
zondag die heilzame woorden van Christus 
gevierd, verder verteld en gedeeld worden.

Drs. M.J. Wijma houdt zich als onderzoeker 
op het Praktijkcentrum bezig met de pro-
grammalijn Data & Trends.

vuld, ziet er veel positiever uit dan die van de 
totale ledentallen van de GKv. Dit betekent 
dat het aantal doopleden afneemt en wel in 
sterke mate, zoals zichtbaar is in kaart c, die 
alarmerend wit tot rood is. Er komen dus niet 
genoeg doopleden bij om de aantallen die de 
kerk verlaten te compenseren. De conclusie 
is dat de kerk leeftijdsgewijs van onderuit 
krimpt. Gedeeltelijk is dit te verklaren vanuit 
een teruglopend geboortecijfer in Nederland, 
maar dit dekt niet de gehele krimp onder 
doopleden in de GKv.

CGK en NGK
De krimp die hierboven beschreven is, is 

niet uniek voor de GKv. Zoals in figuur 2 dui-
delijk wordt, speelt het ook in de Christelijke 
Gereformeerde Kerken en Nederlands Gere-
formeerde Kerken. Ook hier is sprake van en-
kele groeikernen die het beeld domineren; bij 
de CGK zijn dit Groningen, Urk en Zwolle en 
in de NGK zijn het Voorthuizen, Eindhoven, 
Ede en vooral Houten. Afgezien van deze ge-
meentes is de groei laag en neemt de krimp toe.

Conclusies
Bij het Praktijkcentrum loopt een on-

derzoeks- en ondersteuningsproject rond de 

Figuur 2 Groei en krimp in de GKv, CGK en NGK van 1995 tot 2016
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Huisgemeente 

Het nadenken over een huisgemeente als doorstart bij een krimpende kerk, geeft 
nieuwe mogelijkheden. Het verandert ook de mentaliteit: je leert denken in kansen, 
in plaats van in verlies. Wat is een huisgemeente? En hoe zou die eruit kunnen zien? 

Doorstart voor een 
kleine kerk?

De kern van kerk-zijn

Als een gemeente kleiner wordt, ontstaat 
er gemakkelijk een sombere sfeer. Hoe lang 
kunnen we het nog volhouden? Wat moeten 
we doen? Bestaat deze gemeente nog over 
twee jaar? Wanneer ben je nog vitaal ge-
noeg om beleid te maken? Dat zijn op zich 
goede vragen. Als het de sfeer in de gemeente 
wordt, verliezen mensen het enthousiasme en 
wordt de uitstraling naar gasten en potentiële 
nieuwkomers er niet aantrekkelijker op. 

Veel emoties 
Processen van krimp zijn pijnlijk. Voor je 

gevoel lijd je steeds verlies en moet je voort-
durend de bakens verzetten. De energie die 
hiervoor nodig is, kan niet in positief beleid 
worden gestopt. Beslissingen om de ge-
meente op te heffen en de kerkdeuren te slui-
ten, roepen veel emoties op. 
Vaak maken gemeenteleden 
na opheffing verschillende 
kerkkeuzes en blijft er van 
de opgebouwde gemeen-
schap niets over. Terwijl het 
nog maar de vraag is in hoeverre je een goede 
plaats vindt in de nieuwe gemeente.
Maar is het echt nodig? En wanneer dan? Tot 
voor kort begonnen kerkenraden in de GKv 
onrustig te worden als het ledental onder de 
honderd komt. Het wordt dan lastiger om de 
ambten te vervullen, een compleet kerkelijk 
leven op peil te houden en de benodigde fi-
nanciën bij elkaar te krijgen. 

Een bekende vorm
Maar doen we dit onszelf niet aan? In de 

geschiedenis van de kerk kennen we de huis-
gemeenten: kleine groepen christenen die 
een gemeenschap vormen, op zondag bij el-
kaar komen rond woord en gebed, naar elkaar 
omzien en een actieve rol in de omgeving op 
zich nemen. Hun kerkelijk leven ziet er an-
ders uit dan we gewend zijn. Het vraagt om 
een andere manier van kijken naar de kerk. 
Maar is het niet levensvatbaar? Is het geen 
gemeente van Christus? Misschien maakt het 
de leden wel veel bewuster van wat de kern 
van het kerk-zijn inhoudt. 
Huisgemeenten kennen we uit de eerste 
christelijke kerk. Vermoedelijk bestond de 
kerk van Korinte uit een groot aantal huis-
gemeenten, die met elkaar verbonden ble-

ven door evangelisten en 
andere kerkelijk werkers. 
Huisgemeenten kennen 
we uit de landen waar de 
kerken vervolgd worden. 
Zo is het Chinese christen-

dom groot geworden door de huisgemeenten. 
Huisgemeenten kennen we ook in de Neder-
landse kerkgeschiedenis, maar dan vaak als 
‘gezelschap’ rond een bepaalde geestelijke 
ligging. Of in de tijd van de Afscheiding, toen 
er in een dorp of stad in eerste instantie maar 
kleine groepen gelovigen bij elkaar kwamen. 
Huisgemeenten kennen we tenslotte in een 
missionaire setting, als rond een ‘kerkplan-

Kees van Dusseldorp

Kerkenraden worden 
onrustig als het ledental 
onder de honderd komt
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ter’ in een grote stad een nieuwe gemeente 
ontstaat. Zulke gemeenschappen bestaan uit 
een klein aantal (aspirant) christenen, kennen 
een informele sfeer en zoeken verbinding 
met andere groepen.

Huisgemeente vandaag? 
Waarom zou een dergelijke huisgemeen-

te met tien tot twintig mensen een levendige 
christelijke gemeenschap kunnen vormen, 
terwijl wij bij tachtig leden al het gevoel 
hebben dat het niet meer 
werkt? Zeker, er zijn ver-
schillen. Een gemeente die 
groter geweest is, kent een 
systeem van commissies 
en structuren en heeft een 
hoge graad van organisatie. Vaak is er sprake 
van een eigen gebouw, waarin veel geïnves-
teerd is en dat op de begroting drukt. Er zijn 
mogelijkheden geweest voor jeugdwerk, 
verenigingswerk en missionair-diaconale 
projecten. Maar dit is toch niet de enige vorm 
van kerk-zijn? 
Toen ik een aantal jongeren rond de twintig 
jaar liet nadenken over grote kerk of huis-
gemeente, gaven velen aan een voorkeur te 
hebben voor het kleine. Dat verbaasde mij, 
omdat daar voor hen veel minder mogelijk-
heden zijn voor contact met leeftijdgenoten. 
Toch spreekt het kleinschalige hen aan. De 
netwerken met andere jongeren liggen toch 
al vaak buiten de kerk, gaven ze aan. En voor 
ontmoeting met andere christenjongeren zijn 
voldoende mogelijkheden in de regio of in 
het land aanwezig.

Een serieuze doorstart
In toenemende mate wordt de ‘huisge-

meente’ genoemd als een serieuze doorstart 
voor een krimpende kerk. Zo staat in de nota 
Kerk 2025 van de PKN dat wanneer een ge-
meente niet meer zelfstandig kan voortbe-
staan, instelling van een huisgemeente kan 
worden overwogen. Een huisgemeente wordt 
in die nota omschreven als ‘een geloofsge-
meenschap, die in verbondenheid met de 
Kerk zelf invulling geeft aan (vierende) sa-

menkomsten, met vrijhe-
den die nodig zijn, en zo-
nodig begeleid vanuit het 
kerkverband of een buur-
gemeente’. Prof. dr. Henk 
de Roest vertelt het ver-

haal van een Methodistenkerk in Engeland. 
Na sluiting van het kerkgebouw besloten de 
overgebleven vier leden niet naar een andere 
kerk te gaan, maar in een huiskamer samen 
te komen. De gemeente groeide, onderhield 
goede contacten met lokale (zorg)instellin-
gen, kocht weer een eigen ruimte en bestond 
anno 2008 uit 300 leden. 
Een andere benadering van deze vraag komt 
voort uit het nadenken over ‘christelijke 
presentie’. In sommige dorpen of stadswij-
ken zijn geen christelijke gemeenschappen 
en wordt het woord op zondag niet publiek 
verkondigd. Als daar wel gelovigen wonen, 
is het de moeite waard om na te denken over 
praktijken van liturgie en barmhartigheid, 
zelfs als die gelovigen lid zijn van verschil-
lende kerken. Dit soort gemeenten komt niet 
altijd samen in een huiskamer, maar heeft 

Huisgemeente in Vietnam

De naam ‘kringgemeente’ of 
‘wijkgemeente’ wordt ook 
wel gebruikt

Huisgemeente: Doorstart voor een kleine kerk?
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soms toch een (historisch) gebouw of zoekt 
een publieke plaats. Daarom wordt ook wel 
de naam ‘kringgemeente’ of ‘wijkgemeente’ 
gebruikt.

Risico’s en kansen
Is dit het ideaal van gemeente-zijn? Nee, 

een ideale gemeente bestaat op aarde niet. 
Een huisgemeente kent een 
aantal eigensoortige risico’s: 
te weinig balans in personen 
en relaties, te weinig ruimte 
en creativiteit, te weinig 
mogelijkheden (financieel, doelgroepen), 
verschraling van kerkbesef en liturgie, pro-
blemen in onderling vertrouwen. Voor deze 
andere vorm van gemeente-zijn bestaat geen 
blauwdruk. De gemeente zal moeten naden-
ken over ambtsdragers, over liturgie, over 
jeugdwerk, over financiën en locaties. Het is 
een andere manier van kerk-zijn, ook al is het 
best mogelijk om deze overgang geleidelijk 
uit te voeren, al naar gelang de omstandig-
heden. Het kan de onderlinge verhoudingen 

op de proef stellen. Mogelijk willen niet alle 
gemeenteleden hieraan meedoen. Het vraagt 
ook om een goed gesprek binnen de classis, 
die hieraan ondersteuning en begeleiding 
moet willen bieden. Op allerlei momenten 
en situaties zal blijken dat we met mensen 
te maken hebben. In een kleine gemeente 
komt dat op een andere manier naar voren 

dan in een grote. Als we in 
ons denken over kerk-zijn 
niet uitgaan van verwonde-
ring, waardering, roeping en 
geloof, dan wordt in geen en-

kele gemeente de levende aanwezigheid van 
Christus en zijn Geest ervaren.

Begin bij het verlangen
Daarom is de denkrichting van een huis-

gemeente zo waardevol. Het komt tegemoet 
aan het verlangen om kerk te zijn op de plaats 
waar de gelovigen leven, gezien worden en 
dienen. Het doorbreekt het idee dat je een 
compleet kerkelijk leven in stand moet kun-
nen houden om een gemeente van Christus 

Voorbeeld van een huisgemeente
Hoe zou een gemeente eruit kunnen zien, als er tien belijdende leden zijn?
 - Op zondagmorgen komen de leden bij elkaar in een grote woonkamer. De bijeenkomst 

is aangekondigd in de plaatselijke en kerkelijke bladen en op websites. Er zijn een paar 
kinderen aanwezig. Meestal zijn er wel een of twee gasten: familieleden, vrienden. Ieder 
wordt hartelijk welkom geheten en krijgt een kop koffie.

 - In de bijeenkomst hebben gebed, schriftlezing, onderwijs (gesprek), aanbidding en 
voorbede een plaats. Af en toe is er een predikant aanwezig, zeker op de momenten dat er 
avondmaal wordt gevierd. Een van de gemeenteleden heeft de leiding, maar de inbreng 
komt van meerdere aanwezigen (oud en jong). 

 - Buiten de samenkomsten leven de leden mee met elkaar en met wat er in de buurt of het 
dorp gebeurt. 

 - De gemeente wordt ondersteund en begeleid door een genabuurde kerkenraad van een 
grotere gemeente (of door een door de classis aangewezen commissie). 

 - Op zondagmiddag of –avond bezoeken sommige leden de kerkdienst in een genabuurde 
kerk. Jongeren uit de gemeente draaien daar ook mee in het jeugdwerk.

 - Regelmatig vindt er onder leiding van de consulent een gemeentevergadering plaats, 
waarin de gang van zaken wordt geëvalueerd en zonodig wordt bijgesteld. 

Kerk-zijn op de plaats 
waar de gelovigen leven

Kees van Dusseldorp
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te vormen. Het tilt je uit boven het sombere 
gevoel van krimp, neergang, verlies en drei-
gende sluiting: er zijn mogelijkheden! Voor 
een deel komt het tegemoet 
aan het levensgevoel van 
mensen vandaag: je voelt je 
betrokken bij een gemeen-
schap die kleinschalig, per-
soonlijk en overzichtelijk is. Zo bepaalt het je 
bij de kern van het kerk-zijn. Het nadenken 
vraagt en geeft geloof in de Heer en vertrou-
wen in elkaar. En is dat niet het begin van ie-
dere christelijke gemeente?

Dr. Kees van Dusseldorp, predikant in GKv 
Schildwolde, is betrokken geweest bij de be-
zinning en doorstart van GKv Ten Post.

Verder lezen:
Over de eerste christelijke kerk: Roger W. 
Gehring, Hausgemeinde und Mission. Die 
Bedeutung antiker Häuser und Hausgemein-
schaften-von Jesus bis Paulus. Brunnen Ver-
lag Giessen 2000. Ook in Engelse vertaling 
beschikbaar.

Over de zeer kleine afgescheiden gemeenten: 
M. te Velde, Anthony Brummelkamp 1811-
1888. Barneveld, De Vuurbaak, 1988, mn 

hfd.4. 
Over missionaire huisge-
meenten: Gerrit Noort en 
Stefan Paas. Als de kerk 
(opnieuw) begint. Hand-

boek voor missionaire gemeenschapsvor-
ming. VKB Media, 2008.
Over actuele vragen rond kleine kerken: 
Henk Geertsema, Transities vragen her-
nieuwde oriëntatie op identiteit. In: Christe-
lijk Weekblad 22 januari 2016. 
Wim Beekman, Leve de dorpskerk. Verslag 
van een studie naar de mogelijkheden en be-
perkingen van kleine kerkelijke gemeenten 
in kleine dorpsgemeenschappen. 2011 (niet-
gepubliceerd). 
Paul van der Harst, Klein en dapper. Katern 
met portretten van enkele kleine gemeenten 
die ondanks het geringe aantal actieve kerk-
leden het vuur brandend weten te houden. In: 
Kerkinformatie januari 2016.

Samenkomst in een huiskamer

Een ideale gemeente 
bestaat op aarde niet

Huisgemeente: Doorstart voor een kleine kerk?
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De ontwikkelingen in de maatschappij hebben ook 
gevolgen voor het diaconaat van onze kerken. Het is 
daarbij belangrijk dat we diaconaat zien als iets van 
de gemeente. Als diaken heb je de boeiende taak 
om de gemeente hierin voor te gaan en toe te rus-
ten. Zodat het diaconaat van je gemeente tot bloei 
komt. Kom daarom naar de landelijke diakenendag 
op 11 maart in Veenendaal en laat je toerusten en 
inspireren. Het programma begint om 9.30 uur en 
sluit om 13.15 uur af met een lunch.

Landelijke diakenendag: 
B(l)oeiend diaconaat 

Deelsessies
Je kunt kiezen uit tien deelsessies die twee keer worden aangeboden. 

1. Bidden 
Hoe zorg je ervoor dat jullie diaconale werk wordt gedragen door gebed? In deze deelsessie 
krijg je daarvoor praktische tips en handvatten. 

2. Toerusten en stimuleren 
Hoe motiveer je gemeenteleden tot bloeiend diaconaat? Een boeiende vraag die beantwoord 
wordt tijdens deze deelsessie.

3. Plannen, coördineren en effectief vergaderen 
Deze deelsessie helpt je om focus en richting aan te brengen in het diaconale werk. Je krijgt 
tips hoe je als diaconie op een effectieve manier het diaconale werk kunt coördineren. 

4. Samenwerken en bruggenbouwen 
Hoe en met wie bouw je contacten op om zo de diaconale inzet en effectiviteit ervan te 
vergroten? Deze deelsessie helpt je verder op weg. 
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5. Signaleren 
Hoe kun je als diaken problemen en misstanden signaleren? En hoe kaart je problemen aan 
bij wie daarvoor verantwoordelijk zijn? Tijdens deze deelsessie gaan we samen op zoek naar 
antwoorden op deze vragen.

6. Helpen 
Wat is eigenlijk helpen? Welke valkuilen zijn er en hoe laat je de hulpvrager in zijn waarde? 
Hierover gaan we tijdens deze deelsessie met elkaar in gesprek.

7. Oriëntatie voor nieuwe diakenen 
Waar ben je als diaken aan begonnen? In deze deelsessie krijg je in vogelvlucht een 
introductie van je werkzaamheden als diaken. 

8. Communiceren
Om gemeenteleden toe te rusten en te stimuleren is goede communicatie belangrijk. Deze 
deelsessie geeft je ideeën en handvatten om hier in jouw gemeente werk van te maken. 

9. Bijbelstudie ‘GodsDienst’ 
Wat zegt de Bijbel over het dienen van God door het dienen van je naaste? In deze deelsessie 
ontvang je inzichten die je kunt gebruiken bij het toerusten van gemeenteleden. 

10. Jongeren en diaconaat
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Maar hoe leg je dan verbinding tussen diaconaat en 
jongeren? In deze deelsessie helpen we je graag op weg. 

Voor meer informatie en aanmelden: www.diaconaalsteunpunt.nl/diakenendag2017



 26
 DIENST 2017

Reformatie

Sola scriptura - door de Schrift alleen - is onder ons een vrij bekend begrip. Het hoort 
bij de Reformatie en het komt van Luther. Het is in 2017 500 jaar geleden dat de 
Reformatie begon. Hoe kwam Luther er toe om de Bijbel weer zo centraal te stellen? 
Waar ging het hem om als hij steeds weer de Bijbel als norm stelde? En wat betekent 
dat voor ons vandaag, vijf eeuwen later? Deze vragen kunnen het beste beantwoord 
worden door te luisteren naar wat de reformator zelf over zijn omgang met Gods 
Woord gezegd heeft.

Herman Selderhuis

Het Woord moeten ze 
laten staan

Luthers oproep nog steeds actueel

Het vierde couplet van Luthers lied ´Een 
vaste burcht´ begint in de Nederlandse versie 
met: Gods Woord houdt stand in eeuwigheid. 
Dat is een prachtig statement en geheel in de 
lijn van Luther maar hijzelf had in die versre-
gel toch wat anders neergezet: Das Wort sie 
sollen lassen stahn. Dat is geen stelling maar 
een oproep, een aansporing en tegelijk een 
vermaning. In dat Woord van God had Luther 
de zekerheid van het geloof en de rijkdom 
van vrije genade gevonden 
en daarom moet dat Woord 
ook blijven staan. Of beter: 
zij moeten dat Woord laten 
staan en met die zij doelt 
Luther op ieder die zichzelf 
boven dat Woord plaatst, die aan dat Woord 
afdoet of toedoet.
Na vele jaren van geloofsstrijd en van bij-
belstudie, vond Luther eindelijk rust toen 
hij in dat Woord ontdekte dat God genadig 
is en ons rechtvaardigt op basis van Chris-
tus´ werk en niet dat van ons. Lang had hij 
geloofszekerheid in zijn hart, in zijn gewe-
ten, in zijn eigen levensstijl gezocht maar 
daar liep hij compleet in vast. Totdat hij in 
de Bijbel ontdekte dat het heil van buitenaf 

naar ons toekomt en dat zekerheid te vinden 
is in het Woord van de belofte. Toen hij dat 
eenmaal gezien had, zag hij ook hoeveel er 
in kerk en theologie gaande was dat niet veel 
met de Bijbel te maken had en er zelfs regel-
recht tegen in ging.

Klooster
In zijn zoektocht naar God besloot Lu-

ther het klooster in te gaan en monnik te wor-
den. Daar wierp hij zich 
op de studie van de Bijbel 
uit angst verloren te gaan, 
uit angst voor God, en op 
zoek naar innerlijke rust en 
vrede. Hij maakte zich zo 

met de inhoud vertrouwd, dat hij wist wat op 
elke bladzijde stond; zodra iemand een tekst 
noemde, wist hij precies waar die te vinden 
was. Luther ‘begon de Bijbel te lezen en las 
hem steeds weer’, zoals hij zelf bericht. Hij 
las de Bijbel van voor naar achter en begon 
daarna opnieuw. Hij maakte samenvattingen 
van elk hoofdstuk om zo de inhoud beter te 
kunnen onthouden. Zo deed hij in het kloos-
ter een geweldige bijbelkennis op, waarom 
hij zelfs door tegenstanders geprezen werd.

Luther vond rust toen hij in 
het Woord ontdekte dat 
God genadig is
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Reformatie: Het Woord moeten ze laten staan

In het klooster leerde Luther ook dat bijbel-
lezen eigenlijk ‘bijbelluisteren’ is. Een tekst 
moet gelezen en gehoord 
worden en dat net zolang 
totdat je enig besef hebt van 
wat de tekst zegt. Deze ma-
nier van bijbellezen werd 
wel lectio divina genoemd. 
Letterlijk is dat het goddelijke lezen. Lezen 
en luisteren tot je Gods stem in het Woord ge-
hoord hebt. Dat is volgens Luther een levens-
lang leerproces: ́ Als je een christen wilt wor-
den, moet je het Woord van Christus nemen, 
maar wel weten dat je er nooit in uitgeleerd 
raakt en dan zul je met mij erkennen dat je 
zelfs het ABC nog niet kent. Als het om roe-
men zou gaan, dan zou ik dat zeker over mij-
zelf kunnen doen, want ik ben dag en nacht 
met de studie van de Bijbel bezig geweest en 
toch ben ik nog steeds een scholier. Ik begin 
elke dag als iemand van de basisschool.´

Herkauwen
De Bijbel werd hem steeds meer tot enige 

bron en norm, waarbij hij onder meer in een 
preek uit 1515 wel duidelijk stelt dat het niet 
om de Bijbel op zich gaat, maar daarom dat 
wij via de Bijbel tot Christus komen. Wie de 
Bijbel wil lezen, moet heel goed oppassen 
niet te gaan dwalen, want je kunt de Schrift 
ook zelf uitbreiden en sturen. Luther vond 
dat we ons niet moeten laten sturen door 
ons gevoel, door wat wij bij een tekst erva-
ren, maar dat de Bijbel ons moet leiden naar 
de bron. Dat wil zeggen 
naar het kruis van Christus, 
want dan bereiken we ons 
levensdoel en gaat het niet 
voor eeuwig mis met ons. 
Daarom is het zo van belang dat we biddend 
luisteren naar de Bijbel en grondig nadenken 
over de betekenis van dat ene Hebreeuwse 
begrip of dat Griekse woord dat in de tekst 
staat.

Het gaat, zoals Luther zegt, om het herkau-
wen van een Bijbeltekst en om het net zo lang 

luisteren totdat de tekst als 
het ware uitbot als de bloe-
sem aan een boom en de 
rijke inhoud tevoorschijn 
komt. Zo bleef Luther met 
de Bijbel bezig, omdat hij 

het wezenlijk vond dat ieder mens het Woord 
van God zo zuiver en duidelijk mogelijk kon 
lezen en horen. In de Bijbel woont God Zelf, 
‘en daarom beste christenen: erin, erin!’, riep 
Luther de gelovigen toe. De christen moet de 
Bijbel in. Hij moet zich erin verdiepen en er 
helemaal in onder gaan.

Helder licht
Voor Luther is duidelijk dat de Schrift 

zelf volkomen zeker, goed te verstaan, helder 
en open is en haar eigen uitlegster is. De Bij-
bel beproeft, richt en verlicht alle menselijke 
beweringen en Luther verwijst daarvoor naar 
Psalm 119:130: Als Uw woorden opengaan, 
is er licht en inzicht voor de eenvoudigen. 
In de kerk en in het geloof gaat het mis als 
mensen die zich als deskundigen opwerpen 
boven de Bijbel gaan staan en menen dat de 
bijbelteksten niet duidelijk genoeg zijn voor 
gewone gelovigen. Luther had de God van 
gratis genade gevonden door gewoon in de 
Bijbel te lezen en bij de Bijbel te blijven. De 
tegenstand van paus, keizer, dwaalgeesten en 
van de duivel zelf had hij weerstaan door zich 
aan de tekst van de Schrift vast te houden. Zo 

bleven kerk en geloof in de 
zestiende eeuw en sinds-
dien bewaard.
Daarom moeten we dat 
Woord gewoon laten staan. 

Maar we moeten het niet laten liggen. Kau-
wen en herkauwen zegt Luther. Hoe doe je 
dat in een tijd waarin we zo weinig tijd lijken 
te hebben en we al zoveel informatie over 
ons heen krijgen? Luthers vrouw Katharina 

Lezen en luisteren tot je 
Gods stem in het Woord 
gehoord hebt

Liefdesbrieven laat je toch 
ook niet ongeopend liggen?
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Herman Selderhuis

zei vijf eeuwen terug ook al dat ze het te druk 
had om in de Bijbel te lezen. Dat veranderde 
toen Luther haar een fors bedrag beloofde als 
ze binnen een paar maand de hele Bijbel had 
gelezen. Geld kan helpen maar is niet de op-
lossing. Die zit namelijk niet in de portemon-
nee maar in je hart. Wie de Here liefheeft, wil 
meer van Hem weten. Liefdesbrieven laat je 
toch ook niet ongeopend liggen? Een refor-
matie van ons hart en van onze agenda, zal 
ons al een heel stuk dichter bij Gods Woord 
brengen.

Herman Selderhuis, hoogleraar aan de TUA 
en directeur van Refo500, schreef de Luther-
biografie ‘Luther. Een mens zoekt God’.

Herdenkingsjaar
De 95 stellingen die Luther op 31 oktober 1517 bevestigde op de deur 
van de slotkapel van Wittenberg worden als het startsignaal gezien van 
de Reformatie van de kerk in de zestiende eeuw.
Het internationale platform Refo500 wil aan een breed publiek de rele-
vantie van de Reformatie laten zien. In Refo500 wordt samengewerkt 
door onder andere protestantse en katholieke organisaties, universitei-
ten, musea, hogescholen, steden, enz. Zie voor activiteiten, producten, 
tentoonstellingen, reizen en ideeën: www.refo500.nl.
Via www.reformatieactueel.nl is gratis verwerkingsmateriaal te down-
loaden over 500 jaar Reformatie voor een breed christelijke doelgroep in scholen en ker-
ken. Bijvoorbeeld lesmateriaal voor jongeren, maar ook teksten van Luther en een ge-
meenteschets voor drie leeftijdsgroepen.

Weet wat je gelooft
In 2017 komt AKZ+ op weetwatjegelooft.nl met een online videocursus Reformatie Nu. In 
ruim twintig korte videolessen over diverse thema’s leggen deskundigen de link tussen de 
Reformatie en de actualiteit. Hoe relevant nog zijn de ideeën en praktijken die de Reforma-
tie heeft voortgebracht? Hoe heeft het eeuwenoude gedachtegoed zich ontwikkeld door de 
tijd heen naar het hier en nu? Hete hangijzers worden niet geschuwd en naast stevige kost 
en tips voor de praktijk passeren ook allerlei leuke en interessante weetjes de revue. Alle 
lessen – ze gaan bijvoorbeeld over bidden, biechten, omgaan met de Bijbel en de visie op 
het ambt – zijn geschikt voor persoonlijke geloofsopbouw en toerustingswerk in de kerke-
lijke gemeente.

Dit beeld staat in kasteel Coburg waar Luther 
een tijd verbleef.
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Kerkrecht

Voor zijn nieuwe baan verlaat Bert het ouderlijk huis en gaat elders wonen. Maar de 
kerk in zijn nieuwe woonplaats bevalt hem niet. Heel anders dan thuis. Dus vraagt 
hij geen attestatie aan, maar blijft lid in de kerk van zijn ouders. Wel komt hij via een 
collega in aanraking met een gemeente die hem meer aanspreekt. Hij zou er wel lid 
willen worden. Maar hij wil ook graag lid blijven in de kerk van zijn ouders. Kan dat, 
een dubbel lidmaatschap?

Kornelis Harmannij

Een dubbel paspoort?
Over de mogelijkheden van gastlidmaatschap

Het eerste antwoord op die vraag is nee. 
Daarop wijst art. C45.1 KO: ’Wanneer ie-
mand ( ) zich zonder kennisgeving bij een an-
dere kerkgemeenschap aansluit ( ), berust de 
kerkenraad daarin en doet hij van de beëin-
diging van het lidmaatschap mededeling aan 
de gemeente’. Een kerkenraad die merkt dat 
iemand elders lid is geworden, mag daaraan 
de consequentie verbinden: dan is hij het bij 
ons niet meer.
Een slimme broeder uit het land zag toch 
een opening: als iemand zich nu niet zon-
der, maar met kennisgeving bij een andere 
kerk aansluit, kan het dus wel? Maar eigen-
lijk wist hij daarop het ant-
woord al. Zelfs binnen het 
eigen kerkverband geldt dat 
je niet op twee plaatsen lid 
kunt zijn. De artikelen C42 
(kerkelijke registratie), C43 
(binnenkomst in de gemeente) en C44 (ver-
trek uit de gemeente) hebben dat als gemeen-
schappelijke vooronderstelling: je bent lid 
waar je woont en bij verhuizing verhuist ook 
je lidmaatschap mee. Ze hebben echter ook 
als vooronderstelling dat de betrokkene dat 
meldt bij zijn kerkenraad. C45 voegt daar-
om toe wat er moet gebeuren als iemand die 
melding achterwege laat: dan spreekt de ker-
kenraad uit wat betrokkene zelf had moeten 

doen. In dit geval: de betrokkene had moeten 
melden dat hij zich aansluit bij een andere 
kerkgemeenschap en daarmee zijn lidmaat-
schap hier beëindigt.

Plaatselijke toewijding
Het lidmaatschap van de kerk is immers 

meer dan een kerkelijk ‘paspoort’, dat je een 
aantal ‘burgerrechten’ biedt, zoals de toe-
gang tot de sacramenten, stemrecht en het 
recht van bezwaar. Het lidmaatschap van de 
kerk draait om levende betrokkenheid. Dus 
niet slechts dat je ‘gerechtigd’ bent om het 
avondmaal te gebruiken, maar dat je daad-

werkelijk meedoet in de 
dienst van Woord, sacra-
ment en gebed en dat je je 
bijdrage levert aan de on-
derlinge gemeenschap. Het 
is een zaak van toewijding. 

Toewijding aan Christus als Heer van de kerk 
en daarom ook toewijding aan de kerk als het 
lichaam van Christus. Die toewijding kun 
je uiteraard niet op alle plaatsen tegelijk to-
nen; je doet het in de plaats waar je verblijft. 
Daarom kun je ook geen lid zijn van de ‘lan-
delijke’ GKv; je bent lid van de plaatselijke 
GKv, de plaats waar je woont en kerkelijk 
meeleeft.
Die realiteit werkt zelfs door in de situatie die 

Zelfs binnen het eigen 
kerkverband kun je niet op 
twee plaatsen lid zijn
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Kornelis Harmannij

we altijd beschouwden als uitzondering op 
de regel: de student die heen en weer pendelt 
tussen de woonplaats/kerk van zijn ouders 
en de kerk in de stad waar hij zijn opleiding 
volgt. Vrijwel nooit betekent dit dat zo’n 
student in beide gemeentes 
volop meeleeft. Eerder is 
het dat hij meedoet in de ene 
gemeente en in de andere 
zo nu en dan zijn gezicht 
laat zien. En dat is prima. 
Daarom hebben de kerken voor studenten 
en andere mobiele jongeren geen regeling 
gemaakt die een dubbel lidmaatschap in-
houdt, maar een regeling ‘gastlidmaatschap’ 
waarbij de gemeente waar hij zich het meest 
ophoudt de ‘thuiskerk’ bedoelt te zijn en de 
andere de ‘gastkerk’.

Niet alleen jongeren
Ondertussen zijn ‘jongeren’ al lang niet 

meer de enige categorie die gebaat is bij een 
regeling gastlidmaatschap. Ook voor oudere 
gemeenteleden kan het een passende onder-
steuning betekenen. Denk aan het echtpaar 
dat een groot deel van het jaar doorbrengt 
in hun tweede huis of op hun vaste camping 
en daar ook kerkelijk aansluiting zoekt. Of 
iemand die voor zijn werk vaak elders moet 
zijn, steeds op dezelfde locatie, en daar ook 
kerkelijke contacten heeft opgebouwd. Het is 
waardevol wanneer deze mensen hun kerke-
lijk meeleven niet willen beperken tot de tijd 
dat ze ‘thuis’ zijn, maar ook in de andere om-
geving de broederschap zoeken. Dan hoeven 
ze nog niet op meer plaatsen voluit lid te wor-
den, maar de kerken kunnen hen wel de mo-
gelijkheid bieden van een gastlidmaatschap.
Daarnaast hebben we te maken met een 
groeiende openheid naar andere kerkge-
meenschappen. Het was al niet ongebruike-
lijk dat iemand zelf lid is van bijvoorbeeld 
een CGK, maar voor zijn werk functioneert 
binnen een GKv-organisatie. Zo kan het ook 

gebeuren dat iemand lid is van een GKv, 
maar een kerkelijke functie krijgt aangebo-
den binnen de PKN, op voorwaarde dat hij 
daar ook lid wordt. Of denk aan Bert uit de 
inleiding: hij zou wel van twee kerken lid 

willen zijn, behorende tot 
twee verschillende kerkge-
meenschappen.
Nog een andere categorie 
wordt gevormd door kerk-
leden die een tijdlang in het 

buitenland verblijven. Of andersom: buiten-
landers die een tijdlang in Nederland door-
brengen. Weer is het positief wanneer zij niet 
alleen betrokken willen blijven op hun kerk 
van herkomst, maar ook in hun tijdelijke va-
derland kerkelijk actief willen zijn.
In zulke gevallen is het niet goed wanneer we 
mensen dwingen om de band met de andere 
kerk te verbreken. Maar evenmin is aan te 
raden om hen een volledig dubbel lidmaat-
schap aan te bieden. Laat maar helder blijven 
dat het om een tijdelijke oplossing gaat, in 
afwachting van terugkeer of een definitieve 
keus voor de nieuwe woonplaats. Tot zolang 
kan het gastlidmaatschap een goede voorzie-
ning zijn.

Nieuwe regeling
Deputaten Kerkorde hebben daarom een 

generale regeling kerklidmaatschap voorge-
steld die ruimere mogelijkheden geeft voor 
het aanvaarden van gastleden (te vinden in 
hun rapport aan de generale synode 2017, 
pag. 43-46). Het betreft artikel 3:
1. Iemand kan als gastlid worden aanvaard of 
toegelaten, wanneer hij ook elders lid is en er 
goede redenen bestaan om in beide gemeen-
ten aan het kerkelijk leven deel te nemen. Van 
het gastlidmaatschap wordt mededeling ge-
daan aan de gemeente.
2. Een gastlid heeft de rechten van een 
belijdend lid of een dooplid, afhankelijk van 
de invulling van zijn lidmaatschap elders, 

Laat maar helder blijven 
dat het om een tijdelijke 
oplossing gaat
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met uitzondering van de uitoefening van het 
actief en passief kiesrecht.
De beperking tot een bepaalde leeftijd, met 
name de jongeren, is hier weggevallen. Ook 
is er geen beperking tot Nederland of tot 
zusterkerken.
Dat betekent niet dat een kerkenraad straks 
verplicht is om alle mensen, met het maakt 
niet uit welke kerkelijke 
achtergrond, te aanvaarden 
als gastlid. Een kerkenraad 
mag toetsen of er eenheid 
is in geloof, zoals dat ook 
geldt bij de toelating van 
incidentele gasten tot het avondmaal. Verder 
mag de kerkenraad beoordelen of er werke-
lijk sprake is van goede redenen om op meer 
dan een plaats kerkelijk ingeschreven te zijn. 
Zo geeft de nieuwe regeling de kerkenraad de 
ruimte om in allerlei mogelijke situaties een 
eigen afweging te maken.

Hoofdzaken
De nieuwe regeling geeft geen aanwij-

zing over welke kerk dan de ‘thuiskerk’ en 
welke kerk ‘gastkerk’ moet zijn. Want dat 
kan per situatie verschillen. Voor studenten 
is de thuiskerk bij voorkeur de kerk waar ze 

het meest aanwezig zijn. Maar voor buiten-
landse gasten kan het andersom uitpakken: 
ze zijn voor het moment het meest actief in de 
gastkerk, maar willen misschien liever voluit 
lid blijven in de kerk waarnaar ze ooit hopen 
terug te keren.
De nieuwe regeling vermeldt wel hoe het 
verschil tussen het lidmaatschap en het gast-

lidmaatschap tot uiting 
komt in de rechten die ie-
mand heeft. Een gastlid 
mag volop meedoen, maar 
heeft geen stemrecht en 
kan evenmin tot ouderling 

of diaken worden verkozen. Dat kan hij al-
leen in de thuiskerk.
Al met al is de nieuwe regeling beknopter 
dan de oude regeling van het gastlidmaat-
schap voor jongeren. Die bevatte meer uit-
leg over de bedoeling en beschreef de ideale 
toepassing. In de praktijk werd dat nooit he-
lemaal waargemaakt. De nieuwe regeling 
beperkt zich daarom tot de hoofdzaken, die 
bij alle verschil in uitwerking toch minimaal 
vast moeten staan.

Kornelis Harmannij is predikant in Best en 
deputaat kerkorde.

De kerkenraad heeft 
de ruimte om een eigen 
afweging te maken

Kerkrecht: Een dubbel paspoort?
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