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Begrippen
Het deputaatschap Aanvullende steun missionaire projecten (ASMP)1
is door de GS Ede ingesteld voor financiële steunverlening aan
missionaire projecten. (…). De hoofdopdracht van ASMP is het
beschikbaar stellen van aanvullende financiële steun bij missionaire
projecten. Deze opdracht wordt uitgevoerd binnen de kaders en
criteria die terug te vinden zijn in de uitvoeringsregeling van ASMP.

Praktijkcentrum voor onderzoek en dienstverlening in de kerken 2.
Het Praktijkcentrum (…) ondersteunt en begeleidt kerken bij het
gemeente-zijn in een geseculariseerde cultuur. Het Praktijkcentrum
bundelt wetenschappelijk en praktijkgericht theologisch onderzoek
met praktijkervaring. Ze richt zich in het programma op vraagstukken
die leven in de kerken en bij de uitvoering van het programma wordt
gebruik gemaakt van de grote kennis en ervaring die aanwezig is in
de kerken.

gereformeerd3: (bn.)(rel.), 1 (oorspr.) hervormd; 2 (thans) een bep.
Richting daarvan, nl. orthodox-calvinistisch: het gereformeerd
protestantisme, ter onderscheiding van het lutheranisme; de Ned.
Gereformeerde Kerk, de kerk die zich in 1886 van de Hervormde heeft
afgescheiden; de Christelijke Gereformeerde Kerk, had zich in 1834
afgescheiden; de Gereformeerde Kerken in Nederland, vereniging van
de twee bovengenoemde; de Gereformeerde Bond, richting binnen de
Nederlandse Hervormde Kerk, waarin uitverkiezing en
wedergeboorte een centrale plaats in de religieuze beleving heffen (in
1906 opgericht); een gereformeerde bonder, iem. die bij de
Gereformeerde Bond aangesloten is.
identiteit4: (v.’-en) [<Fr. Identité], 1 eenheid van wezen, volkomen
overeenstemming, syn. persoonsgelijkheid: de identiteit van het
schrift met dat van de beschuldigde; zijn identiteit bewijzen, bewijzen
dat men de persoon is, voor wie men zich uitgeeft; van sommige
slachtoffers kan de identiteit niet meer worden vastgesteld, men kan
niet meer nagaan wie zij waren; 2 eigen karakter, het individuele
kenmerk: hij heeft geen eigen identiteit, hij waait met alle winden
mee; 3 (wisk.) vergelijking die voor alle waarden der daarin
voorkomende veranderlijke grootheden geldig is.

1

Bron: http://www.gkv.nl/organisatie/deputaatschappen/aanvullende-steun-missionaire-projecten/
Gedownload op 07.12.2015.
2
Bron: http://www.gkv.nl/organisatie/steunpunten/praktijkcentrum/. Gedownload op 07.12.2015
3
Geerts, G., Heestermans, H. (1995) 958.
4
Geerts, G., Heestermans, H. (1995) 1227
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0. Inleiding
‘Wat is gereformeerde gemeentestichting?’ - een vraag die op meerdere niveaus in het kerkverband
van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt gesteld wordt. Door kerkenraden, op classes- en synode
vergaderingen. Immers, als gemeentestichters theologisch weloverwogen keuzes maken om het
evangelie te contextualiseren, kunnen ze op punten afwijken van de manier van kerk-zijn van de
moederkerk. In dergelijke projecten kunnen vrouwen in het leiderschapsposities aangesteld worden.
Of er is sprake van dubbele dooppraktijken en wordt niet altijd expliciete instemming gevraagd met
de drie formulieren van enigheid wanneer iemand tot ouderling is gekozen.
Deze observaties vormden de aanleiding om de vraag: ‘Wat is gereformeerde gemeentestichting?’
systematisch te onderzoeken. Hiertoe is een onderzoek ontworpen met zowel een literatuurstudie~
als een empirisch onderzoek-deel. Een derde deel van dit onderzoek focust op ontwikkeling van een
model waarin identiteit gedefinieerd wordt in het begrippenpaar ‘duurzaamheid en innovativiteit’.
Centraal in dit onderzoek staat de vraag naar ‘Wat is gereformeerd?’. Dit is een vraag naar de
gezamenlijke identiteit van gemeentestichtingsprojecten en hun moederkerken, en naar de vraag
wat dan het gezamenlijke element in deze identiteit is: waar blijkt deze gezamenlijkheid in? Kunnen
beide elkaar vinden in die gedeelde identiteit, en elkaar ook verder helpen ondanks de verschillen die
er naast deze gedeelde identiteit ook zijn? Het zijn vragen naar wat de kerk tot kerk maakt, en hoe
kerken dat plaatselijke invullen en wat hen daarin verbindt.
Dit rapport is het eerste deelresultaat: de rapportage van de literatuurstudie. Hierin nemen we u
mee naar literatuur die de basis heeft geboden voor een theoretisch kader op het gebied van
‘(gereformeerde) identiteit’. Dit theoretisch kader dient als kader waarbinnen de empirische te
verkrijgen resultaten geïnterpreteerd worden en het is basis voor de ontwikkeling van het model
‘duurzaamheid en innovativiteit’.
Deze rapportage hebben we als volgt ingedeeld:
1.

2.

3.

We beginnen dit overzicht met een aantal theologische reflecties op ‘gereformeerd’-zijn en de
identiteit van de kerk. Dit doen we aan de hand van een aantal recent verschenen artikelen
over de identiteit van kerken in het algemeen en van de GKv in het bijzonder5 (Hoofdstuk 1).
Daarna zullen we specifiek inzoomen op de historische identiteitsontwikkeling van de
Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Daarvoor gaan we terug naar de oorsprong en beginjaren
van de GKv-kerken. Dat doen we in hoofdstuk 2. Dit hoofdstuk is gebaseerd op een
onderzoeksproject dat prof. Mees te Velde eind jaren 90 met een aantal masterstudenten
vorm gaf. De resultaten van dit project zijn verschenen in het boek ‘Vrijgemaakte
Vreemdelingen’.
In hoofdstuk 3 zullen we ingaan op de ontwikkelingen in de samenleving vanaf de jaren ’50 tot
nu en de consequenties die dit had voor de kerken. Dit hoofdstuk is gebaseerd op
onderzoeken binnen de kerk vanuit aanverwante vakgebieden zoals de sociologie, de

5

Wij baseren ons vooral op twee bronnen. Allereerst een artikel van George Lings (the director of The Sheffield
Centre, Church Army's Research Unit. Anglicaan). Hij beschrijft hierin het ontstaan van de term ‘DNA van de
kerk’ die in veel missiologische kringen gebruikt wordt als een omschrijving van de onopgeefbare kernwaarden
van de kerk. Daarnaast benutten we een artikel van Stefan Paas en Hans Schaeffer waarin zij ingaan op de
gereformeerde identiteit van kerkplantingen. Beide artikelen dienden als ingang voor de veelheid aan literatuur
die in deze artikelen verwerkt is.
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4.

veranderkunde en de organisatie-wetenschappen. We sluiten dit hoofdstuk af met een schets
van de geconstateerde GKv-identiteit.
In hoofdstuk 5 presenteren we de hoofdlijnen van het empirisch onderzoek. Daarbij laten we
zien hoe we de gevonden resultaten vertalen naar kwalitatieve onderzoeksmethoden. De
uitvoering en resultaatverwerking van dit empirisch onderzoek, valt buiten het bestel van deze
rapportage.

0.1. Begripsbepaling: wat is identiteit?
We onderzoeken de identiteit van de GKv –kerken en de ontwikkeling daarvan in zeven decennia.
Maar wat is identiteit precies? In het boek “Levend lichaam” beschrijven de auteurs de dynamiek van
christelijke geloofsgemeenschappen in Nederland. Daarvoor gebruiken zij een set van vier
perspectieven en spanningsvelden. Een van die vier is het begrippenpaar: ‘identiteit en cultuur’.
Daarover valt het volgende te lezen:
‘We hanteren hier de begrippen ‘identiteit’ en ‘cultuur’ naast elkaar. Bij identiteit gaat het om het
onderscheidende van een geloofsgemeenschap. Dit unieke van de geloofsgemeenschap proberen we in
dit perspectief in beeld te krijgen door in te zoomen op de cultuur, de voor ons meest bepalende
dimensie van de identiteit.’6
‘Sociologen zien de identiteit van een groep als het kenmerkende, waar door zij zich zowel onderscheid
van andere groepen als waardoor zij herkenbaar blijft in tijden van verandering’. (…) De cultuur zien zij
als een samenhangend geheel van kenmerkende voorstellingen, opvattingen, waarden en normen.’7
‘Aan ideologische zich met bepaalde waarden identificerende organisaties kan (…) een identiteit
toegeschreven worden. Deze identiteit wordt gevormd door de cultuur van een organisatie, waaronder
wordt verstaan het kenmerkende gedrag en handelen van een groep mensen, hun manieren van doen,
de gedeelde waarden en opvattingen, het integrerende communicatieve en interactieve patroon.’ 8
‘Om te kunnen sopreken van een herkenbare identiteit en cultuur van een geloofsgemeenschap, moet
er sprake zijn van een profiel dat gedurende een zekere tijd gelijk blijft. Identiteit en cultuur zijn echter
geen statische concepten. Geloofsgemeenschappen bevinden zich, net als andere maatschappelijke
organisaties in een ecosysteem waarin voortdurend waarden en gedragswijzigingen worden
uitgewisseld. Dat maakt dat geloofsgemeenschappen bewust of onbewust, gewild of ongewild, meeevolueren met de veranderende samenleving. De identiteit en de cultuur van organisaties, zijn niet voor
eeuwig, zelfs die van kerken niet. Wat wij hier identificeren als ‘identiteit en cultuur’ is niet meer en niet
minder dan een (tijdelijk) patroon van zelf-interpretaties en van onderscheidend gedrag en handelen
waarmee geloofsgemeenschappen hun verhouding tot de veranderende context vorm en inhoud geven.
Vanuit dit perspectief toont de geloofsgemeenschap zich als een vast patroon, maar over langere tijd
zullen we vooral de ‘vloeibaarheid’ opmerken’ 9.

6

Brouwer, (2007) 54-55
Brouwer (2007) 55
8
Brouwer (2007) 55
9
Brouwer (2007) 56.
7
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Met Brouwer (e.a.) definiëren wij identiteit als een:
•
•

•

Patroon van zelf-interpretaties en onderscheidend gedrag en handelen waarmee een
geloofsgemeenschap haar verhouding tot de veranderende context vorm en inhoud geeft.
Patroon dat het onderscheidende van een geloofsgemeenschap definieert in gedrag,
handelen, gedeelde waarden en opvattingen en haar communicatieve en interactieve vormen
ten opzichter van andere groepen en dat herkenbaar blijft in tijden van verandering.
Patroon dat dynamisch mee-evolueert in relatie met een veranderende context van de
geloofsgemeenschap.
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Hoofdstuk 1. De (gereformeerde) kerk en haar identiteit
Inleiding
In dit hoofdstuk zullen wij ons verdiepen in theologische noties rondom de vraag naar de identiteit
van de (gereformeerde) kerk. Beide begrippen ’identiteit’ en ‘gereformeerd’ zullen we verder
verkennen. We beginnen met het begrip identiteit. Om dat begrip verder uit te diepen gebruiken we
de term DNA en bespreken aan de hand van het artikel van Lings waarom deze term helpend kan
zijn. Daarna verkennen we de gereformeerde identiteit verder door middel van het bespreken van
het artikel van Paas en Schaeffer.
1.1. Identiteit van de kerk
1.1.1. Theorie en empirie
Wanneer men het heeft over de identiteit van iets of iemand dan gaat het vaak over de eigenheid
van deze persoon. Datgene wat altijd en overal hetzelfde is, de kern. Identiteit hangt dus samen met
continuïteit en eigenheid.10 Als vooronderstelling is verder belangrijk dat we erkennen dat ‘identiteit’
(met de woorden van Roel Kuiper) een “oriënteringsbegrip” is: het plaatst je ergens.11 Gesprekken
over identiteit zijn vaak lastig, ze roepen heftige emoties op en het is bijna altijd moeilijk om te
omschrijven wat nu het eigene is van een persoon of een groep. Ook in het geval van de kerk gaat
dat op en misschien nog wel meer dan in andere gevallen. De kerk zelf is namelijk net als identiteit
ook een gelaagd begrip. We kunnen op allerlei verschillende manieren naar de kerk kijken. We
kunnen beginnen in de werkelijkheid en beschrijven wat we zien als we naar mensen kijken die het
woord kerk gebruiken. We zouden er dan op uit kunnen komen dat kerk een gebouw is, of een groep
mensen, of een actie beweging. We kunnen ook beginnen bij datgene wat we uit de Bijbel en de
belijdenissen leren over de kerk. Dan komen we frasen tegen als: “een gemeente die tot het eeuwig
leven uitverkoren is” “vergaderd door de Zoon van God, door zijn Geest en Woord in eenheid van het
ware geloof”12. Of: de kerk is “Een, Heilig, Katholiek en Apostolisch”13.
Veelal bestaat er een spanning zit tussen wat kerkleden doen en zeggen en wat er dus empirisch valt
waar te nemen aan ‘praktijken van kerk-zijn’ enerzijds, en dat wat zij geloven over en van de kerk
anderzijds. Dat maakt het gesprek over wat de kerk is vaak een lastig en moeizaam gesprek omdat
het er erg aan ligt vanuit wel perspectief men met elkaar in gesprek gaat.
In ons onderzoek willen we ’opvattingen over kerk-zijn’ en ‘de praktijk van kerk-zijn’ niet los van
elkaar behandelen maar juist met elkaar in gesprek brengen. We hebben dus een benadering van de
identiteit van de kerk nodig die er voor zorgt dat we zowel empirische als ook theoretische inzichten
gebruikt. Een manier waarop dat zou kunnen is door te spreken over het ‘DNA van de kerk’.

10

https://nl.wikipedia.org/wiki/Identiteit_(eigenheid)
Kuiper 2014, 6.
12
Heidelbergse Catechismus zondag 21
13
Apostolische geloofsbelijdenis.
11
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1.1.2. DNA van de kerk
‘Het DNA van de kerk’ een relatief nieuwe toevoeging aan het theologisch discours over de kerk.14
Lang ging men er vrij klakkeloos vanuit dat alle christenen wel wisten wat de kerk was.15 Er waren
allerlei verschillende discussies gaande maar de basisovertuiging was dat iedereen het wel eens was
over de identiteit en het doel van de kerk. Onder invloed van verschillende factoren is de vraag: 'wat
is de/een Kerk?' een actuele vraag geworden.16 De variëteit in nieuwe vormen van kerk-zijn die is
ontstaan maakt dat men zich steeds meer realiseert dat geen enkele vorm van kerk-zijn Christus
volledig representeert en dat verschillende vormen samen het lichaam van Christus zijn. Door deze
ontwikkelingen wordt de vraag om een ‘basis-vorm’ van Kerk-zijn echter steeds dringender.
De metafoor van het DNA van de kerk is een manier om te praten over de essentie van kerk-zijn in
een context die steeds verder verandert. Daarnaast kan de metafoor van DNA ook licht werpen op de
manier waarop nieuwe kerken starten en tot bloei komen. Het kan een verklaring geven voor het feit
dat een startende kerk nooit een kloon wordt van de moederkerk, omdat hetzelfde DNA in een
andere context resulteert in een andere/ nieuwe kerk(vorm).
Wat kan er dan gezegd worden over de inhoud van de basisvorm van kerk of met andere woorden,
de inhoud van het DNA? Lings doet een suggestie17. Hij gebruikt de oude beschrijving van de kerk als:
Een, Heilig, Katholiek en Apostolisch. Net als het DNA opgebouwd is uit vier chemische componenten
in een bepaald patroon (de dubbele helix) zo is de kerk opgebouwd uit deze vier componenten in
hun samenhang. Natuurlijk zijn er in de geschiedenis verschillen van inzicht geweest over wat deze
vier termen nu precies betekenen. Daardoor is er naar aanleiding van deze 4 componenten van kerkzijn moeilijk een lijstje te maken waarop je kunt scoren of een groep een kerk is; tegelijk is het wel zo
dat het zaak is dat elke lokale kerk deze vier componenten uitleeft. Het betekent volgens Lings in
ieder geval dat elke kerk op haar eigen plaats aandacht heeft voor de vier dimensies van kerk-zijn:
1.
2.
3.
4.

Upward-facing dimension : het zoeken van God en het steeds meer op Hem gaan lijken in zijn
Heiligheid
Inward-facing dimension: groeien als gemeenschap die de Eenheid van de Triniteit laat zien
Outward-facing dimension: je missie als Apostel (gezondene) uitleven.
Allround-facing dimension: elke expressie van kerk zien als alleen maar een deel van de
Katholieke kerk.

Lings is ervan overtuigd dat wanneer deze verschillende componenten van het DNA van een kerk
gebruikt worden in de gesprekken tussen gevestigde kerken en kerkplantingen, beide soorten kerken
nog veel van elkaar kunnen leren over wat het is om kerk te zijn.

14

Lings (2006)
Zo schrijft Martin Luther in de Schmalkaldische Artikelen (1536-1537) over de kerk: ‘Een kind van zeven jaar
weet, Gode zij dankt, wat de kerk is, namelijk de heilige gelovigen en “de schaapjes die de stem van hun herder
horen”’ (BSLK 459,20-23).
16
deze veranderingen in de tijd worden in hoofdstuk 3 uitgebreid besproken.
17
Natuurlijk is dit maar een suggestie en zou men wellicht ook andere invullingen kunnen bedenken. Wat ons
betreft is dit vooral een interessante suggestie omdat hierbij een van de oudste belijdenisgeschriften wordt
gebruikt om in de empirie waardevolle aanwijzingen te geven over wat het betekent om echte kerk te zijn. De
manier waarop dat gedaan wordt, mbv inward/outward ed. is weer een manier en zeker niet de enige.
15
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1.2. Wat is ‘Gereformeerd’?
Over de essentie van wat de kerk is kunnen we in algemene zin praten door het te hebben over het
DNA van de kerk. Voor invulling van dat DNA kunnen we teruggrijpen op bv. de Apostolische
geloofsbelijdenis. Wanneer het gaat om invulling van de identiteit van een gereformeerde kerk is er
echter meer te zeggen. De vraag naar wat het betekent om gereformeerd te zijn is net als de vraag
naar wat het is kerk te zijn, opnieuw actueel geworden in de laatste decennia. De planting van
nieuwe kerken door gereformeerde moederkerken zorgde ervoor dat de vraag naar de
gereformeerde identiteit niet uit kon blijven.
Sinds de jaren ’90 hebben de GKv veel energie gestoken in gemeentestichting. De motieven waren
enerzijds kerkgroei bewerkstelligen en anderzijds het verloren terrein in de grote steden
terugwinnen.18 Recent onderzoek19 laat zien dat door deze kerkplantingen veelal succesvolle
pogingen werden gedaan om werkelijk contextueel hun kerk-zijn vorm te geven in de diepgeseculariseerde omgeving van de grote stad.
Juist deze relatief geslaagde pogingen om het evangelie theologisch verantwoord contextueel vorm
te geven brachten echter problemen met zich mee. Deze gemeentestichting-initiatieven probeerden
immers niet een bepaalde beproefde vorm van kerk-zijn te herhalen, men experimenteerde met
nieuwe/ andere vormgeving. Onder andere daardoor ontstonden verschillen in vormgeving van
kerken die allemaal het predicaat gereformeerd droegen.

18
19

Paas en Schaeffer (2014)
Vnl. bachelor en masterscripties gedaan onder leiding van Stefan Paas aan de TU Kampen en VU Amsterdam
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1.2.1 Familiegelijkenis binnen de familie van ‘gereformeerden’
De vraag ‘wat is gereformeerd’ kan op verschillende niveaus gesteld worden. Allereerst kan
gereformeerd gezien worden als een verzamelterm voor allerlei denominaties en stromingen die zich
wereldwijd ‘gereformeerd’ noemen. ‘Gereformeerd’ is dan een aanduiding voor een hele familie aan
groeperingen, kerken en stromingen die vallen onder het algemenere label ‘christelijk’.20
Christelijk
Rooms-Katholiek

Gereformeerd

CGK

Geref. kerk.
vrijgemaakt

Baptist

Op deze manier is het mogelijk om de ‘Gereformeerde familie’ in kaart te brengen. Dan ontstaat een
bont palet aan gereformeerde kerken en instituties. Het belang van deze familie-metafoor is dat alle
gereformeerde kerken sommige karakteristieken gemeenschappelijk hebben, er is iets in hun DNA
dat hen samenbindt. Tegelijkertijd kunnen zij onderling ook weer behoorlijk van elkaar verschillen,
net zoals een neef en nicht dat kunnen.21 Vraag je iemand om de hele familie integraal te typeren,
dan zul je (afhankelijk van standpunt en geschiedenis) steeds verschillende verhalen krijgen.
Zo delen de GKv met Rooms-Katholieken het geloof in de Triniteit, met Baptisten het geloof in het
belang van zichtbare levensheiliging, en met de CGK vrijwel alles. Anderzijds verschilt de GKv van de
Rooms-Katholieke kerk in haar ambtsopvatting, van de Baptisten in haar doopopvatting, en met de
CGK in bepaalde spirituele dimensies en stijlkenmerken.
Laten we dan proberen te identificeren wat, vanuit ons perspectief, kenmerkend is voor wat
gereformeerd is. Dat doen we in het kader van dit specifieke onderzoek, in deze specifieke tijd, en in
deze specifieke kerkelijke en geografische context. De kerkhistoricus W. van ‘t Spijker stelde in 1990
aan het slot van een dik boek over De kerk: “Nu de kerk in een geseculariseerde wereld vèrder zal
20

De term ‘familie’ gebruiken we hier in Wittgensteiniaanse zin (Wittgenstein, Ludwig; Philosophische
Untersuchungen [Werkausgabe Bd. 1], Suhrkamp: Frankfurt a.M. 1984, 278 [par. 67]).
21
Vgl. Bauswein, Jean-Jaques; Vischer, Lukas (edd.); The Reformed Family Worldwide. A Survey of Reformed
Churches, Theological Schools, and International Organizations, Eerdmans: Grand Rapids/Cambridge 1999. De
auteurs stellen: “What is it that characterizes Reformed churches today? The answer is not obvious. The
universe of the Reformed churches cannot easily be described, and the descriptions will differ according to the
particular background of the authors” (26).
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hebben te gaan, lijkt het meest noodzakelijk een gemeenschappelijke, eenstemmige poging om de
gemeenschap te zoeken van allen, die op deze oerchristelijke basis van Schrift, belijdenis en kerkorde
de Here in Geest en waarheid zoeken te aanbidden. Door de Geest. ‘In Christus’’.22 Deze nadruk van
Van ’t Spijker op Schrift, belijdenis en kerkorde mag gerust kenmerkend heten voor veel wat
doorgaans ‘gereformeerd’ heet.23
Daarnaast hebben zich in een paar trefwoorden nog een aantal andere accenten gemanifesteerd in
de loop van de geschiedenis. Wij denken aan de bekende vier of vijf ‘sola’s’ (sola = alleen): alleen
Christus, alleen de Schrift, alleen door genade, alleen door geloof. Als samenvattende zin daarbij
wordt wel genoemd: soli deo gloria – alleen aan God de eer.24
Andere kenmerken zijn: de aandacht voor de kerk (zowel lokaal als universeel), het zoeken naar
oplossingen voor het probleem van de kerkelijke verdeeldheid en confessionele versplintering, het
getuige-zijn van de kerk in de samenleving, en de kerk in relatie tot overheid en staat.25
Tegelijkertijd wordt veelal benadrukt dat deze kenmerken zelf vrucht zijn van een historische
ontwikkeling, nl. die van de Reformatie (Luther, Calvijn, Zwingli). Daarmee wordt erkend dat er
enerzijds een continuïteit is tussen de kerk van voor en die van na de Reformatie, terwijl anderzijds
de verschillen met de Rooms-Katholieke kerk van die tijd ook helder worden. Kenmerkend voor
‘gereformeerd’ is dan echter ook dat de drie elementen (Schrift, confessie, kerkorde) in hun
onderlinge verhouding nooit statisch zijn maar zich in rapport met de tijd opnieuw moeten
bewijzen.26 De vrijheid van de gereformeerde kerk om steeds in relatie tot eigen tijd en plaats te
ontdekken wat de Schrift zegt, ligt allereerst in de Schrift zelf: in gereformeerd perspectief zijn
confessie en kerkorde altijd onderworpen aan de Schrift. Verder: het hoort bij het principe van de
Reformatie dat het er niet om gaat, een eigen kerkgenootschap te stichten maar om restauratie van
de kerk van Christus. Eigen belangen en standpunten zijn altijd hieraan ondergeschikt, naar
gereformeerde overtuiging. Tenslotte: het is eigen aan het gereformeerde perspectief om zichzelf als
kerk-onderweg te zien, op weg naar Gods volmaakte Koninkrijk.

22

Spijker, W. van ’t (e.a.) (red.); De kerk. Wezen, weg en werk van de kerk naar reformatorische opvatting, De
Groot Goudriaan: Kampen 1990, 520.
23
Vgl. ook de pogingen om binnen de GKv te omschrijven wat ‘gereformeerd’ is, zijn: Leest, C. van der; Wat is
gereformeerd?, De Vuurbaak: Groningen 1983; en: Feenstra, H.J.J.; Was Abraham gereformeerd?, Woord en
Wereld: Ermelo 1987. Van der Leest noemt de drie Formulieren van Eenheid, kerkorde en de binding aan Gods
Woord als kenmerkend. Feenstra wijst als kernpunten aan: het zorgvuldig luisteren naar de Schrift, aandacht
voor de geschiedenis van Gods wereld, waarin wij als kerk leven (bewustzijn van centrum, geschiedenis en
kerk).
24
Vgl. www.fivesolas.com (bezocht op 20 januari 2016).
25
Bauswein/Vischer, Reformed Family, 26-33.
26
Vgl. hiervoor bv. Busch, Eberhard; ‘Reformed Strengh in Its Denominational Weakness’. In: Alston Jr., Wallace
M.; Welker, Michael (edd); Reformed Theology. Identity and Ecumenicity, Eerdmans: Grand Rapids/Cambridge
2003; Eberhard Busch, Reformiert. Profil einer Konfession, TVZ: Zürich 2007.

‘Chocoladereep of ~hagelslag?’ Ontwikkeling van ‘Gereformeerde Identiteit’ in zeven decennia – versie 27.09.17

12

Dit betekent dat een definitie van wat ‘gereformeerd’ is altijd vergezeld dient te gaan van een
bijsluiter. Daarin staat dat resultaten die in het verleden behaald zijn, d.w.z. de manieren en vormen
waarop kerk-zijn zich heeft ontwikkeld, geen garantie voor de toekomst betekenen. Steeds opnieuw
zal de kerk zichzelf door zich te concentreren op de Schrift, in verbinding met haar belijdenis en
kerkorde, moeten herpositioneren in de eigen tijd en context.27
Samenvattend: ‘gereformeerd’ is altijd een aanduiding van een stroming of kerk die zich wil laten
leiden door de Schrift, vanuit de overtuiging dat God hierin zelf tot ons spreekt. In verschillende
plaatsen en tijden hebben gelovigen op basis van de Schrift geprobeerd onder woorden te brengen
wat concrete kernpunten zijn als het gaat om de kernovertuigingen en de manier van samenleven als
kerken onderling. Dit zijn de ‘confessies’ en de ‘kerkorde’. Wanneer we zulke historische pogingen
tot het verstaan van wat God zegt voor heilig verklaren, keren we ons tegen wat men van oudsher als
schriftgetrouw heeft getypeerd, nl. dat alleen de Bijbel onfeilbaar is (vgl. NGB art. 5). Punten die
vandaag in onze tijd en context voor controverse zijn er zeker, zoals de vraag of ook ouders die hun
kind niet laten dopen ‘gereformeerd’ mogen heten, of de vraag of gemeenten die vrouwen als
ambtsdrager bevestigen ‘gereformeerd’ mogen heten. De beantwoording van die vragen is niet los
van onze eigen standpunten, van onze eigen visie op geschiedenis en actualiteit van onze traditie,
van belangen en zorgen te zien.
Het is eigen aan de gereformeerde traditie dat ze intens wil worstelen met deze thema’s, en niet op
basis van een simplistisch ‘grassroot oecumenisme’ hete hangijzers en intense discussies vermijdt.28
Alsof we in een postmodern ‘anything goes’ de gesprekspunten moeten negeren. Tegelijk mag
duidelijk zijn dat binnen de katholiek-gereformeerde traditie deze gesprekken ook niet voortijdig
beslecht mogen worden: de gereformeerde familie kent tenslotte wereldwijd vele varianten. Het
uithouden van die spanning zouden wij in de allereerste plaats, in het kader van dit specifieke
onderzoek, in deze specifieke tijd, en in deze specifieke kerkelijke en geografische context, als
kenmerkend willen noemen voor wat ‘gereformeerd’ is.
1.2.2. Gereformeerd : Semper Reformanda
De term ‘gereformeerd’ moet dus altijd nader omschreven worden. Klaarblijkelijk biedt dit etiket
geen uitsluitsel over de precieze samenstelling van ingrediënten van de gemeenschap. Door
sommigen zal dit wellicht als een zorgpunt worden gezien. Wij zijn er echter van overtuigd dat hier
niet een zwakte maar juist een kracht ligt.29 Het woord gereformeerd hangt immers nauw samen met
het principe ecclesia reformata semper reformanda secundum verbum dei. Een gereformeerde kerk
moet zich steeds reformeren overeenkomstig het Woord van God.

27

Dit wordt bevestigd door de conclusie van Wybren de Jong, die pleit voor het concept van ‘narratieve
identiteit’ in tegenstelling tot essentialistische identiteit (Jong, Wybren de; Identities of Christian Traditions: An
Alternative for Essentialism [Contributions to Philosophical Theology, Vol. 5], Peter Lang: Frankfurt a.M. 2000).
28
Vgl. Alston Jr., Wallace M.; The Church of the Living God. A Reformed Perspective, Westminster John Knox
Press: Louisville/London 2002.
29
In de verdere uitleg van Gereformeerd zijn volgen wij Paas en Schaeffer (2014)
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Gereformeerd kerk-zijn is per definitie dynamisch kerk-zijn “in rapport met de context”.30 Het
principe ecclesia reformata… vindt haar scopus in de kerk. Haar confessies bieden vervolgens de
regels die bepalen of voorstellen voor kerk-zijn en veranderingen hierin naar Gods Woord zijn. Door
de drie bekende geloofsbelijdenissen (Apostolische geloofsbelijdenis, belijdenissen van Nicea en
Athanasius) als regel te aanvaarden plaatst de gemeenschap zich in de brede traditie van de
katholieke kerk. De latere gereformeerde belijdenisgeschriften vormen de contextualisatie hiervan in
West-Europa.
Het blijkt echter dat hoe sterker kerkgemeenschappen instemming vragen met contextualisaties van
het verleden, des te minder ruimte is er voor contextualisaties van het heden. In de debatten en
gesprekken over gereformeerde identiteit blijkt steeds weer dat ongemerkt de korte-termijngeschiedenis als maatgevend voor gereformeerde identiteit wordt beschouwd. Het is de vraag echter
hoe gereformeerd het is om contextualisaties van kerk-zijn vast te leggen als blauwdruk voor de
toekomst.
1.2.3. Gereformeerd: de kerk is schepping van het Woord
Kerk-zijn wordt in dergelijke blauwdruk-ecclesiologische vrijwel uitsluitend uitgedrukt in
kerkrechtelijke en systematisch theologische uitgangspunten over de kerk. Vanuit gereformeerde
optiek zijn het echter niet de menselijk bedachte, theologische uitspraken die een kerk tot kerk
maken. Het is God zelf die door Woord en Geest de kerk tot stand brengt. Daarbij gebruikt de Heer
mensen en menselijke middelen, maar gaat tegelijk kritisch in op de werkelijkheid van kerk en
wereld. Zowel de gereformeerde als de Lutherse traditie typeren de kerk daarom als ‘schepping van
het Woord’.31 De identiteit van een gereformeerde kerk is daarom ook niet hetzelfde als de
omschrijving ervan in menselijke belijdenisgeschriften. De (gereformeerde) identiteit wordt zichtbaar
in een samenspel van christelijke praktijken, overtuigingen, bronnen als Schrift en belijdenis en de
invloed van christelijke denkers.
Gereformeerde identiteit is dus het complexe geheel aan leven, werken, luisteren en vieren zoals dat
in de gemeenschap van de kerk plaatsvindt. Daarbij is doorslaggevend of de kerk Gods stem in de
Schrift wil blijven verstaan en tot klinken brengen, vanuit de overtuiging dat niet wij de identiteit van
de kerk maken, maar dat we onze identiteit ontlenen aan wat God zelf in het leven van de kerk doet.
Gereformeerd kerk-zijn is een voortdurende zoektocht naar hoe de kerk in een specifieke culturele
en kerkelijke context haar leven als bruid van Christus kan vormgeven.

30

Dit is een typisch neo-calvinistische aanduiding van de opdracht van kerk-zijn, die overigens volledig luidt ‘in
rapport brengen met het bewustzijn van onze tijd’ (vgl. In rapport met de tijd. 100 jaar theologie aan de Vrije
Universiteit, Kok: Kampen 1980).
31
zie Paas & Schaeffer (2014); Schaeffer (2014); en Schaeffer (2015).
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1.2.4. Gereformeerd: gearticuleerd patroon van zelfinterpretaties`
Eind mei 2016 vindt er een polemiek(je) plaats in het nd. Inzet: ‘Gaat het verlangen om eigentijds te
willen zijn in preken, ten koste van het gereformeerde?’. Ds. P. Niemeijer ziet zo’n verlangen als een
valkuil. Een uitspraak waarop gereageerd wordt door één van zijn collega’s: ds. Van Leeuwen.

Ingezonden brief ©nd – 28 mei 2016

In het kader van deze paragraaf, is de quote: ‘(…) gereformeerd zijn (wat dat ook is)(…)’ een
interessante. Voor de één staat vast dat eigentijds preken een valkuil is; het kan ten koste gaan van
het gereformeerde. De inzender van dit briefje ziet dat duidelijk anders: in zijn optiek is het manco
van preken niet dat ze te weinig gereformeerd zijn. Maar voegt daar aan toe: ‘Wat dat ook is’.
Dit dialoogje illustreert begrippen die in het voorgaande al eerder gekozen zijn: een ‘patroon van
zelfinterpretatie’. (§ 0.1.) Een ‘oriënteringsbegrip’. (§ 1.1.). En ook: ‘Gereformeerd (…) is per definitie
dynamisch (…) in rapport met de context’. Wil het begrip ‘gereformeerd’ leidend en dragend zijn in
volgende contexten en generaties, er dus altijd weer geïnvesteerd moet worden in het articuleren
van de inhoud van het begrip gereformeerd. In hoofdstuk 4 van dit rapport komen we hierop terug
door de importantie van betekenisgeving uit te leggen en te onderbouwen. Dat doen we op basis van
literatuurstudie.
Het begrip ‘gereformeerd’ biedt een basis biedt aan veel gemeentestichtingsprojecten. De opstellers
van dit rapport gaan ook empirisch onderzoek uitvoeren. Daarin bekijken zij hoe in de ontstaansgeschiedenis opvattingen over het begrip ‘gereformeerd’ (mee) ontwikkeld zijn. Anders
geformuleerd: hoe het begrip lokaal geïnterpreteerd en geladen wordt. Om die reden hebben we
met deputaten ASMP een gesprek gevoerd vergelijkbaar aan dat gevoerd gaat worden in enkele
cases. Input voor dit gesprek was de vraag: ‘Wat vindt je de invulling van het begrip ‘gereformeerd’?’
Samengevat is dit het resultaat geweest:
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Het begint bij God.
Hij schept de wereld en mensen tot Zijn Glorie. De bestemming van de mens ligt in het eren en
liefhebben van deze machtige God. Voorts als beelddrager van God de schepping in cultuur te
brengen en te beheren.
De mens kiest – daartoe verleit – anders: niets is meer het zelfde en de mens is tot niets goeds
meer in staat. Desondanks laat God mensen niet vallen: Hij biedt redding, uit genade – door Zijn
Zoon. Hij blijft een relatie met ons, mensen, zoeken en wacht op een antwoord van mensen.
Deze God laat zich kennen in schepping en Bijbel. Aanvaarding van Gods Woord betekent niet
begrijpen: wat wij als tegengesteld voelen, hoeft dat voor God niet te zijn. Het verkondigen van
Gods Woord, het luisteren naar Zijn Woord en het gehoorzamen aan Zijn Woord is essentieel.
Daartoe zet God mensen in relaties met anderen; God heeft volken op het oog, gemeenschappen.
In deze gemeenschappen wil God in relatie treden met mensen. Die gemeenschappen zijn
onmisbaar voor gelovigen: zo kunnen zij hun geloof onderhouden in vieringen, rituelen en
sacramenten.
Zulke gemeenschappen vormen samen de kerk. Bruid van Christus, verbonden met alle tijden en
plaatsen. Met Christus als hoofd, heeft die kerk geen hiërarchie nodig: Christus laat zich in ambten
vertegenwoordigen in de kerk. Om voor Zijn Bruid te zorgen. Want Christus staat centraal –
niemand en niets anders.
Die verbondenheid met gelovigen van alle tijden en plaatsen, vraagt enerzijds om een kritische
houding ten aanzien van gewoonten, tradities en vormen. Anderzijds om bereidheid respectvol te
leren van wat vorige generaties hebben doorgegeven, als ook van gelovigen in andere culturen.

Samenvatting hoofdlijnen overleg ASMP – 11 februari 2016
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1.3. Kenmerkend voor de (gereformeerde) kerk
Samenvattend ordenen we het voorgaande als volgt
•
•
•
•
•

Identiteit ontlenen we aan wat God zelf in het leven van de kerk doet
Identiteit is niet primair de omschrijving daarvan in menselijke (belijdenis)geschriften
Identiteit wordt zichtbaar in het leven en geloven van de kerk.
Kerk-zijn is een zoektocht naar hoe de kerk haar leven als bruid van Christus kan vormgeven in
een specifieke context.
Kerk-zijn bestaat uit het samenspel tussen de kenmerken: Eenheid, Heiligheid, Katholiciteit en
Apostoliciteit.
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Hoofdstuk 2. Oorsprong GKv – definitie van haar identiteit
In dit hoofdstuk zal een korte samenvatting gegeven worden van het boek ‘Vrijgemaakte
vreemdelingen: Visies uit de vroege jaren van het gereformeerd-vrijgemaakte leven (1944-1960) op
kerk, staat, maatschappij, cultuur en gezin’, verschenen in 2007, onder redactie van Dr. Mees te
Velde en Dr. Hans Werkman.
Het boek is een kerkhistorische studie naar de jaren direct na de vrijmaking (1944-1960).
Te Velde bespreekt inhoudelijke theologische thema’s die het profiel van de vrijgemaakten vormden
en ook stijlkenmerken zoals attitude en mentaliteit. Daarnaast zegt hij iets over de manier waarop
nieuwe generaties positieve vruchtbare aansluiting kunnen vinden bij het verleden.
Het is een spannende vraag welke van beide: stijl of inhoud het meest bepalend is geweest binnen de
vrijgemaakte wereld. Maar duidelijk is dat beide van invloed zijn (geweest).
2.1. Het Inhoudelijk profiel van de vroege vrijgemaakten:
2.1.1. Kerkvisie
Binnen de GKv heeft de persoon van prof.dr. K. Schilder een bijzondere plaats gekregen. Als voorman
van de Vrijmaking heeft hij een stempel gezet op een hele generatie kerkleden, en via hen reikt zijn
invloed nog verder. Schilder heeft een visie op de kerk die een “dynamische krachtcentrale is voor
het hele brede leven. Ze is dat niet om zichzelf of om haar institutionele kwaliteiten, maar om het
woord van God dat aan haar is toevertrouwd en dat met kracht gepredikt moet worden, ook in zijn
betekenis voor vragen van politiek, sociaal, cultureel of opvoedkundig belang en van alles wat er
verder maar speelt in het menselijk bestaan.”32 Daarnaast hadden Schilder en zijn geestverwanten
een grote behoefte aan concreetheid en directheid. Ze legden daarom grote nadruk op de concrete
zichtbaarheid en ervaarbaarheid van de kerk33 ze wilden een “krachtige brede verkondiging van
Gods Woord en een daardoor vitale kerk die in de samenleving betekenisvol zou zijn. Het ging hen
ook om een doorbreken van makkelijk denominationalisme waarbij de kerk werd gedevalueerd tot
een kring van gelijkgezinden.34
Na de vrijmaking zag men dan ook dat in de nieuwe kerken men zich niet beperkte tot ‘woorden voor
de ziel’ maar aandacht had voor het christelijk leven en geloven in al zijn facetten en sectoren. In de
jaren tachtig ebde dit echter weer weg. In kerkdiensten en Bijbelstudies gaat het tegenwoordig
voornamelijk over persoonlijk geloof en persoonlijke ethiek, de visie voor het geheel is wat
verdwenen35 Vrijgemaakten zijn van huis uit echter zeker vertrouwd met het verband tussen kerk en
samenleving 36
De gedachte van Schilder dat Christus’ kerk-vergaderend werk iedere christen en elke
kerkgemeenschap steeds weer in de crisis brengt, werd na de vrijmaking aangevuld met de
overtuiging dat eigenlijk iedere ware gelovige via zo’n crisis zich zou moeten voegen bij de kerken

32

te Velde (2007) 178
idem 179
34
idem 180
35
idem 181
36
idem 181
33
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van de Vrijmaking.37 Uiteindelijk op het hoogtepunt in de jaren ‘70 was de geïnstitutionaliseerde
vrijgemaakte kerk het organiserende principe voor allerlei maatschappelijke actie geworden.38 Dit
was echter veel te radicaal en te exclusief en daarom kwam er is er een kentering.39
2.1.2. Anti-these
Deze notie is vaak verbonden met de notie vreemdelingschap en is daarmee een van de meest
opvallende karakteristieken van de vrijgemaakten. Wie de vrijgemaakte overtuigingen niet deelde
stond aan de overkant van een onoverbrugbare kloof. De achtergrond van deze gedachte was dat er
in het hele leven een strijd der machten aanwezig was. Deze manier van denken is voor een groot
deel in de jaren tachtig verloren gegaan. Er ging een geest heersen van pragmatisme,
onderhandeling, compromis en relativering40
2.1.3. Ambtsgedachte
De mens is niet lijdend voorwerp van wat God in zijn voorzienigheid beslist. Hij is actor, participant,
gemandateerde om in alles wat zich aan hem voordoet een taak te volbrengen. Die taak is hem door
God gegeven.41 Mensen zijn medearbeiders van God in welke taak of welk beroep ook.42 Dit
ambtsdrager-zijn werd zeer ernstig opgenomen, soms zoveel dat bv. spelen en kunst verboden
waren. Effect van deze gedachte is inmiddels vaak dat vrijgemaakten gewoon hun ‘genietende’ gang
gaan, maar dat die kant van hun leven niets meer met God te maken heeft.
2.1.4. Heilige Schrift
De vrijgemaakten hebben een sterke traditie van ‘terug naar de Schrift’. Dat is een belangrijk
gegeven, maar schriftberoep wordt vaak ‘makkelijk’ gedaan. Hele theorieën worden gebouwd op een
enkele Bijbelpassage. Een meer hermeneutisch verstaan van de schrift is nodig en ook bruikbaarder
bij schriftberoep. 43
2.1.5. Verbond
Het verbonds-denken van de vrijgemaakten werkte bevrijdend voor veel mensen. Zij hoefden bv.
geen bekeringsverhaal te hebben. Maar dit leidde al snel tot een crisisloze spiritualiteit. De mens
hoefde alleen maar netjes te leven, voor de rest zat het al goed. Dit past heel goed bij het meer
evangelische mensbeeld. Daarnaast drijft men door het ‘crisisloze’ makkelijk weg naar ‘niks meer
geloven’. 44

37

idem 182
te Velde (2007) 183
39
idem 184
40
idem 186
41
idem 186
42
idem 187
43
idem 189/190
44
idem 191
38
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2.2. Stijlkenmerken van de vrijgemaakten
In de bundel ‘Vrijgemaakte vreemdelingen’ sluit Te Velde de bundel af met een beschouwend
hoofdstuk. Iets meer dan 60 jaar na de vrijmaking traceert betitelt hij deze nabeschouwing als
‘Vrijgemaakte vreemdelingen tussen verleden en toekomst’. Te Velde traceert en benoemd tien
stijlkenmerken van vrijgemaakten uit die vroege jaren45:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Principieel zijn
Roepingsbesef
Zuiverheid : behoefte aan waarheid, echtheid, duidelijkheid
Onafhankelijkheid : vrijgemaakten kwamen voort uit een revolutionaire beweging
Strijdbaarheid: houding naar alles van ‘zoek het lek’.
Legitimisme : gericht op waarheid en verantwoording
Invented tradition: men versmalde de gereformeerde traditie tot een recht spoor
Objectivisme: overaccentuering van het rationele
Anti-psychologie
Uniformiteit

Te Velde voorziet ze van problematische46 en positieve47 effecten. Als problematische effecten ziet
hij:
a.
b.
c.

d.

‘Vrijgemaakten hebben veel te weinig verbindingen weten te leggen met andere christenen.
Hun antithetische houding en overmatige nadruk op vreemdelingschap blokkeerden dit’.
‘De vrijgemaakte nadruk op antithese veroorzaakte voortdurend spanning omdat het goede
dat er was in andere kerken en bij niet-gelovigen geen plek en geen betekenis kon krijgen.’
‘De hang naar zuiverheid gaf aanleiding tot wetticisme en perfectionisme. Er was te weinig oog
voor dat wij altijd slechts ten dele kennen (1 Cor. 13) en dat wij leven in een gemengd bestaan
waarin goed en kwaad vaak niet zuiver zijn te scheiden.’
‘de drang naar uniformiteit in denken en doen heeft tot onnodige polarisatie en strijd geleid.’

Maar Te Velde wijst ook op positieve effecten:
a.

b.

‘Er is vanuit het vrijgemaakte volksdeel veel krachtsontplooiing geweest, die gepaard ging met
spanning en conflict maar ook met elan en spirit. Hoewel ze maar een groep van rond de
100.000 mensen waren, bouwden de vrijgemaakten in de jaren 1950 – 1970 een eigen zuil op
die er wezen mocht. (…) En sindsdien lopen er lijnen van invloed vanuit die traditie naar
verschillende kanten, waar vrijmaakten en ex-vrijgemaakten in kerk, staat en maatschappij het
positieve uit hun vorming in het vrijgemaakte nest op allerlei wijze vruchtbaar maken.‘
Wat de kerkelijke ontwikkelingen betreft is het opmerkelijk dat de klassieke gereformeerde
confessie en theologie in de synodaal-gereformeerde kerken in de jaren 1960-1990 grote
schade geleden hebben, terwijl ze in de vrijgemaakte kerken tot nu toe werden bewaard en
gecontinueerd. – is dit ook citaat? Dan aanhalingstekens

45

idem 192-195
Idem 196
47
Idem 197
46
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2.3 De Vrijgemaakten in schema
Nu wij zo geloven en leven van de GKv enigszins in kaart hebben gebracht, ontstaat langzamerhand
een beeld van een duidelijk in te delen leven zich op. Eenheid was zeer belangrijk. Overtuigingen en
(gezamenlijk) gedrag hingen duidelijk samen. Wanneer we het begrip identiteit en/of eigenheid
gebruiken kunnen voorzichtig opmerken dat de identiteit van de vroege vrijgemaakten schematisch
weergegeven zou kunnen worden. Een schema waarin rechte lijnen getrokken kunnen worden
tussen geloven en leven, overtuigingen en gedrag.
Onder de titel ‘Tolerantie in de kerk? Over de moeizaamheid van een begrip’ publiceerde Dr. C. van
der Kooi een artikel in Radix over Geestelijke eenheid en wat deze geestelijke eenheid kan
bedreigen48. Hij stelt dat geestelijke eenheid bepaald wordt door vier factoren, namelijk:
1.
2.
3.
4.

Eenheid van leer
Eenheid in liturgie: vormen/rituelen
Eenheid in ethiek: bepaalde (godsdienstige) gedragslijn
Eenheid in beleving.

Geestelijke eenheid ontstaat wanneer men het op deze vier punten met elkaar eens is. Daarbij merkt
Van der Kooi op dat men er vanouds van uitging dat wanneer men elkaar had gevonden op de leer
men het ook wel eens zou worden over de andere drie aspecten. Voor de vroege vrijgemaakten was
dat ook zeker het geval. Men was op grond van een leerstellig debat uit de gereformeerde Kerk
gestapt maar ontwikkelde vrij snel een duidelijke identiteit waarin men ook in liturgie, ethiek en
spiritualiteit een eenheid vormde.
Als we de identiteit van de vroege vrijgemaakten met behulp van deze inzichten schematisch
weergeven, levert dit het volgende beeld op:

48

C. van der Kooi (2014), Tolerantie in de Kerk? Over de moeizaamheid van een begrip. Archief Radix.
Bewerking lezing PaCo – dit kan niet uit 2014 zijn. Toch?
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leer

liturgie

ethiek

spiritualiteit

Kerkvisie

Preken over hoe
iedereen zich moet
gedragen in het dagelijks
leven; en over God en
heilsgeschiedenis

Kerk heeft ook betekenis
in de samenleving en
christen-zijn doe je in je
hele leven.

Anti-these: er is een
grote allesomvattende
geestelijke strijd gaande

Beperkte toegang tot
HA.
Alleen kinderdoop is
toegestaan.

Iedereen die anders
denkt dan jij moet
bestreden worden en
daar kun je niets mee
samen doen.

Ambtsgedachten: mens
als mede arbeider van
God. Het ambt van de
gelovige

Ernstig, eerbiedig en
sober. Geen kunst/
kaarsen/ liturgisch jaar

Hard en veel werken,
weinig oog voor
genieten.

Heilige Schrift

Uitgebreide studie in de
Schrift, gedegen
bijbelstudies, exegese
ed. preken als
verhandelingen of
simpele biblisistische
uitleg.
Doop is HET teken.
Kinderdoop als bewijs
van recht in de leer zijn.

Alles bewijzen met:
terug naar de Schrift
schriftberoep

Principieel zijn;
zuiverheid : er is één
zuivere weg en je bent
strijdbaar en
onafhankelijk en durft
voor je visie te staan ook
als je dan alleen staat.
Denken in geestelijke
tegenstellingen. Je bent
het er of helemaal me
eens of helemaal niet.
Objectiviteit itt
subjectiviteit en antipsychologie
Hoog roepingsbesef:
Ernstig, zwaar, alles doet
ertoe. Weinig oog voor
kunst, genieten en
ontspannen.
Legitimisme :
overaccentuering van
normen ten koste van de
empirische realiteit
Invented tradition

Verbond

Je houden aan de
gewoonten en tradities,
erg uiterlijk, weinig oog
voor het innerlijk van de
mens.

Verbondsautomatisme:
zelfingenomendheid en
zorgeloosheid en weinig
groei; je bent er al
Crisisloze spiritualiteit:
twijfel hoeft en kan
eigenlijk niet.
Uniformiteit.
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Hoofdstuk 3: Kerken in turbulente tijden – consequenties voor identiteit
3.1. Geestelijke eenheid als vertrekpunt
In het vorige hoofdstuk is Van der Kooi geciteerd op het punt van ‘vier factoren die geestelijke
eenheid bepalen’. Deze vier hebben we beschreven voor de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt)
vanaf de oprichting. In het artikel waar Van der Kooi deze vier factoren beschrijft, stelt hij dat op dit
moment het mengsel van samenstelling verandert. Het mengsel verandert van samenstelling – maar
niet voor iedereen. Een tweede constatering is dan dat er meerdere mengsels naast elkaar ontstaan.
Dat leidt tot verwarring en zet de identiteitsconceptie binnen de kerken uit het GKv-kerkverband
onder druk.
Het proces dat zich aan het voltrekken is, wordt beschreven in dit hoofdstuk. Daarbij wordt gebruik
gemaakt van geschreven bronnen, namelijk het proefschrift van dr. J. Modderman,49 het rapport
opgesteld door Deputaten Dienst en Recht,50 en het Behoefte-onderzoek uitgevoerd door het
Praktijkcentrum.51 Als onderzoekers hebben we voor deze bronnen gekozen, omdat deze bronnen naast de bundel ‘vrijgemaakte Vreemdelingen’ - de meest systematische analyse presenteren van de
ontwikkelingen binnen de kerken van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Een ander criterium
waarop we deze bronnen selecteerden, was dat ze de focus niet hebben gelegd op één plaatselijke
kerk, maar op het hele kerkverband.
3.2. Kerken in turbulente tijden – consequenties voor identiteit
3.2.1. Kerk[in]delen.
In ‘Kerk[in]delen’ beschrijft Modderman de ontwikkelingen die de vrijgemaakte kerken in de
afgelopen jaren hebben doorgemaakt. Deze beschrijving maakt duidelijk dat die ontwikkelingen tot
ingrijpende veranderingen hebben geleid. Alhoewel Modderman in zijn proefschrift de focus legt op
het invoeren van de kleine groep (en de effecten daarvan), zijn de effecten van de ontwikkelingen
breder geweest: de identiteit is van deze kerkelijke gemeenschap is veranderd.
De vrijgemaakte kerk kon gezien worden als een minizuil naast andere grote zuilen. Een groot deel
van het maatschappelijk leven was georganiseerd op levensbeschouwelijke grondslag. In de kerk, het
onderwijs, maar ook in allerlei andere verenigingen kwam men vrijwel alleen de ‘eigen’ mensen
tegen. Ook al was de leefwijze van de vrijgemaakten vergelijkbaar aan die van de gereformeerden,
toch noodzaakte de vrijmaking hen eigen organisaties op te richten, variërend van eigen scholen tot
een eigen dagblad.
Modderman citeert Dekker en Peters die van de vrijgemaakten het volgende beeld geven: Het is een
groepering die veel lijkt op de gereformeerden (synodaal) van de eerste helft van de 20e eeuw. Ze
vormen een gesloten kerkelijke groepering: nationaal hebben ze geen of nauwelijks contacten met
andere kerken.

49

Modderman, J. (2008). Kerk[in]delen. Van leergemeenschap naar ontmoetingsgemeenschap. Kampen;
Uitgeverij Kok.
50
Deputaten Dienst en Recht (2008). Rapport Deputaten. Eigen uitgave Generale Synode van de
Gereformeerde Kerken Zwolle-Zuid 2008. Gedownload op 15 oktober 2015, via deze link.
51 Jonge, A.M. de., Kuijsten, A., Mol, M., Schaeffer, J.H.F., en Wijma, H. (2012). Vragen & Knelpunten Rapport
Behoeftenonderzoek Praktijkcentrum. Zwolle: Praktijkcentrum eigen uitgave. Gedownload op 07.02.2015 via
deze link
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Samengevat: een karakteristieke gereformeerde groepering, een orthodoxe leer, een grote
homogeniteit in opvattingen en gedragingen, een hechte groepsvorming en een eigen betrokkenheid
op de samenleving52.
Wanneer we deze kenmerken nog eens langsgelopen worden, valt op te merken dat de vrijgemaakte
kerken de luiken hebben opengegooid. Op veel terreinen wordt samengewerkt met christenen uit de
brede gereformeerde gezindte, de geslotenheid heeft plaats gemaakt voor een niet eerder gekende
openheid. Over een toenemend aantal theologische kwesties wordt verschillend gedacht en er
worden in de pers stevige polemieken gevoerd. De gedragingen van mensen laten steeds meer
diversiteit zien, van een hechte groep is steeds minder sprake53.
Daarbij constateert Modderman dat in de twee—eenheid subjectief en objectief, het subjectieve
element steeds mee nadruk heeft gekregen. De waardering van de individuele zelfexpressie hebben
de (leden van) de vrijgemaakte kerken niet onberoerd gelaten en is een toenemende behoefte
ontstaan aan een ervaren van het geloof in plaats van het bewaken van leerstellige zekerheden.
Modderman beschrijft de ontwikkeling van de vrijgemaakte kerk in de moderniteit en de invloed op
de kerken vanuit de postmoderniteit. De effecten hiervan zijn schematisch als volgt weer te geven54:

52

Modderman 2008, 44.
Modderman 2008, 45
54
Vgl. Handboek voor Kringleiders (2011), 20
53
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De figuur wil laten zien hoe de identiteit van de vrijgemaakte kerk is veranderd. De figuur laat zien
wat de gemeenschappelijke en als vanzelfsprekend ervaren veronderstellingen zijn die de
vrijgemaakte kerk in de loop van zijn bestaan heeft geleerd en heeft veranderd. Typeert de eerder
geciteerde quote van Dekker en Peters de eerste jaren van de vrijgemaakte kerken goed, de periode
daarna (jaren 80 – heden) verhoudt zich op geen enkele manier daartoe. De als vanzelfsprekend
ervaren veronderstellingen binnen de vrijgemaakte kerken, zijn veranderd:
Van …
Een grote aandacht voor en waardering van kennis
van het geloof en de leer …
Nadruk op een objectief en rationeel stelsel van
geloofswaarheden …
Een principiële antithetische gesloten opstelling,
leidend tot een isolement …
Een waardering van en investeren in de opbouw van
de kerk als instituut …
Een daarmee samenhangende waardering van het
kerkverband – independentisme als dwaling …
Het benadrukken van het belang van (onderlinge)
eenheid op mogelijke meerdere dimensies …
Van sterke, dwingende sociale verbanden met nauw
omschreven verplichting tot deelname aan
activiteiten - de kerk als vereniging waarbuiten
geen heil denkbaar is …

Naar …
Het belang van een subjectieve beleving van het
geloof voor de individueel gelovige.
Een grote verlangen naar individuele, subjectieve
geloofservaring.
Een overtuigde openheid ten opzichte van andere
christen, bereidheid tot samenwerking en gehoor
gevend aan een missionaire roeping,
Het zoeken van (onderlinge) gemeenschap en de
werking van Gods Geest.
Een grote waardering voor de plaatselijke gemeente
en ruimte voor lokaal (afwijkende) keuzes.
Verlangen naar ruimte voor andere, afwijkende
opvattingen, daarin geaccepteerd willen worden en
een plaats in de gemeente willen behouden.
Losse, zwakke, vrijblijvende, authentieke contacten
waarin je – naar keuze – geloofsgenoten kunt
ontmoeten en ervaringen kunt beleven en delen.

Van een hechte, gesloten en in zichzelf gekeerde en bewust gekozen geïsoleerd gemeenschap waarin
eenheid bestond loop punten van leer, liturgie, ethiek en beleving – naar losse, open, naar buiten
gerichte en op samenwerking gericht netwerk van gelovigen met ruimte voor diversiteit … Het
spanningsveld waarin de vrijgemaakte kerken anno 2015 haar identiteit moet definiëren en zien te
vinden. Daarbij – en in feite samenhangende daarmee – wordt die zoektocht naar identiteit bepaald
door de reacties op al die veranderingen.
Modderman citeert prof. De Ruijter die in 2003 viertal attitudes heeft geschetst, die kerkleden aan
kunnen nemen ten opzichte van deze veranderingen, namelijk:
1.
2.

3.
4.

Een attitude waarin gelovigen zich afzetten tegen de nauw omschreven leer, liturgie, ethiek en
beleving van de vrijgemaakte orthodoxie;
Een attitude waarin gelovigen zich verzetten tegen de toenemende relativering en willen
vasthouden aan de orthodoxe leer, terug willen naar de situatie van de begin jaren en deze
willen restaureren.
Een attitude waarin gelovigen zich hieraan onttrekken en pragmatisch eclectisch kiezen uit het
brede theologische aanbod en zo een eigen geloof en geloofsgemeenschap construeren.
Een attitude waarin gelovigen vanuit een brede ontvankelijkheid voor hedendaagse theologie,
aloude gereformeerde antwoorden herontdekken en willen hervormen tot eigentijdse
overtuigingen en praktijken.
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3.2.2. Rapport Deputaten Dienst & Recht
In hetzelfde jaar dat het proefschrift van Modderman verschijnt, leveren Deputaten Dienst en Recht
een rapportage op waarin ze verantwoording afleggen aan de Generale Synode van Zwolle Zuid
2008. De Deputaten kiezen het vertrekpunt voor hun rapport in de opdracht die zij hebben gekregen
van de vorige synode. Deze opdracht luidt als volgt:

De deputaten hebben als opdracht predikanten te ondersteunen in hun functioneren, daarover in
gesprek te gaan met ‘spelers in het veld’ en een schets te geven van ‘wat er gaande is in de kerken’
om die eerste twee taken in een constructief perspectief uit te kunnen voeren.
‘De kerk is altijd een kerk in deze concrete wereld’ nemen deputaten als vertrekpunt en ze vervolgen:
‘Dat betekent dat ontwikkelingen in de samenleving onvermijdelijk als gevolg hebben dat er ook in
de kerkelijke sfeer één en andere verandert’. Dat is de opmaat voor deputaten om hun verwondering
uit te spreken over het feit dat gesprekken
•
•

wel gevoerd mogen (moeten) worden vanuit de overtuiging dat het ambt een van God
gegeven opdracht is, naar uitwijzen van de Heilige Schriften’
maar dat er geen ontvankelijkheid lijkt te bestaan voor de notie dat het door God gegeven
ambt (met z’n wortels in het Nieuwe Testament en z’n omschrijving in onze belijdenis) wordt
uitgeoefend in de context van het huidige Nederlands van de 21e eeuw. Een context waarin
deputaten hun (begeleidings)activiteiten uitvoeren – een context die vergaand bepaalt wat de
mogelijkheden en onmogelijkheden liggen voor de concrete uitoefening van dit ambt.

Deputaten richten zich daarom in hun analyse nadrukkelijk op die context. Ze stellen dat er in de
laatste tien tot vijftien jaar binnen de vrijgemaakte kerken paradigmaveranderingen gaande zijn.
Ze vergelijken oude met nieuwe paradigma’s op zes aspecten. Wij hebben deze samenvattend in
schema gebracht:
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Van …
 Kerkenraad & Gemeente
Van een hiërarchisch gestructureerde domineeskerk.
Daarin worden ambten gezien als regelrecht
afkomstig uit het Nieuwe Testament. Waarbij de
drijfveer is om alle kerkleden bij elkaar te houden –
wat tot kleurloos beleid leidt.
 Ambt & persoon
Het ambt draagt de persoon, predikanten voeren het
volledige pakket uit. Door het ambt blijven
psychische moeiten uit de levensgeschiedenis
grotendeels onmerkbaar. Eenmaal predikant, blijf je
dat je leven lang. De ambtsdrager solliciteert niet, hij
wordt gevraagd.

 Verstand & gevoel
Een sterke gerichtheid op het verstand, leidt tot
overheersing van het rationele in de erediensten.
Gehoorzaamheid aan de geboden speelt een grote
rol. De identiteit van kerken wordt gezocht in één
totaalpakket aan visies en normen, die op één lijn
staan met belijdenis.

 Plaatselijke regels en sturing
Duidelijkheid en controle is leidend in het toezien op
kerkmensen. Vanuit een ‘alles-of-niets’ gedachte,
wordt bij tuchtoefening gerekend met de vraag of
afwijkingen van gedrag of opvattingen strijdig is met
de norm en of ze besmettelijk zijn voor anderen. Het
betreffende kerklid is verantwoordelijk voor het
effect van de tucht. Kerkleden worden af gehouden
van het avondmaal, onafhankelijk van ‘zelftucht’
door betreffend kerklid.
 Kerk en kerkverband
De gemeenschap gaat boven het individu: mensen
moeten zich voegen naar kerkelijke opvattingen en
regels. Leiderschap is vooral sturend leiderschap.
Kerkperforatie wordt niet toegestaan omdat ieder
zich moet inzetten waar zijn woonplek is. De
generale synode is een reactief instituut dat via
gedetailleerde voorschriften centraal aanstuurt –
met een uniformerend effect. De theologische
universiteit is een samenbindend instituut, de
docenten zijn de opinieleiders in de eigen
gemeenschap. Op het vlak van arbeidsvoorwaarden
wordt alles aan de plaatselijke gemeente
overgelaten – vrijwillige landelijke regelingen
daargelaten. De predikanten vereniging is vooral een
reünistenvereniging, bedoeld voor onderlinge
contacten.

Naar …
Naar een democratisch denkende gemeente, waarin
ambten gezien worden als een tijdgebonden
invullingen van de diensten uit het Nieuwe
Testament – ander taken kunnen dus ook een
officiële plek krijgen. Beleid wordt gemaakt en
doorgezet, ook al is dat niet iedereen naar het zin.
De persoon draagt het ambt; predikanten
specialiseren zich naar hun gaven, psychische
moeiten werken eerder storend op het
functioneren: de bescherming van het ambt
ontbreekt. Na losmaking kan iemand zijn recht om
als predikant te fungeren verliezen. Iemand met
beperkte arbeidsgeschiktheid, moet ander werk
zoeken.

Een sterke gerichtheid op het gevoel, leidt tot
overheersing van het emotionele en de onderlinge
omgang in de kerkdiensten. De persoonlijk band met
Christus staat voorop. Er is een grote
verscheidenheid aan visies en normen. Dat leidt tot
onduidelijke identiteit en men zoekt naar het eigene
van de kerken.

Kerkmensen wordt vertrouwen geschonken in de
hoop dat ze zo (beter) op weg blijven naar Christus.
‘Rafels’ in het toezien op mensen worden
geaccepteerd. Vanuit een ‘liever-iets-dan-niets’
gedachte, wordt overwogen hoe mensen dichter bij
de norm gebracht kunnen worden. Effecten van de
tucht op spankracht van een kerklid worden
meegerekend. Als een kerklid al ‘zelftucht’ toepast,
volgt veelal geen afhouding van het avondmaal.

Het individu gaat boven de gemeenschap: mensen
willen hun eigen keuzes maken. Inspirerend
leiderschap helpt mensen ergens bij te horen.
Kerkgrensperforatie wordt toegestaan; niet iedereen
kan in dezelfde gemeente tot zijn of haar opbouw
functioneren. De generale synode is een proactief
instituut dat stimulerend hoofdlijnen aangeeft en
faciliterend zaken aan rijkt. Met een pluriformerend
effect. De theologische opleiding is een instituut op
de achtergrond. Verder is er sprake van individueelinspirerende figuren, vooral buiten de eigen
kerkgemeenschap. Voor arbeidsvoorwaarden
worden centrale, verplichtende regelingen verwacht,
aansluitend op wat in de samenleving gebruikelijk is.
De predikantenvereniging is vooral een
beroepsvereniging en draagt zorg voor permanente
educatie en materiële belangen van de leden.
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Van …
 Kerk, kerken en wereld.
Sommige kerkmensen trekken zich terug in de eigen
kerken, anderen bepleiten actieve deelname aan de
cultuur. Het geestelijk front ligt vooral tussen de
Gereformeerde kerken vrijgemaakt enerzijds en de
andere kerken anderzijds. Kijkend naar anderen
wordt vooral exclusief gedacht en gekeken naar wat
ons van anderen scheidt. Naar niet-christenen
gekeken, wordt vooral een antithese benadrukt en
gepleit voor een principieel isolement. Kerken zijn
naar binnen gericht. Weliswaar staan de kerkdeuren
open, maar de diensten zijn bedoeld voor de eigen
leden en hebben weinig werfkracht.

Naar …
Kerkmensen staan met beide benen in de moderne
cultuur met als keerzijde dat de dagelijkse dingen en
activiteiten veelal los van God worden beleefd. Het
geestelijke front licht vooral tussen de christelijke
kerken enerzijds en de geseculariseerde wereld en
de islam anderzijds. Kijken naar anderen wordt
vooral inclusief gedacht en wordt gekeken naar wat
ons verbindt. Tegenover niet-christenen worden
vooral gemeenschappelijke waarden benadrukt om
zo in onze multiculturele samenleving ‘de boel bij
elkaar te houden’. Kerken werken aan hun
missionaire werfkracht en houden daarom geregeld
laagdrempelige diensten en worden speciale
cursussen of opvang georganiseerd.

Deputaten voorzien hun analyse van kanttekeningen, zelf noemen ze die ‘complicaties’: ‘Oud’ is niet
hetzelfde als ‘altijd zo geweest’ en ‘nieuw’ kan een revitalisering van iets ouds zijn. De begrippen
‘oud’ en ‘nieuw’ geven geen waardeoordeel aan; ‘Het is ieders recht te kiezen zoals hij/zij wenst’. Op
het niveau van ‘toewijding aan Christus’ doen ‘oud’ of ‘nieuw’ er niet toe; het betreft niet-principiële
keuzes waar iedereen van alles van kan vinden: deputaten beschrijven veranderingen die gaande
zijn. Tenslotte: niet elke gemeente of predikant is even ver voortgeschreden op de weg van de
paradigmaverandering en dat hoeft ook niet.55
Tegelijkertijd: als er zich verschillen voordoen, roept dit spanning op en het is zinloos deze te
ontkennen of ze te bezweren met een normatieve uitspraak; ‘Ze horen er niet te zijn’. Het proces van
verandering zou geproblematiseerd kunnen worden, op basis waarvan men in verdediging kan
schieten. Maar als we het als arbitrair beoordelen, kunnen we het ook als uitdaging zien, die ons
nieuwe kans biedt. Zo kunnen we als kerken aansluiten op veranderingen die in de wereld om ons
heen gaande zijn – want ‘wil je als gemeente of predikant van betekenis zijn in het hier & nu, is het
zaak de context open tegemoet te treden’.
Ook voorzien deputaten hun analyse van een perspectief. Het uitgangspunt is daarbij dat het hart
van het geloof onveranderd blijft: onze verbondenheid met de persoon en het werk van Jezus
Christus. ‘Als we ons op deze kern blijven concentreren, kan dat nooit minimaliserend uitpakken’.

55

Voor de analyse en de follow-up, zie: http://www.kerkrecht.nl/sites/default/files/ActaGKv2008.pdf bladzij
21e.v.. Met name ‘grond nr. 1 bij besluit 3’:
•

•

Deputaten hebben terecht vanuit de probleemsituaties aandacht gevraagd voor de eigentijdse eisen die
aan het predikant schap dienen te worden gesteld en hebben voorts het belang van de veranderende
kerkelijke en maatschappelijke context onderkend;
De synode spreekt de waardering uit voor de analyse, maar neemt die niet over.

In de kritische bespreking stellen deputaten dat ze geen instemming met de analyse van de
paradigmaverandering hebben gevraagd, maar dat die wel wezenlijk is voor hun werk. Zie vooral p. 28 en 29.
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Deputaten verwijzen naar de NGB, de HC en de DL als de bronnen waarin we binnen de
Gereformeerde Kerken vrijgemaakt hebben vastgelegd wat we over de persoon en het werk van
Christus geleerd hebben. De (lastige) vraag is wat buiten de belijdenisgeschriften om, allemaal tot de
kerken gerekend moet worden en wat we ontspannen kunnen laten meegaan met de lopende
paradigma veranderingen. Dat is een dilemma dat zich afspeelt tussen enerzijds de eigenheid van
onze kerken in relatie tot, met name, evangelische kerken en anderzijds uitgaande van het centrale
dat ons verbindt, zoekend en tasten gaan ontdekken waarin we het van elkaar kunnen verdragen dat
verschillen bestaan.
Deputaten formuleren daarvoor enkele gespreksregels, die we kunnen aanhouden in het gaan van
dit proces, namelijk:
•
•
•
•

de ander aanvaarden vanuit de gezamenlijke verbondenheid met Christus;
de eigen opvatting relativeren als één van de mogelijke opvattingen;
de juiste toonhoogte gebruiken bij het afwegen van de verschillende opvattingen;
de drang om samen met de ander verder te komen.

Deputaten roepen op tot gebed zodat onze liefde blijft groeien door inzicht en fijnzinnigheid, zodat
we kunnen onderscheiden waar het op aankomt. Voorts concretiseren zij hun analyse van
paradigma-verandering tot een (nieuw) predikantsprofiel, betekenis daarvan voor de opleiding, voor
hun rol als deputaten ‘Dient & Recht’ en voor diverse activiteiten als advisering en begeleiding,
mobiliteit, permanente educatie en mentoraat. Eén en ander mondt verder uit in concrete conceptbesluit-voorstellen.
3.2.3. Vragen & Knelpunten. Rapport behoeftenonderzoek Praktijkcentrum
Dat de kerken in turbulente tijden leven blijkt ook uit een onderzoek dat gedaan is door het
Praktijkcentrum. Bij de oprichting van dit centrum is onderzoek gedaan naar ‘Vragen & Knelpunten’
zoals deze in kerken (uit het kerkverband van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt) ervaren
worden. Om dit in beeld te krijgen zijn ambtsdragers geïnterviewd in groepsinterviews. Onder
gemeenteleden is een kwantitatief onderzoek uitgevoerd met een web-based vragenlijst.
Groepsinterviews ambtsdragers
Aan alle kerken uit dit kerkverband is een uitnodiging uitgegaan voor regioavonden. Deze avonden
fungeerden als groepsinterview voor ambtsdragers. Van de 272 GKv kerken zijn er 49 afgevaardigd
naar regioavonden (38) dan wel hebben deelgenomen aan telefonische interviews (11). Dat is een
response van 18.1% . Deelnemende kerken zijn geregistreerd op niveau van PS-en.
Ambtsdragers zijn gevraagd aan te geven welke probleemgebieden zij (her)kennen, op welke punten
ondersteuning gewenst is en welke ondersteuning in het verleden gevraagd is.
•

•

Probleemgebieden die herkend worden liggen op binding van gemeenteleden aan gemeente,
moeite om te voorzien in ambten, bereidheid zich in te zetten voor gemeente in de zin van tijd
en geld. Afname bezoek 2e dienst en afname belijdenis afleggen. Beperkte verbinding tussen
generaties, verschillende behoeften van generaties, kerkcultuur.
Wensen voor toerusting liggen op: kerk zijn in 21e eeuw, koers bepalen voor gemeente,
geestelijke leidinggeven, betrokkenheid bij kerk creëren, omgaan met diversiteit en diverse
toerusting voor actoren als ambtsdragers en kringleiders.
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Enquête gemeenteleden
Naast de groepsinterviews is er een webbased enquête uitgezet onder gemeenteleden. Een kleine
1.000 gemeenteleden heeft meegedaan. De vragenlijst bevatte meerdere onderdelen, namelijk:
1.
2.
3.
4.
5.

Algemene kenmerken
Stijlen van gemeente-zijn zoals die nu van toepassing zijn op de eigen gemeente;
De gemeente bekeken vanuit 4 perspectieven (context, structuren & middelen, identiteit &
cultuur en leiding).
Kwaliteiten van de kerkenraad die de respondent zou willen dat die in 2015 van toepassing zou
zijn op de gemeente.
Stijlen van gemeente-zijn, zoals men zou willen dat die in 2025 van toepassing zijn op de eigen
gemeente.

Stijlen van gemeente-zijn
Analyse van de stijlen van gemeente-zijn nu versus stijlen van gemeente die relevant zijn voor 2015,
geeft het volgende beeld:
Trefwoord:

Van focus nu op:

Naar focus in 2025 op:

Gerichtheid

Eigen gemeenteleden, in de gemeente …

Mensen buiten de gemeente

Bindmiddel

Onderlinge loyaliteit en betrokkenheid op
elkaar …
Coördinatie & organisatie …

Doen van goede dingen (in W&D) voor mensen die
Jezus Christus nog niet kennen
Vernieuwingsgezindheid & stimuleren van initiatieven

Afspraken, regels, kerkorden en reglementen
…

Eerder de boodschap over (laten) komen dan strikte
handhaving regels
(Nog) Meer ruimte voor verschillen van inzicht

Precies vastleggen van leer- en
geloofsvraagstukken …

Instemming op belangrijke leerstukken & ruimte voor
persoonlijke vrijheid & verantwoordelijkheid.
(Nog) Meer accent op goede onderlinge relaties
ondanks inhoudelijke verschillen.

Leiding
Belangrijk
Verschillen
Vastleggen
Accenten

Respondenten zien voor 2025 een verschuiving van ‘gerichtheid op de eigen gemeente, de interne
relaties en de gemaakte afspraken’ naar: ‘gerichtheid op buiten, relaties in de samenleving in een
losser verband met wel een duidelijke kern’. Daarbij zijn geen opvallende (en al helemaal geen
significante verschillen) waar te nemen tussen generaties. Wel zijn er verschillen tussen
‘kerkenwerkers’ en ‘gemeenteleden’: de tendens is dezelfde, maar kerkenwerkers zijn meer
uitgesproken in hun opvatting dan gemeenteleden.
Eigenschappen kerkenraad
Respondenten hebben ook kunnen reageren op kwaliteiten van de kerkenraad. ‘Betrouwbaar zijn’,
‘transparant zijn in communicatie met de gemeente’, ‘om kunnen gaan met verschillen’ en ‘besluiten
durven nemen’ zijn eigenschappen die hoog scoren. Daarbij hebben respondenten ook
verbeterpunten aangegeven. Ze konden dit doen door de eigenschappen van de kerkenraad twee
keer te scoren: ‘hoe is het nu?’ en ‘hoe zou het moeten zijn?’.
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Analyse van deze twee scores leidt tot dit overzicht van ontwikkelpunten voor de kerkenraad:
•
•
•
•
•

44% verschil: transparantie in communicatie
34% verschil: omgaan met verschillen
25% verschil: visie kunnen vertalen naar praktijk
24% verschil: betrouwbaar zijn
21% verschil: besluiten durven nemen

Overeenkomst tussen ambtsdragers & gemeenteleden
Er is overeenkomst tussen wat ambtsdragers vragen aan ondersteuning vergeleken met uitspraken
van respondenten in de kwantitatieve survey:
•

•

Wensen voor toerusting uit interviews: kerk zijn in 21e eeuw, koers bepalen voor gemeente,
geestelijke leiding geven, betrokkenheid bij kerk creëren, omgaan met diversiteit en diverse
toerusting voor actoren als ambtsdragers en kringleiders.
Kwaliteiten kerkenraad, verschillen en waardering: ontbreken visie, besluiteloosheid, afstand
tussen kerkenraad en gemeenteleden, niet transparant, niet op innovatie gericht maar gericht
op het bij elkaar houden van de boel.
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3.3. Samenvattend: van ‘geestelijke eenheid’ naar ‘grootse verscheidenheid’
Modderman, Deputaten Dienst & Recht en het Praktijkcentrum – hebben de geschreven bronnen
geboden als basis voor dit hoofdstuk. Op deze basis geven we de ontwikkeling die GKv-kerken
hebben doorgemaakt, als volgt schematisch weer:
Van ‘Kerken waarin gelovigen …’:
een sterk accent leggen op een uniforme
geloofsleer en een rationele geloofstaal;
een exclusieve kerk opvatting delen met een
gesloten, antithetische opstelling;
een grote nadruk leggen op het belang van
kerkverband. Afwijking daarvan heet
independentisme en wijzen we af;
een sterke eenheid nastreven en het belang
daarvan benadrukken;
sterk sturend leiderschap vragen en accepteren,
dat geeft richting;
gewend zijn aan een op ‘alles-of-niets’
gebaseerde controle en duidelijkheid;
sterke, sociale verbanden aangaan inclusief
daar aan gepaard gaande verplichtingen en
elkaar daar ook op aanspreken.

Naar : ‘Kerken waarin gelovigen …’:
ruimte vragen voor subjectieve beleving van
het geloof door individuele gelovigen;
een inclusieve gemeente met een open
opstelling nastreven, gericht zijn op
samenwerking;
veel ruimte voor plaatselijke lokale kerken
nastreven en innemen;
een diversiteit die mogelijk niet gezocht is
en niet zelden tot verlegenheid leidt;
sterk inspirerend leiderschap vragen om
mensen te helpen keuzes te maken;
gedijen in een op basis van ‘liever-iets-danniets’ gebaseerde ruimte, misschien wel vanuit
verlegenheid – maar elkaar liever vasthouden;
losse, vrijblijvende authentieke contacten
nastreven waarin gelovigen kunnen delen wat
zij willen – maar elkaar daar niet toe
verplichten.

In § 2.3. hebben we de identiteit van de vrijgemaakten schematisch kunnen weergeven. Daarbij
gebruikten we de vier factoren van dr. C. van der Kooi. Zo schematisch als de werkelijkheid toen was,
zo dynamisch en verscheiden het beeld nu (2015) is.
In die dynamiek en verscheidenheid vragen kerkenraden om handreikingen: wat houdt kerk-zijn in de
21e eeuw in? Hope bepalen we koers voor onze gemeente? Hoe gaan we om met diversiteit, geven
we geestelijke leiding en creëren we betrokkenheid onder gemeenteleden bij de kerk.
In die dynamiek en verscheidenheid vragen gemeenteleden van hun kerkenraden om visie,
transparantie, besluitvaardigheid en om innovativiteit in plaats van ‘de boel bij elkaar houden’.
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Hoofdstuk 4: Identiteit van de (gereformeerde) kerk in de 21 e eeuw.
Er zijn drie hoofdstukken aan dit hoofdstuk vooraf gegaan. Er is een start gekozen in theologische
gedachten over de (gereformeerde) kerk. De oorsprong van de Gereformeerde kerken vrijgemaakt,
is nader bekeken – en voorzien van consequenties voor identiteit. Vervolgens is in kaart gebracht hoe
tijden en actuele ontwikkelingen z’n sporen hebben getrokken. Wat zegt dit alles nu over de
identiteit van de Geformeerde Kerk (Vrijgemaakt)?
4.1. Begripsbepaling revisited: (organisatie)identiteit
In de inleiding (§0.1.) hebben we – in navolging van Bouwer c.s. – identiteit al gedefinieerd als een
•
•

•

Patroon van zelfinterpretaties en onderscheidend gedrag en handelen waarmee een
geloofsgemeenschap haar verhouding tot de veranderende context vorm en inhoud geeft.
Patroon dat het onderscheidende van een geloofsgemeenschap definieert in gedrag,
handelen, gedeelde waarden en opvattingen en haar communicatieve en interactieve vormen
ten opzichter van andere groepen en dat herkenbaar blijft in tijden van verandering.
Patroon dat dynamisch mee-evolueert in relatie met een veranderende context van de
geloofsgemeenschap.

Identiteit als een kenmerkend patroon van zelf-interpretaties, dat (leden van een)
geloofsgemeenschap definiëren als onderscheidend en herkenbaar. Een patroon dat dynamisch meeevolueert. Brouwer e.a.. gebruiken de begrippen identiteit en cultuur naast elkaar, daarin gesteund
door godsdienstsociologische literatuur.
4.2. Betekenisgeving en identiteit
In recentere literatuur dan waar Brouwer e.a. zich op baseren, wordt voor ‘zelfinterpretatie’ een
ander begrip gebruikt. Thijs Homan is hoogleraar aan de Open Universiteit. Zijn focus ligt op hoe
organisaties en instellingen omgaan met veranderingen of reageren op veranderende
omstandigheden. Zijn interesse gaat daarbij vooral uit naar de ‘binnenkant’ van een organisatie.
Homans werk rust voor een deel op het gedachtengoed van Karl E. Weick. Weick spreekt van
identiteitsconstructie: betekenisgeving ontstaat door hoe een persoon zichzelf en anderen ziet.
Op het niveau van een organisatie: betekenisgeving ontstaat als leden van een organisatie
karakteristieken van hun organisatie typeren.
In navolging van Weick noteert Homan hoe iedereen in een organisatie een eigen werkelijkheid
construeert, die niet per definitie een afspiegeling hoeft te zijn van de werkelijkheid56. Homan gaat er
ook van uit dat op verschillende plekken in één organisatie, verschillende ‘betekeniseilandjes’57
kunnen ontstaan. Hij zegt hierover:
•

‘Organisaties zijn juist te beschouwen als verzamelingen van los-vaste ‘betekeniseilandjes’:
informele groepen waarmee men zich identificeert en waarvan de leden gezamenlijk en
continu hun werkelijkheid construeren’58.

56

Homan, 2005. p. 26.
Homan, 2005. p. 31
58
Homan, 2005, p. 31
57
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De werkelijkheids- of betekenisconstructies kunnen dus ook betrekking hebben op de (identiteit) van
de organisatie, de context en over ‘hoe het er aan toe hoort te gaan’. Die verschillende eilandjes
bestaan. Homan ontwikkelt ook terminologie om het samenwerken en ~gaan van betekeniseilandjes
te duiden, bijvoorbeeld ‘betekenissen-bridge59’. Een metafoor gebaseerd op het kaartspel ‘Bridge’:
•

‘Betekenis bridge is te beschouwen als een soort eerste biedingen, waarbij mogelijke
betekenisgevingen vervlochten zijn (‘betekenissen-bridge’). Langzamerhand vallen er via
een natuurlijk selectieproces steeds meer van deze biedingen af, terwijl andere betekenissen
langzamerhand verklonteren tot grotere clusters die gesteund worden door meerdere
mensen’60.

Vanuit het perspectief van betekenisconstructies bekeken, is in feite alles dat in de eerste drie
hoofdstukken de revue is gepasseerd één aaneenschakeling van betekenissen geweest. Gebaseerd
op reeksen van zelf-interpretaties zoals die in de loop van de tijd hebben plaats gevonden. Meestal
genoteerd door insiders en soms door enkele outsider.
Van een vrijwel onaantastbaar uniforme zienswijze inzake leer, liturgie, ethiek en spiritualiteit naar
een diversiteit die vrijwel alle opties omvat. We hebben geprobeerd een vergelijkbaar schema te
maken als we in § 2.3. presenteerden. We kwamen er niet uit. De verscheidenheid van nu was
sowieso niet in een tabel-achtig schema te vatten, het zou dan een mind-map geworden zijn.
Maar wat zou ons dát verder geholpen hebben in het kader van deze studie?61
4.3. Diversiteit op inhoud– generaties - eenheid in stijlkenmerken
In deze lijn doordenkend blijkt ‘identiteit’ klaarblijkelijk niet alleen of vooral te bestaan uit
overeenstemming op inhoud, terwijl wellicht op stijl er toch een zekere samenhang tussen gelovigen
en lokale kerken binnen de GKv te ontdekken valt.
4.3.1. Diversiteit op inhoud
Van alle drie de geschreven bronnen die in hoofdstuk 3 zijn weer gegeven62, kunnen we de resultaten
weergeven in een ‘van-naar’-schema. Deputaten ‘Dienst en Recht’ merken daarbij op ‘Niet iedereen
is even ver voortgeschreden op de weg van paradigmaverandering en dat hoeft ook niet’. De
uitspraak ‘(…) en dat hoeft ook niet’ biedt basis om te veronderstellen dat het nog niet even
voorgeschreden zijn, niet een kwestie is van een fase verschil, zo van: ‘ze komen nog wel’. Met
Homan in gedachte, zou de constatering van Deputaten ‘Dienst en Recht’ geduid kunnen worden als
het ontstaan en naast elkaar gaan bestaan van diverse ‘betekeniseilandjes’. Er ontstaan groepen in
één kerkverband met verschillende betekenisconstructies. Er wordt verschillend gedacht over wie wij
zijn, waarom en waartoe wij als kerken op aarde zijn en hoe het er dan aan toe zou moeten gaan.
4.3.2. Generatiedynamiek
In 2011 presenteerden Slendebroek en Wijma de resultaten van hun onderzoek ‘jong, [goed]gelovig
& kerk’. Daarmee werd geprobeerd op landelijk niveau inzicht te krijgen in de invloed van leeftijd op

59

Homan, 2005..p. 78
Homan, 2005. p. 78
61
Wanneer we in deze lijn verder denken, kan het werk van Jack Barentsen ons verder helpen. Hij betoogt op
basis van zorgvuldige analyse van Paulus’ leiderschapsstijl dat het aankomt op identity-formation (o.a.
Barentsen 2014).
62
Rapportages Modderman, Deputaten Dienst en Recht en die van Onderzoekers van Het Praktijkcentrum
60
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het denken over kerk. Op basis van de onderzoeksresultaten werd de ondertitel geformuleerd als:
‘De rol van het kerkelijk leven in de belevingswereld van jongeren’. Het schept ruimte voor het
vermoeden dat gelovigen van verschillende leeftijden, kerk en geloof anders waarderen. Zo kunnen
gelovigen van verschillende leeftijden verschillende betekenissen creëren. In dat kader is het
onderzoek van Bontekoning relevant. Hij heeft zich bezig gehouden met generaties en de dynamiek
die ontstaat tussen generaties. Bontekoning definieert generaties63 als:
‘Een groep (leef)tijdgenoten, met elkaar verbonden door:
•
•

•

Gedeelde levensgeschiedenis, omstandigheden en gedeelde invloed op ~ en beleving van de
tijdgeest (die de opvoeding van de groep sterk bepaald heeft);
Gedeelde reactie op die tijdgeest op basis van een vital sensitivity (vermogen om aan te voelen
waar omgeving aan vernieuwing aan toe is) die zich wil uitdrukken in nieuwe vitale
toevoegingen van een (organisatie)cultuur;
Gedeelde bestemming die zich uit in een gedeelde mentale, emotionele en fysieke
ontwikkeling en instelling’.

Een generatie is dus een groep leeftijdgenoten die gevormd is doordat ze onder vergelijkbare
omstandigheden zijn geboren, opgegroeid en gevormd. Die daardoor een vergelijkbare reactie laten
zien op omstandigheden, op de tijdgeest en die zich op vergelijkbare manieren uitdrukken. Dit alles
resulteert in een vergelijkbare opvatting over de toekomst en wat zij daarin verwachten64.
In taal van Homan: verschillende generaties (bezien als mensen geboren in een cohort met
vergelijkbare vorming) leiden tot verschillende betekenisconstructies. Verschillen in geboortecohorten kunnen al tot verschillen leiden, maar het kan ook nog anders: door generaties te
definiëren vanaf een beginpunt. Bontekoning beschrijft dit voor een familiebedrijf65:
•

•
•

•

1e generatie: Een kleine groep ontwikkelt een nieuwe (leef) stijl. Worstelt met de ‘rest’ van de
wereld. Als zij volwassen zijn, is nieuwe (leef)stijl geïmplementeerd en wordt verder
uitgebouwd.
2e generatie: Ontvangt de vernieuwing die dan al niet meer zo nieuw is. Deze 2e generatie
herhaalt de vernieuwing bewust, energiek en zonder terughoudendheid.
3e generatie:
Deze generatie bevestigt de vernieuwing, leeft ‘m ten volle en is gevestigde sociale gewoonte
geworden. Deze 3e generatie hoeft niet te innoveren en te worstelen. De oorspronkelijke
vernieuwing wordt traditie. De basisaannames gaan scheuren vertonen. Deze generatie gaat
reflecteren en theoretiseren en ironisch spreken ontstaat .
4e generatie:
Deze 4e generatie voelt zich niet meer in thuis in de betreffende leefstijl. Ze zien het als iets dat

63

Bontekoning (2010) 23
Actueel zijn in dit opzicht twee recent verschenen publicaties. In 2014 verscheen ‘vrijgemaakt’, redactie
Lammert Kamphuis. Aan het woord komen dertigers die opgegroeid zijn in de gereformeerd (vrijgemaakte) zuil.
Veel van hen hebben er afstand genomen. Een jaar later verschijnt ‘kampvuur’, redactie Johan Bakker.
Persoonlijke verhalen over geloof en kerk. Overeenkomst tussen beide publicaties is de groep die aan het
woord is, vrijwel allemaal leden van de pragmatische generatie – dertigers. Inhoudelijk zeggen ze eigenlijk het
zelfde. Wat ze zeggen, zou door leden van de protest~ of babyboongeneratie nooit gezegd worden. – literatuur
even correct verwerken.
65
Bontekoning (2010) 36
64
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is geweest, en gaat andere doelstellingen ontwikkelen en geeft vorm aan een nieuwe transitie.
Sommigen houden vast aan de ‘oude’ leefstijl – vaak ‘onder invloed’. .
Generaties als geboortecohorten of generaties gerekend vanaf de start van – in onze geval – een
kerkverband. Vanuit beide optieken leidt deze verbondenheid in ontstaan tot verschillen in
betekenisgeving, tot verschillende ‘betekeniseilandjes’. Het lijkt er daar bij op dat leden van die
verschillende betekenis eilandjes, elkaar niet makkelijk weten te vinden. Ambtsdragers die hebben
deelgenomen aan het onderzoek van het Praktijkcentrum verzuchten: ‘Verschillen worden steeds
groter en wie kan deze nog bij elkaar brengen?’.
Het spelletje ‘betekenissen-bridge’ zoals Homan dit noemt lijkt niet plaats te vinden. Betekenissen
worden wel geboden, maar klonteren niet meer samen tot nieuwe, gedeelde betekenissen. Dat is
curieus – en niet alleen te verklaren uit inhoudelijke verschillen. Daar is meer voor nodig.
4.3.3. Eenheid in stijl
Toenemende diversiteit kan ook gezien worden als het ontstaan van verschillende betekeniseilandjes
binnen één kerkverband. Die kunnen mogelijk veroorzaakt worden door generatiedynamiek en
mensen weten elkaar niet (meer) te bereiken. Als Homan voor de context van (werk)organisaties het
heeft over ‘betekenissen-bridge’, lijkt dat binnen deze kerken niet te werken. Wij menen dit te
kunnen verklaren uit een dieperliggend systeempatroon dat zich in de GKv-kerken heeft ontwikkeld.
In § 2.2. hebben we stijlkenmerken van vrijgemaakten beschreven: principieel, onafhankelijk,
strijdbaar, antithetisch en ze hechten een groot belang aan zuiverheid. Ze trekken rechte lijnen van
leer – liturgie – levensstijl naar spiritualiteit en die lijnen zijn (jaren)lang uniform. Men doet dat over
een weer – ook in de eigen groep. Daarbij wordt de energie vooral gestoken in ‘zenden’ en
‘overtuigen’ dan in ‘receptiviteit’ en ‘ontvankelijkheid’.
Het opmerkelijke is dat generaties van elkaar verschillen in waarden – en dus op inhoudsniveau –,
maar dat de stijl waarin deze waarden uitgeleefd wordt dezelfde is. Leden van de protest- of
babyboomgeneratie spreken strijdbaar hun 1e of 2e generatie-taal. Als jongere gemeenteleden
afhaken, komt dat omdat zij zich niet inzetten. Leden van de verloren generatie, spreekt
vergelijkbare strijdbare taal, maar de inhoud is anders. Leden van deze generatie blijven tot in het
dwangmatige roepen om verbinding en om ‘elkaar vasthouden’ – ook als anderen gedrag vertonen
dat afstotend werkt. Leden van de pragmatische generatie spreken de zelfde strijdbare taal. Ze leven
hun dertigers-dilemma vol overtuiging uit. Of ze planten strijdbaar nieuwe kerken, omdat de oude
niet voldoen en als het nieuwtje er af is, beginnen ze ergens anders weer opnieuw. Leden van de
grenzeloze generatie onttrekken zich in stilte – maar zijn daarin even strijdbaar. Zij hebben begrepen
dat er voor hen geen plek is. In elk geval geen ruimte is voor hen om inbreng te hebben of invloed op
hoe we samen kerk zullen zijn.
Als dr. C. van der Kooi vier factoren definieert, kunnen we met hem constateren dat de mix is
veranderd en dat er meerdere mixen naast elkaar bestaan. Elkaar bereiken vanuit die verschillende
mixen, lijkt onmogelijk. Ook al spreekt Homan nog zo beeldend over ‘betekenissen-bridge’. Dat mag
in bedrijven dan werken, het lukt ons, vrijgemaakten, nauwelijks of niet. In die zin vinden wij onze
identiteit in onze stijl: principieel. Onafhankelijk. Gericht op zuiverheid. Strijdbaar en antithetisch.
Met als paradoxaal effect dat die grote gerichtheid op uniformiteit leidt tot diversiteit. De manier
waarop de uniformiteit welhaast afgedwongen wordt, leidt tot tegen-reacties.
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Die reacties vertonen dezelfde, ferme stijlkenmerken.
Die weer leiden tot …
Enzovoorts …
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4.4. Van ‘Chocoladereep’ tot ‘~hagelslag’?
In zijn al eerder aangehaalde boek ‘Organisatiedynamica’ schetst Homan een model om de
werkelijkheid van organisaties en het aanvliegen van veranderingen te begrijpen. Dat doet hij op
twee dimensies:
1.
2.

Vinden veranderingen gepland of spontaan plaats?
Is er één set van werkelijkheidsconstructies dominant (monovocaal) of bestaan er meerdere
sets naast elkaar (polyvocaal)?

Deze twee dimensies brengen we in figuur 1. in een assenstelstel samen.

Van oudsher zijn de GKv-kerken gebaseerd op één werkelijkheidsconstructie. In § 2.2. is de identiteit
van de vroege vrijgemaakten schematisch weergegeven. Lang bleef deze gehandhaafd: één stem,
één visie en één set van betekenissen. Het bewaren, behouden en verstevigen van die set vroeg om
grote inspanningen. Uitbouw van het eigen vrijgemaakte leven inclusief alle organisaties die daarbij
hoorden. Zuiverhouden van de eigen set inclusief alle pijn en strijd die men daaraan als consequentie
verbond.
Op zich was de set niet onveranderlijk, maar als er veranderingen werden strak geregisseerd en
gestructureerd. De structuur van de kerken paste daarbij: van bevestigingsformulier, tot kerkorde,
belijdenisgeschriften en verder onuitgesproken, niet gereglementeerde veranderingen. We hebben
dit weergegeven in figuur 2.
In een monovocale, strak geregisseerde werkelijkheid is diversiteit een probleem: diversiteit
betekent een afwijking van de set van betekenisconstructies. Een in hoge mate georganiseerde of
geregisseerde instelling reageert daar op door eerst diversiteit voor onmogelijk te verklaren. Lukt dat
niet dan zullen ‘graden van diversiteit66’

66

Aan de statistiek ontleend: ‘Degrees of freedom’
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Op basis van de voorgaande hoofdstukken, schetsen wij bovenstaand beeld van de GKv-kerken nu.
Het opmerkelijke daarbij is dat de officiële leer eigenlijk niet veranderd is. Hoogstens verbleekt of op
de achtergrond. De ontstane diversiteit drukken we uit in verschillende, kleinere vormpjes die over
het hele assenstelsel uitzwermen. Soms gericht op herstel van de geplande, monovocale
werkelijkheid, vaker gericht op een al dan niet spontane polytonaliteit. Gedoogd of toegejuicht.
Ontstaan of spontaan geworden omdat gemeenteleden ‘hun instructie niet goed begrepen’ of ‘los
gingen nu zij de gemeente-dag mochten organiseren’. Over een weloverwogen en min of meer
geplande afwijking van wat we als norm dachten.
Van beperkte spreiding – het vlak in figuur 2 – tot uitgezwermd over het assenstelsel – figuur 3. Maar
het basismateriaal is hetzelfde gebleven: chocolade. Aanvankelijk een robuuste reep – nu
uitgezwermd tot vrolijk gekleurde chocolade hagelslag.
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Hoofdstuk 5: Relatie met empirisch onderzoek
5.1. Drie deelprojecten
Met dit rapport leveren we het 1e deelresultaat op: het verslag van een literatuuronderzoek naar het
begrip ‘Gereformeerde Identiteit’. Deze begripsbepaling biedt de kaders voor:
•
•

Enerzijds ontwikkeling van een model ‘Duurzaamheid en Innovatie’
Anderzijds verder empirisch onderzoek.

De drie deelresultaten zijn beschreven in het projectplan september 201567. Met oplevering van dit
rapport is de eerste van de drie deelresultaten opgeleverd.
5.2. Ontwikkeling model ‘Duurzaamheid en innovatie’
Het ontwikkelen van een model ‘Duurzaamheid en Innovatie’ is een proces dat aangehaakt is bij de
bredere opdracht van deputaten ASMP waarvoor in september 2015 een projectplan is opgesteld en
waarvan ook dit literatuuronderzoek deel uit maakt. Tegelijkertijd kent de modelontwikkeling ook
een eigen dynamiek, inkadering en naastliggende financieringsstructuur. Afstemming is geborgd door
betrokkenheid van de projectleider, mw. Drs. A.M. de Jonge, in alle deelprojecten.
Tegelijkertijd moet gesteld worden dat de primaire verantwoordelijkheid voor het (ontwikkelen) van
het model ‘Duurzaamheid en Innovatie’ ligt bij Dr. S. Paas. Dat betekent dat de resultaten van de a.s.
expertmeetings in eerste instantie door hem verwerkt zullen worden tot een model. De planning
daarvan is zodanig dat het model ook gebruikt kan worden bij uitvoering van het empirisch
onderzoek.
5.3. empirisch onderzoek
Naast literatuuronderzoek en modelontwikkeling is empirisch onderzoek een deelproject die binnen
de bredere opdracht van ASMP valt, zoals beschreven in het onderhavige projectplan. De verdere
concretisering daarvan zal plaatsvinden na bespreking van het rapport met deputaten ASMP op
D.V. 17 december 2015.
Op basis van het projectplan is in elk geval duidelijk dat het empirisch onderzoek uitgevoerd zal
worden binnen enkele cases met betrekking tot kerkplaning. Op basis van interviews en
documentstudie reconstrueren we de levensverhalen van de cases. Daarbij onderzoeken we niet
alleen de ‘geplante kerkgemeenschap’, maar ‘plantende gemeente’ en het lokale kerkverband. We
willen weten wat de effecten zijn van de kerkplanting om genabuurde classis gemeenten.
In de taal van dit literatuur-onderzoeks-rapport: we brengen alle relevante actoren in kaart. We
bevragen hen op betekenisconstructies die leidend zijn geweest. We onderzoeken waar betekenisconstructies geschuurd hebben met anderen betekeniseilandjes. Daarbij zijn we geïnteresseerd of
die verschillende betekenissen zijn ‘samengeklonterd’ of dat actoren – en daarmee betekeniseilandjes’’ – zijn afgehaakt en afgedreven en hoe e.e.a. dan (toch?) geleid heeft tot een
gemeenteplanting.
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Jonge, A.M. (2015). Projectplan duurzaamheid, innovatie en gereformeerde identiteit. Praktijkcentrum:
interne project notitie.
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Zo uitgevoerd, zal de toepasbaarheid van dit onderzoek groter zijn dan alleen die kerken die zich met
kerkplanting bezig houden. Ook kerken die te maken hebben met krimp, of kerken waarvan jonge
gemeenteleden afscheid nemen – kunnen groeien in samenwerking en saamhorigheid als het gaat
om het onder ogen zien van verschillen.

Zwolle, 31 mei 2016
Annemiek die Jonge
Hayo Wijma
Hans Schaeffer
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