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Voorwoord

Het voorwoord schrijft  men meestal achteraf. Ik ben geen uitzondering op 
deze regel. Het is een aardige oefening te bedenken wat ik zou hebben ge-
schreven wanneer ik het vooraf geschreven had. Ook dan zouden er mensen 
bedankt zijn, maar minder duidelijk zou zijn wie vooral. Wellicht dat het ook 
optimistischer van toon zou zijn geweest. Pas achteraf is te bepalen wat het 
schrijven van het verhaal met je heeft  gedaan.
Dat is maar goed ook. Het is een onderneming die veel oplevert, maar ook 
veel kost. En ook met deze constatering sta ik niet alleen. Het schrijven van 
een voorwoord in het volle besef wat er daarna nog moet komen, maakt de 
kans groot dat het vervolg er niet komt. Daarom is het goed dat het voorwoord 
achteraf geschreven wordt.
Ik wil vooral het accent leggen op de batenkant. Het heeft  mij persoonlijk veel 
opgeleverd. Ik ben tot nieuwe inzichten gekomen en de vele contacten waren 
verrijkend. Het is spannend om binnen de eigen kerkelijke gemeenschap on-
derzoek te doen. Nu heb ik eerder ervaring opgedaan met onderzoek in de 
‘eigen’ organisatie, maar het feit dat het om een kerk gaat, maakt verschil. Bin-
nen kerken gaat het om geloof en wordt geraakt aan diepe overtuigingen van 
mensen. Door gebruik te maken van inzichten vanuit de menswetenschappen 
bestaat het risico niet serieus te worden genomen omdat de realiteit binnen 
de gemeenschap daarmee niet voldoende recht kan worden gedaan.Voor de 
beoordeling van wat daar gebeurt, is geloofstaal nodig. Het niet compatible 
zijn van geloofstaal en wetenschappelijke taal kan de verstaanbaarheid negatief 
beïnvloeden. 
Ik neem dat risico vanuit de overtuiging dat een perspectiefwisseling andere 
inzichten oplevert die wellicht kunnen bijdragen aan een beter begrip.

De keuze voor het onderwerp van deze studie is vooral ingegeven door nieuws-
gierigheid, maar daarnaast spelen twee andere zaken. Een eerdere opleiding 
op het gebied van de organisatiewetenschappen en de functie van stafdocent 
binnen de opleiding kerkelijk werk aan de Gereformeerde Hogeschool met 
als vakgebied gemeenteopbouw, brachten organisatie en kerk bij elkaar. De 
keuze voor het gaan werken in kleinere eenheden binnen mijn eigen gemeente 
in dezelfde periode leek voorbestemd. Omdat in informele gesprekken geen 
afdoende antwoorden kwamen op de vraag naar het waarom van de kleine 
groep, besloot ik op dit punt mijn nieuwsgierigheid te bevredigen.
Halverwege het traject onstond de mogelijkheid vanuit het mobiliteitsfonds 
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een toelage te ontvangen waardoor meer ruimte ontstond. In de laatste fase 
kwam dit onder druk te staan door de benoeming tot manager opleiding Pabo. 
Het laatste jaar heb ik daardoor als zeer zwaar ervaren en er zijn momenten 
geweest dat ik overwoog te stoppen. Het is de omgeving geweest die belang-
rijk heeft  bijgedragen aan het toch voltooien van deze studie. Het is gepast 
een aantal mensen te bedanken die het mogelijk hebben gemaakt dit boek te 
schrijven.

Ik begin met het noemen van mijn promotoren, Jan Boessenkool en Paul Ver-
weel. Beiden ken ik vanuit de doctoraalopleiding uitgaande van de Utrechtse 
School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap. Vooral met Jan heb ik des-
tijds intensief contact gehad omdat hij mijn scriptiebegeleider was. Ik bewaar 
daaraan zeer goede herinneringen en hij heeft  me gestimuleerd om een vol-
gende stap te zetten. Bij Paul had ik enkele colleges gevolgd en gelet op de 
inhoud daarvan leek hij me de aangewezen persoon om een rol te spelen in 
het promotietraject, een rol die hij bereid was te vervullen. De gesprekken die 
we hebben gevoerd waren altijd stimulerend, vooral ook omdat er ruimte voor 
humor was. 

Ondanks deze humor waren ze eensgezind in het afsnijden van de vele zijpa-
den die ik gaande het onderzoek bewandelde. 
Hun taak bestond voor een groot deel uit het schrappen van tekst die niet re-
levant werd geacht. Op dat moment vermocht ik dat zelf niet altijd in te zien, 
maar achteraf bleken dit toch juiste keuzes. Ook de vele aangedragen sugges-
ties droegen bij aan verbetering. Hun rol was onmisbaar en daar dank ik hen 
voor.
Het is het niet mogelijk de talloze gesprekspartners binnen mijn eigen gemeen-
te bij naam te noemen, ze waren noodzakelijk vanwege de aanlevering van 
gegevens. Zonder hun actieve en belangeloze bijdrage was dit onderzoek niet 
mogelijk geweest. Vooral ook de archivaris van gemeente X heeft  een waarde-
volle rol gespeeld in het beschikbaar stellen van materiaal. 

Het College van Bestuur van de GH dank ik voor de mogelijkheid gebruik te 
hebben mogen maken van de voorzieningen vanuit het mobiliteitsfonds. 
Verschillende collega’s binnen mijn werkcontext droegen bij aan nieuwe in-
zichten tijdens discussies die ik met hen voerde, maar hun belangstellende 
vragen droegen ook bij aan de beslissing het werk af te maken. Ik noem Suzan 
Koning, directeur Educatieve Akademie, die begrip toonde voor de situatie 
waarin ik me bevond. Rolf Robbe, die nooit naliet te vragen hoe het geweest 
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was, bijvoorbeeld na een bezoek aan mijn promotoren in Utrecht. Freek Vogel-
zang droeg zorg voor de Engelse samenvatting, waarvoor ik hem dank. 

Je kunt dergelijke projecten niet voltooien wanneer er geen steun is in de thuis-
situatie. Kinderen en kleinkind spelen daarin een voorname rol, de gelukkige 
gezinssitutie ervaar ik als een zegen en dat geeft  energie. Zonder mijn vrouw 
Trudie zou ik deze prestatie niet hebben kunnen leveren. Af en toe organiseer-
de ze weekendjes weg en dwong me daardoor even afstand te nemen. Bij wijze 
van uitzondering brak ze het potlood doormidden waarmee ik aantekeningen 
maakte in de literatuur om daarmee aan te geven dat er ook andere dingen 
belangrijk zijn in het leven. Ik ben haar dankbaar voor alle steun.

Ik dank God die mij mogelijkheden geeft  mijn talenten verder te ontwikkelen 
en ik hoop dat het geleverde werk een bijdrage mag leveren aan het kerkelijk 
leven. 
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Hoofdstuk 1    Licht en vloeibaar

1.1 Inleiding
 
‘De ondraaglijke lichtheid van het bestaan’. 1 Deze veel geciteerde en geparafra-
seerde titel van het boek van de Tsjechische schrijver Milan Kundera is metafo-
risch voor de moderne tijd. De titel verwijst naar een loskoppeling van tijd en 
plaats. Doordat we ons gemakkelijk in korte tijd zowel fysiek als virtueel over 
grote afstanden kunnen verplaatsen, is het verbonden zijn met een bepaalde 
plaats verbroken. Dat betekent enerzijds een grote blikverruiming, maar an-
derzijds een gevoel van losraken van plaats en tijd. We zijn ’licht’ geworden. 
Die lichtheid manifesteert zich in veranderende betekenissen die toegekend 
worden aan relaties, ook deze worden licht en vluchtig. In deze context ver-
anderen ook de betekenissen die gemeenschappen en organisaties waarvan 
we deel uitmaken voor ons hebben. Wanneer mensen samenleven, ontstaan 
manieren van wederzijdse omgang die vanzelfsprekend zijn. Een half woord 
is genoeg om elkaar te begrijpen. De dagelijkse routines verschaff en een gere-
guleerde wederzijdse omgang die niet ter discussie staat en geworteld is in een 
institutionele ondergrond. Wanneer echter die samenleving wordt openge-
broken omdat door nieuwe technologieën mensen kennis kunnen nemen van 
andere ideeën en andere samenlevingsverbanden op andere plaatsen, komen 
vanzelfsprekende omgangsvormen en daarmee verbonden betekenissen onder 
druk te staan.
Dat heeft  gevolgen voor hoe mensen zichzelf en de ander zien. De oorspron-
kelijke titel van het boek van Kundera laat dat nog scherper uitkomen: ‘De 
ondraaglijke lichtheid van het zijn’.2 Hiermee wordt duidelijk dat het om een 
veranderende ontologie gaat. Geen zienswijze, maar een zijnswijze. Dat vraagt 
een andere manier van omgang met een werkelijkheid die fundamenteel is ver-
anderd. Maar het gaat ook om nieuwe vormen van verstaan. Als de werkelijk-
heid verandert, krijgt die tevens een andere betekenis voor betrokkenen. “Ook 
al begrijpen we de logische betekenis van woorden die we tot elkaar spreken, we 
horen soms niet meer de semantische rivier die door die woorden stroomt,” zegt 
Kundera.3 De veranderingen laten zich op allerlei terreinen gevoelen en niet 
in de laatste plaats op dat van de religie. Gevestigde kerkgenootschappen zien 

1. Kundera 1997.
2. Kundera 1984.
3. Kundera 1997, 108.
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zich geconfronteerd met afnemende belangstelling uitkomend in voortdurend 
teruglopende ledenaantallen. Vanuit verschillende invalshoeken is gezocht 
naar verklaringen, waarbij aanvankelijk de kaarten vooral werden gezet op de 
secularisatie die een direct gevolg zou zijn van de modernisering. Inmiddels 
blijkt het gelegde verband veel minder eenduidig te zijn dan lange tijd werd 
gedacht. Dat mensen minder snel geneigd zijn langdurige bindingen aan te 
gaan is echter wel gebleken, en daaronder lijden vooral gevestigde instituten 
als kerken. 
Zygmunt Bauman typeert de (post)moderne samenleving als ’liquid’.4 Hij 
maakt daarmee duidelijk dat relaties kortstondiger en fl exibeler geworden zijn, 
maar ook kwetsbaarder.5 
Kerken kunnen dus niet meer uitgaan van een vanzelfsprekende ledenbinding 
zoals dat in het verleden wel het geval was en zich niet meer beroepen op een 
traditie die lidmaatschap voor het leven tot een vanzelfsprekende zaak maak-
te.

Giddens typeert de huidige tijd als posttraditioneel, maar doelt daarmee zeker 
niet op het verdwijnen van traditie.6 Hij noemt drie factoren die cruciaal zijn 
voor de moderniteit. Als eerste noemt hij een verandering van ruimte en tijd 
die de traditie een ander karakter heeft  doen krijgen. Immers in het verle-
den was traditie een lokaal gebeuren omdat ruimte en tijd nauw met elkaar 
waren verbonden. De lokaliteit is veranderd omdat ruimte en tijd niet meer 
lokaal gebonden zijn. Nieuwe technieken vereisen enerzijds een nauwkeurige 
afstemming van handelingen, maar behoeven geen lijfelijke aanwezigheid van 
actoren meer. 
Waar en wanneer komen daarmee los te staan van plaats in de traditionele zin 
van het woord.
Een tweede factor die Giddens noemt is het disembedding-mechanisme. Een 

4. Ik plaats het woord post tussen haken omdat het begrip postmodern niet eenduidig is. 
De begrippen modern en postmodern zijn niet eenvoudig te begrenzen ten opzichte van 
elkaar. Is bv. het twintigste-eeuwse pluralisme modern of postmodern? Is de grote variatie 
aan leefstijlen modern of postmodern? Historisch gezien is er betreff ende de postmoderni-
teit zowel continuïteit als discontinuïteit waar te nemen. Een absoluut onderscheid tussen 
modern en postmodern is m.i. dan ook niet te maken, wat overigens onverlet laat dat er 
in de tijd die we als postmodern bestempelen wel nieuwe elementen in de samenleving 
zijn ingebracht, maar die zijn ook als een voortzetting van in de moderniteit aan te wijzen 
tendensen te beschouwen. Of misschien zelfs als een radicalisering van die tendensen. Het 
onderscheid lijkt vooral een kwestie van taal c.q. betekenis te zijn.. 

5. Bauman 2000.
6. Giddens 1990.
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niet te vertalen term die ik daarom zo laat staan. Giddens doelt hiermee op 
het losraken van sociale instituties die vroeger ingebed waren in lokale ge-
meenschappen. Het transformatieproces van ruimte en tijd ondergaat een ver-
snelling door onder meer het ontstaan van internationale fi nanciële markten 
en communicatiesystemen. Daarin mee komen wat Giddens noemt expert sy-
stems, niet aan tijd of plaats gebonden kennissystemen die invloed uitoefenen 
op sociale relaties en doordringen op alle terreinen van het leven.7 
Een derde factor wordt gevormd door het begrip institutionele refl exiviteit. 
Hiermee wordt bedoeld dat bestaande kennis over sociale levensomstandighe-
den bepalend is voor sociale organisatie en transformatie, maar dat die kennis 
voortdurend aan verandering onderhevig is.8

Deze korte schets doet vermoeden dat het voortbestaan van kerkelijke orga-
nisaties in hun meer traditionele vorm onder druk staat. De vanzelfsprekende 
orde die inherent was aan het opgenomen zijn in een bepaalde gemeenschap, 
de onberefl ecteerde deelname daaraan die actoren automatisch hun plaats 
wees, is aan sterke erosie onderhevig. 

Wanneer de constatering van Kundera juist is, namelijk dat we licht geworden 
zijn, en dat daardoor gemeenschappen en de betekenis die dezen hebben voor 
leden veranderen, mag worden aangenomen dat dit gevolgen heeft  voor de 
concrete verschijningsvorm van deze gemeenschappen. 
Ter wille van het voortbestaan zal gezocht moeten worden naar vormen die 
recht doen aan de eisen die vanuit een veranderende omgeving worden ge-
steld. Wanneer we de blik richten op kerken is dat ook wat we waarnemen. An-
dere arrangementen worden zichtbaar die wellicht in verband kunnen worden 
gebracht met genoemde veranderingen. Een vorm die recent zichtbaar wordt 
binnen orthodoxe kerken is een structurering in kleinere eenheden. Enkele 
uitspraken illustreren dat. 

7. Vanuit een andere invalshoek ontwikkelt Habermas een vergelijkbare redenering in het on-
derscheid dat hij maakt tussen systeemwereld en leefwereld. De eerste staat vooral in dienst 
van de realisering van materiële doelstellingen, terwijl de leefwereld betrekking heeft  op 
communicatieve doelstellingen. In de visie van Habermas bestaan maatschappelijke struc-
turen bij de gratie van institutionele kaders, in rechtsnormen en in normatief geregelde 
praktijken en gebruiken. Deze bieden de kaders voor en reguleren de deelname van actoren 
aan de samenleving. Habermas neemt in de moderniteit een toenemende doordringing 
waar van de leefwereld door de systeemwereld. Een gevolg daarvan is dat het discours be-
paald wordt door vormen van strategisch handelen die bedreigend zijn voor de communi-
catie binnen de leefwereld. (Habermas in de De Roest 1998, 65) 

8. Giddens 1994.
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“Een kleine groep is dé plek in een kerk om individuele leden en de gemeente als 
geheel te laten groeien. Het diepgaande gesprek in de kleine kring beantwoordt 
aan een diep doorleefde behoeft e, want in een wereld waar mensen enorm op 
zichzelf worden teruggeworpen is het een verademing om op een veilige plek je 
geloof en je leven met elkaar te kunnen delen”

“In de gemeentegroeigroep krijg je iets speciaals met elkaar, daardoor kun je van 
elkaar leren” 

“Binnen de kring ben je aan elkaar gegeven, het is als het ware jouw kleine stukje 
gemeente.
Het is belangrijk dat de kring leuke dingen doet om een band te krijgen. Dus gaan 
we met elkaar zwemmen of barbecuen” 

“Binnen de kerk komen verschillende stromingen voor, variërend van evangelisch 
tot traditioneel. Dat botste in onze groep, dan komt er geen vertrouwelijke sfeer 
en dus geen goed gesprek” 

“In een kleine groep kun je praten over onderwerpen waar het echt om gaat” 

“We hopen dat de kerkenraad snel zal instemmen met de invoering van gemeen-
tegroeigroepen. Groepen sluiten goed aan bij het eigen leven, daardoor komen 
problemen en zorgen snel op tafel” 

Bovenstaande willekeurige uitspraken uit verschillende dagbladen over ge-
meente zijn in de moderne tijd weerspiegelen veranderende opvattingen over 
de kerk. Werd in het spreken over de kerk tot voor kort in de meeste gevallen 
gerefereerd aan de ongedeelde plaatselijke gemeente, nu blijken andere vor-
men manifest geworden.
De kleine groep, en daarmee het individu, treden veel meer op de voorgrond. 
Blijkbaar gaat het niet alleen meer om geloofsinhouden die samenhang moe-
ten bewerken, maar wordt een gemis gevoeld betreff ende de meer traditi-
onele kerkvorm die wellicht te weinig tegemoet kan komen aan behoeft en 
van het moderne individu. Er lijkt wat de verschijningsvorm van het insti-
tuut kerk betreft  een verschuiving op te treden met een fundamenteel karak-
ter. 

Als gelovige, lid van een kerk uit het orthodoxe segment, heb ik de gemeen-
schap in de afgelopen jaren in snel tempo zien veranderen. Het werken in 
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kleinere eenheden is landelijk binnen mijn kerkgenootschap, in navolging van 
andere, in korte tijd gemeengoed geworden.
En dat is niet de enige verandering die zich voltrekt. Ook op het gebied van de 
liturgie ontstaat een snel groeiende diversiteit. Wanneer ik tien jaar terug een 
bezoek bracht aan een andere gemeente van het kerkgenootschap, wist ik wat 
mij te wachten stond qua inrichting en vormgeving van de dienst. Nu is dat 
vaker een verrassing.
Omdat ook in mijn gemeente gekozen is voor het werken in kleinere eenhe-
den, ben ik naast gemeentelid ook lid van de kleine groep, de gemeente in het 
klein. Een centrale activiteit van de kerk is het beleggen van erediensten met 
het oog op geloofsgroei en groei in gemeenschap.
Het ligt voor de hand dat de activiteiten in de kleine groep daaraan op de één 
of andere manier een bijdrage zouden moeten leveren. 
Tijdens de zondagse diensten is de preek een onmisbaar element. Geloof ver-
onderstelt kennis.
Men kan niet geloven in iets waarvan men geen enkele kennis bezit. Preken 
dragen bij aan kennisverwerving van een transcendente werkelijkheid. Tijdens 
groepsbijeenkomsten worden geen preken gehouden, wel is een belangrijk 
doel: groei in geloof en groei in gemeenschap.
Gelet op de activiteiten die in de groep plaatsvinden, kan de vraag gesteld wor-
den of en hoe aan geloofsgroei en gemeenschapsvorming wordt bijgedragen. 
Veel activiteiten hebben een ontspannend karakter. Zeker in vergelijking met 
de zondagse eredienst vertonen ze een zekere lichtvoetigheid die door de leden 
blijkbaar op prijs wordt gesteld, anders zou men waarschijnlijk de bijeenkom-
sten niet bezoeken. 
Hoe moeten de hier kort beschreven ontwikkelingen worden geduid? Zijn ze 
van voorbijgaande aard, of een direct gevolg van bredere ontwikkelingen en 
daardoor meer permanent? 

1.2 Aanleiding voor deze studie

Het ontstaan van nieuwe vormen van kerkzijn, die beter passend worden ge-
acht binnen de (post)moderne globaliserende context, heeft  mijn belangstel-
ling. In deze studie richt ik mij op een verschijnsel dat al zo oud is als de kerk, 
maar zich vooral in de loop van de vorige eeuw binnen kerken op grote schaal 
manifesteerde, namelijk de kleine groep. Vanaf circa 1960 zien we binnen de 
kerken in Nederland dat de structuur verandert. In toenemende mate kiest 
men voor gemeente zijn in kleine groepen. Vaak beroept men zich ter recht-
vaardiging op de geschiedenis van de kerk en wijst vooral op de situatie in de 

19

Kerk (in) delen-26juni.indd   19Kerk (in) delen-26juni.indd   19 26-06-2008   11:04:0526-06-2008   11:04:05



20

vroegchristelijke kerk. Daarnaast wordt gewezen op de situatie in de tijd van de 
Nadere Reformatie waarin mensen bij elkaar aan huis kwamen om geloofser-
varingen te delen. Het is de vraag of deze argumentatie ter verdediging van een 
dergelijke structurering stand kan houden. De contexten verschillen radicaal 
en in de tijd van de Nadere Reformatie betrof het een marginaal verschijnsel.
Vandaag is het verschijnsel van de kleine groep niet meer weg te denken. 

Enkele jaren geleden heb ik in het kader van de opleiding Organisatie, Cultuur 
en Management aan de Universiteit Utrecht een onderzoek uitgevoerd naar 
het werken in taakgroepen op een Hogeschool. Een gevolg van die activiteit 
was allereerst dat ik oog kreeg voor de complexiteit van sociale verschijnse-
len zoals die zichtbaar worden in intermenselijke relaties. De werkelijkheid 
bleek beduidend minder eenduidig te zijn dan ik bij de start van het onderzoek 
had gedacht. Naast antwoorden riepen de resultaten ook veel nieuwe vragen 
op.
Omdat mijn nieuwsgierigheid niet bevredigd was, besloot ik nogmaals groe-
pen onder de loep te nemen, maar nu in een heel andere context. Ik ben lid van 
een Gereformeerde Kerk vrijgemaakt en voel me daar sterk bij betrokken. Dit 
kerkgenootschap is voortgekomen uit de Gereformeerde Kerken in Nederland 
en ontstaan in 1944 door een confl ict over verbond en doop. In de jaren daarna 
ontwikkelde dit kerkgenootschap zich tot een minizuil naast de andere zuilen. 
In hoofdstuk 2 geef ik een bredere typering.
In het jaar 2000 is de gemeentelijke structuur van mijn gemeente ingrijpend 
veranderd omdat de kerkenraad het besluit nam de pastorale bearbeiding van 
de gemeente deels te laten plaatsvinden in kleine groepen, zogenaamde mini-
wijken.
Daarmee werd aangesloten bij een ontwikkeling die in andere kerkgenoot-
schappen al veel eerder was ingezet. Het lijkt erop dat een zichzelf respecte-
rend kerkgenootschap niet anders meer kan dan te kiezen voor een dergelijke 
structuur. In een rapport van de kerkenraad lezen we wat het doel van de klei-
ne groep is: “Onderlinge ontmoeting en ondersteuning, bemoediging en opbouw, 
onderling pastoraat, versterking en verdieping van het geloof, gezamenlijk gebed, 
meeleven met elkaars wel en wee.” 9 Op zich zou een dergelijke doelstelling ook 
kunnen worden geformuleerd voor de ongedeelde gemeente. 
Blijkbaar kan op dat niveau onvoldoende tegemoetgekomen worden aan de 
noden van het individuele lid. Daarvoor worden andere structuren nodig ge-
acht. 

9. CAZ 2000.
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Sinds de jaren zeventig is er een groeiende stroom aan uitgaven op het gebied 
van gemeenteopbouw. Veel theologen spreken overigens liever van gemeente-
ontwikkeling.10 Veel van deze uitgaven zijn bestemd voor groepen in de kerk 
en bevatten een hoog gehalte aan gepopulariseerde groepsdynamische inzich-
ten, een theoretische onderbouwing ontbreekt vaak, evenals een empirische. 
Dankzij ontwikkelingen binnen kerkelijke genootschappen is er een markt 
voor dergelijke uitgaven. 
Maar ook in meer wetenschappelijke publicaties laat men zich niet onbetuigd. 
De gemeente zal een gemeente van groepen zijn of niet zijn is het credo. Ar-
gumenten daarvoor lijken voor de hand te liggen. In een kleine groep voelt 
men zich veilig, durft  men meer van zichzelf te laten zien, het pastoraat kan 
daarom in kleine groepen beter gedijen en dat komt de kerkelijke organisatie 
ten goede, is de vaak impliciete aanname. “In de kleine groepen klopt het hart 
van de gemeente als gemeenschap” schrijft  Van de Kamp en hij staat bepaald 
niet alleen met deze uitspraak.11 Dat het gemeenschapskarakter van het insti-
tuut kerk daarmee echter een andere betekenis verkrijgt is evident. Immers die 
gemeenschap werd vanouds vooral beleefd in de zondagse erediensten. Het 
citaat van Van de Kamp markeert een verschuiving, de gemeenschap wordt 
niet meer primair verbonden met de ene ongedeelde gemeente die haar een-
heid vooral tot uitdrukking brengt tijdens het liturgische hoogtepunt op de 
zondagen, maar in informele bijeenkomsten door de week.
 
De belangstelling voor groepen buiten kerkelijke organisaties is van veel ou-
dere datum. Van systematisch onderzoek naar groepen is sprake sinds de jaren 
dertig in de Verenigde Staten. Cartwright en Zander zien de wortels in een 
viertal professies: maatschappelijk werk, groepstherapie, onderwijs en bestuur, 
waarbij de laatste vooral verwijst naar een cluster van specialisaties binnen het 
management van grote organisaties.12 
Dergelijk onderzoek werd vooral geëntameerd om te komen tot een verbete-
ring van de sociale praktijk en kan dan ook in termen van opbrengst vooral 
getypeerd worden als praktijktheorie.
Deze theorie vindt vervolgens haar weg in allerlei maatschappelijke instituties 
en kan leiden tot verandering van sociale praktijken. Voor deze opvatting kan 
steun gevonden worden bij Giddens omdat hij van mening is dat wetenschap-
pelijke inzichten en common sense opvattingen nauw met elkaar verweven 

10. Ploeger 2001.
11. Van de Kamp 2003: 315. 
12. Cartwright & Zander 1960.
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zijn.13 Vooral in de organisatiekunde ontwikkelde concepten vinden toepas-
sing in kerkelijke instituten, zij het vaak in aangepaste vorm. 
Vooral praktisch theologen maken dankbaar gebruik van deze inzichten. De 
toepasbaarheid staat echter wel ter discussie. Een strijdpunt daarbij lijkt vooral 
te zijn verschil van opvatting over de aard van een organisatie als een kerk.14 
Overigens is het voor velen nog een vraag of de kerk überhaupt wel een orga-
nisatie is.15 

In klassiekers als Formal Organizations wordt al benadrukt hoezeer orga-
nisaties wortelen in grotere sociale systemen.16 Dat betekent dat de wijdere 
maatschappelijke context altijd betrokken dient te worden bij het doen van 
onderzoek naar organisaties. Dat ligt ook voor de hand wanneer we ons reali-
seren dat actoren binnen organisaties de omgeving als het ware meenemen de 
organisatie in. 
We hebben hier te maken met buitengewoon complexe relaties met vaak een 
ambigu karakter. Vooral vanuit contingentiebenaderingen is getracht deze re-
laties in beeld te brengen. 
Bij dergelijke benaderingen is echter bepaald geen eenstemmigheid aan te tref-
fen. Veel opvattingen dragen een sterk functionalistisch karakter en tenderen 
naar one best way of organizing in een gegeven situatie.17 
Toegepast op kerkelijke organisaties zou de structurering in kleine groepen 
een adequaat 
antwoord zijn op omgevingsvariabelen en functioneel zijn voor de organisa-
tie. Bij omgevingsvariabelen wordt dan vooral gewezen op een toenemende 
pluraliteit en pluriformiteit.18 Als oorzaken daarvoor worden processen van 
individualisering en subjectivering genoemd. Een gevolg daarvan is dat leden 
van een maatschappij, of een deel daarvan steeds minder gebonden zijn door 
collectieve integratiekaders.19 Hier opgevat als betekenissystemen met een zin-
gevend karakter.
 
De afnemende betekenis van collectieve kaders dwingt mensen tot het maken 
van keuzen uit wat voorhanden is op de markt van zingevingsmodellen. Ze 

13. Giddens in Tucker 1998.
14. Dekker 1998.
15. Jonkers 2000.
16. Blau en Scott 1962. 
17. Voor een overzicht, zie Lammers 2000. 
18. Haspels 1999.
19. Berting 1997.
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gaan daarbij in toenemende mate uit van persoonlijke ervaringen omdat het 
gemeenschappelijke niet meer voldoet. De kerk is daarbij een van de vele aan-
bieders. Van het instituut kerk in traditionele zin lijkt steeds minder sprake. 
In het (recente) verleden gaf de kerk aanwijzingen hoe te leven. De vrijheid 
je te onttrekken aan die aanwijzingen was beperkt. De kerk eiste loyaliteit en 
betrokkenheid omdat het een van God gegeven instelling is. 
Maar de zeggenschap over het leven van haar leden is veel minder geworden. 
Traditionele verbanden staan onder druk, maar de behoeft e aan verbonden-
heid en sociale contacten, evenals de wens tot zelfontplooiing, doet mensen op 
zoek gaan naar substituten. Die worden deels gevonden in kleinere sociale ver-
banden zonder een permanente structuur. Bellah spreekt van lifestyle enclaves. 
Groepen waar mensen met een gemeenschappelijke sociale, economische of 
culturele achtergrond samenkomen. Deelname is een kwestie van vrije keuze 
en regelmatig wisselen groepen van samenstelling.20 
Dergelijke groepen vormen zich min of meer spontaan en kunnen daarmee 
het karakter van een tegenbeweging verkrijgen binnen kerkelijke gemeenten. 
Anderzijds lijken kerken deze ontwikkelingen aan te grijpen om te komen tot 
nieuwe kerkelijke structuren.
Een uiterst moeizaam proces omdat deze structuren tot stand zijn gekomen op 
basis van overtuigingen die rechtstreeks aan de bijbel werden ontleend of in 
een lange kerkelijke traditie vorm kregen.
Overtuigingen zijn constituerend voor de betekenissen die men toekent aan 
het instituut kerk. 
Die betekenissen worden gecreëerd in interactie waarbij aangeleerde beteke-
nissystemen voortdurend worden gereconstrueerd op basis van ervaringen in 
sociale contexten. Een organisatie is een sociale context, maar dat is een meer 
of minder permanente groep ook. De in verschillende contexten opgedane er-
varingen kunnen confl icterende betekenismodellen doen ontstaan, die vervol-
gens tot loyaliteitsconfl icten kunnen leiden en een bedreiging vormen voor de 
identiteit van de organisatie. 

De afname van collectieve betekeniskaders, de toename van verschillende 
betekenismodellen, in relatie tot de opkomst van nieuwe structuren, doet de 
vraag opkomen wat de kerk is of zou moeten zijn in de ogen van de leden van 
de kerk. Een citaat van Dingemans geeft  een indruk van de actuele bewegin-
gen. 

20. Bellah in Haspels 1999.
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“Ik heb in feite een kerkorganisatie voor ogen die als lokale gemeente een tame-
lijk groot gebied kan omvatten (…) waarin plaatselijke groepen participeren die 
bij elkaar worden gehouden door een netwerkstructuur. Dat wil zeggen dat alle 
groepen min of meer autonoom zijn en hun eigen bestuursvorm kunnen kiezen, 
maar dat de groepen overkoepeld worden door een regiobestuur, dat zijn mach-
tiging en de daarbij behorende bevoegdheden volledig ontleent aan het mandaat 
van de kleine groep.” 21 
Ging het bij de eerder geciteerde Van de Kamp primair om de vraag waar de 
gemeenschap vooral moet worden beleefd, Dingemans bepleit tevens een ver-
schuiving in verantwoordelijkheden door deze te leggen op het niveau van 
de kleine groep. Daardoor ontstaat een spanning tussen wat kerkrechtelijk is 
afgesproken, namelijk dat de kerkenraad geroepen is tot het regeerambt, en de 
positie van de leden georganiseerd in kleinere eenheden. 

Deze bewegingen maken het de moeite waard het fenomeen van de groep in 
de kerk wat nauwkeuriger te bekijken. Er zijn verschillende benamingen in 
omloop voor groepen in de kerk. In de Angelsaksische wereld komen we voor-
al de benamingen cellchurch en housechurch tegen. In de laatste decennia wor-
den de verschillende verschijningsvormen vaak samengevat onder de naam 
SCCs: Small Christian Communities. In Nederland circuleren verschillende 
benamingen. Huiskerk komen we tegen, maar ook huisgemeenten, gemeente-
groei-groep, pastorale groep, cel, miniwijk, of gewoon kleine groep.
Het gaat in deze studie over groepen met een omvang van circa 15 mensen 
die deel uitmaken van eenzelfde kerkgenootschap en elkaar ontmoeten op een 
reguliere basis, meestal bij de leden aan huis.     

1.3 Vraagstelling en doelstelling
    
Centraal staat hier een kerkelijke gemeenschap. Dat is een bijzonder type orga-
nisatie. Wat voor type moet worden vastgesteld. Alleen al het gebruik van het 
woord gemeenschap roept een reeks van daarmee verbonden betekenissen op. 
Maar gemeenschap wordt ook voor andere groeperingen gebruikt, duidelijk 
moet dus ook worden wat de aard is van een kerkelijke gemeenschap. 
De genoemde moderniseringsprocessen noodzaken mensen zich daartoe 
op een zodanige manier te verhouden dat het leven geleefd kan worden. De 
vanzelfsprekende kaders, die lange tijd steun boden, zijn deels weggevallen, 
waardoor het maken van eigen keuzes onontkoombaar is geworden.  Daarmee 

21. Dingemans in Dekker & Heitink, 2002, 99, 100. 
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komt een veel grotere nadruk te liggen op individualiteit. Om dus te kunnen 
begrijpen hoe organisaties functioneren, is het noodzakelijk de vraag te stel-
len hoe in die moderne context individuen zich ten opzichte van organisaties 
verhouden. Mensen waarderen deze anders omdat de betekenis die geïnstitu-
tionaliseerde samenwerkingsvormen voor hen hebben veranderd zijn. In dit 
verband zijn vragen inzake keuzevrijheid of keuzedwang relevant. Juist ook 
met betrekking tot normatieve organisaties blijken machtsprocessen cruciaal. 
Organisaties opgevat als instituten zijn de vanzelfsprekendheid voorbij en dat 
vraagt om een herdefi niëring van een werkelijkheid die eens veel eenduidiger 
was. Dat heeft  gevolgen voor de aard van bindingen tussen mensen en de be-
tekenis die dezen voor hen hebben. 
Wanneer voor leden van een collectief de samenleving een gefragmenteerd 
aanzien heeft  gekregen, moet duidelijk worden hoe tegen deze achtergrond dat 
collectief nog kan voortbestaan. De aard van collectieven lijkt te veranderen, 
daarmee komt het begrip identiteit in beeld. 

Er zijn talloze functionerende collectieven aan te wijzen, blijkbaar slaagt men 
er in vormen te vinden die het voortbestaan veilig stellen. De vraag hoe men 
nog mensen weet te binden is dus van groot belang. 
Juist omdat het hier over kerken gaat, moeten moderniseringsprocessen ver-
bonden worden met opvattingen over secularisering. Het gegeven dat kerken 
leden verliezen kan sociologisch in verband worden gebracht met processen 
van dé-institutionalisering, zonder daar verder een waardeoordeel aan te ver-
binden, terwijl een gelovige dat veel meer zal verbinden met secularisering in 
de betekenis van geloofsafval. Dit thema zal dus aandacht moeten krijgen.
 
Inmiddels is een reeks van thema’s genoemd waardoor verschillende vragen 
opdoemen. Hoe reageren kerkelijke gemeenschappen op moderniseringspro-
cessen? Welke gevolgen heeft  dat voor vigerende betekenissen? Hoe verhou-
den zich deze betekenissen tot nieuwe structuren die we tot ontwikkeling zien 
komen? Hoe verhouden zich de verschillende rationaliteiten, op groeps- en op 
individueel niveau tot elkaar en wat betekent dat voor identiteitsconstructie? 
Waar moet binnen een veranderende context de identiteit van de organisatie 
vooral worden gezocht? Wat is de rol van geloofskennis en welke veranderin-
gen voltrekken zich op dit vlak?
 
Wanneer ik de literatuur overzie, blijken steeds twee dichotomieën centraal 
te staan die echter nauw samenhangen. De eerste is die tussen voluntarisme 
en determinisme. In hoeverre zijn actoren in staat om vrije keuzes te maken? 
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Bepalen gereïfi ceerde structuren het handelen van mensen en welke rol spelen 
actoren dan in die constructie? Worden betekenisgevende processen vooral 
bepaald door linguïstische patronen en structuren? Hoe groot is de hande-
lingsruimte van actoren en waardoor wordt deze ruimte begrensd?

De hiermee samenhangende tweede spanning is die tussen individu en groep. 
Mensen zijn primair sociale wezens en voor hun ontwikkeling aangewezen op 
de ander. 
Dat aangewezen zijn, betekent enerzijds een voorwaarde voor de ontwikkeling 
van een beleefde eigenheid, maar tegelijkertijd een beïnvloeding van de eigen-
heid van de ander. Mens en medemens vooronderstellen elkaar en zijn niet los 
van elkaar te denken. Wat betekent dat voor de constructie van het zelf en de 
ander? Als al van een groepsidentiteit gesproken kan worden, hoe verhoudt 
deze zich dan tot de individuele identiteit? Wat betekent dit voor een ortho-
doxe kerkgemeenschap als de vrijgemaakte kerk? 
Hoe verhouden zich structuuringrepen en moderniseringsprocessen tot el-
kaar? Is het gaan werken in kleinere eenheden een antwoord op de moderniteit 
of spelen andere processen daarbij ook een rol? 

Recent zien we dat de belangstelling voor religie toeneemt. Dat biedt kerken 
nieuwe kansen, maar de toegenomen interesse betekent niet dat de leegloop 
van de kerken tot staan is gebracht. Deze paradoxale beweging duidt erop dat 
religie en geloven niet meer verbonden behoeven te zijn met gevestigde kerken. 
Blijkbaar beschikken dezen niet meer over voldoende werfk racht om mensen 
vast te houden of nieuwe leden aan te trekken. De snel toenemende variatie 
in vormen waarin geloof wordt beleefd, laat de meer traditionele kerken niet 
onberoerd blijkens de veranderingen in vormgeving die we in deze kerken zien 
ontstaan. Daarmee ontstaan spanningen tussen verschillende groepen. Groe-
pen die alles bij het oude willen laten en groepen die vinden dat kerken aan 
moeten sluiten op actuele ontwikkelingen.

Binnen het vrijgemaakte theologische discours is voor inbreng vanuit de mens-
wetenschappen weinig ruimte geweest. 
Pas recent wordt binnen de universiteit van de vrijgemaakte kerk ruimte ge-
schapen voor deze inbreng.22 Het is echter de moeite waard om vanuit dat per-
spectief naar het verschijnsel kerk en de veranderingen die zich daarbinnen 
voltrekken te kijken.

22. Th eologische Universiteit Kampen, Broederweg. (TUK)
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1.3.1 Doelstelling van het onderzoek

Het doel van dit onderzoek is een bijdrage te leveren aan binnen de praktische 
theologie ontwikkelde praktijktheorieën met betrekking tot het functioneren 
en organiseren van kerkelijke gemeenschappen binnen een (post) moderne 
context, vanuit het perspectief van de mens- en organisatiewetenschappen. 
Deze perspectiefwisseling kan een ander licht werpen op processen zoals die 
zich (recent) voltrekken binnen orthodoxe kerken en een aanvulling zijn op de 
theorievorming. 
 

1.3.2 Vraagstelling

Als onderzoeksvraag formuleer ik: 
 
Welke zijn de intern kerkelijke en extern maatschappelijke invloeden ach-
ter de invoering en beleving van kleine groepen in de Gereformeerde Kerk 
vrijgemaakt en welke gevolgen heeft  dat?

Het is mogelijk deze vraag uiteen te leggen in een aantal deelvragen. Respectie-
velijk kunnen kerkelijke en maatschappelijke ontwikkelingen separaat in beeld 
worden gebracht waarna ingezoomd kan worden op de beleving van deelne-
mers van groepen om daarna de gevolgen te beschrijven. Ik maak deze keuze 
niet omdat de onderwerpen van (eventueel te formuleren) deelvragen zodanig 
op elkaar inwerken en met elkaar vervlochten zijn dat een gescheiden bespre-
king juist die samenhang onvoldoende laat zien. 
De constatering dat alles met alles samenhangt kan echter niet betekenen dat 
niet gestreefd moet worden naar een overzichtelijke en systematische opbouw. 
Om de onderzoeksvraag adequaat te kunnen beantwoorden is verdere opera-
tionalisering wel nodig. 

Een kerkelijke organisatie is ingebed in een maatschappelijke context en 
maakt daarvan deel uit. Wel heeft  daarbinnen een kerk een eigen plaats waar-
bij de identiteit voor een belangrijk deel bepaald wordt door de manier waar-
op deze zich tot de maatschappij verhoudt. Deze paradoxale positie wordt 
uitgedrukt in het tegenoverkarakter dat (orthodoxe) kerken typeert: wel in de 
wereld, niet van de wereld. Achter de keuze voor een groepenmodel mag een 
bepaalde rationale worden vermoed. Gelet op de maatschappelijke inbedding 
kan worden aangenomen dat er een verband bestaat tussen de keuze voor de 
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invoering van de kleine groep en bredere interne en externe ontwikkelingen 
alsmede de samenhang daartussen. Om hier duidelijkheid te verkrijgen be-
schrijf ik op basis van beschikbare literatuur en eigen observatie de geschie-
denis van de vrijgemaakte kerk om daardoor zicht te krijgen op factoren die 
van invloed zijn geweest op het ontstaan van een situatie die aanleiding was 
te kiezen voor een structuur van kleine groepen. Juist omdat die geschiede-
nis niet geïsoleerd van de maatschappelijke context kan worden begrepen, 
analyseer ik die context voorzover relevant. Vanuit de beschrijving van de 
vrijgemaakte kerk komen aanwijzingen naar voren die maatgevend zijn voor 
de contextbeschrijving. 

Omdat de kleine groep steeds centraal staat, verbind ik kerkelijke en maat-
schappelijke context met elkaar door een beschrijving van een concrete casus. 
Daarmee wordt zowel de eigenheid van beide krachten als hun verwevenheid 
zichtbaar. 
Een tweede tussenstap bestaat eruit dat ik de eigen aard van de kerkelijke or-
ganisatie probeer te typeren door me af te vragen wat daarvan de essentie is. 
De beschrijving van de casus en het antwoord op de vraag wat een kerk nu 
eigenlijk is, maakt het mogelijk gericht naar de maatschappelijke context te 
kijken om vast te kunnen stellen hoe de relaties liggen tussen intern kerkelijke 
en extern maatschappelijke processen. 
De volgende stap bestaat eruit opnieuw naar de empirie te kijken, maar nu op 
het niveau van het kerkverband. Deze stap is noodzakelijk omdat het niet gaat 
om de invoering van de kleine groep in een geïsoleerde gemeente alleen, maar 
om een antwoord op de vraag wat redenen zijn om over te gaan tot deze stap 
in de vrijgemaakte kerk. Ik maak gebruik van de opbrengsten van een enquête 
die voorgelegd is aan alle predikanten in actieve dienst waarbij gevraagd is 
naar de redenen voor invoering en naar de taken die men ziet weggelegd voor 
de kleine groep. Verkregen inzichten kunnen dan worden vergeleken met wat 
bekend is vanuit de theorie over de keuze voor deze werkwijze en de gevolgen 
daarvan. Deze theorie omvat twee niveaus. Het eerste niveau heeft  betrekking 
op praktijktheorie. Aan de orde komen achtergronden, geschiedenis en vanuit 
de praktische theorie bijdragen die licht werpen op het waarom van de (ge-
voelde) noodzaak op deze manier te gaan werken. Het tweede niveau dient 
om theoretisch greep te krijgen op het verschijnsel door te abstraheren van 
empirie en praktijktheorie. Een laatste operationalisering bestaat eruit gewone 
gemeenteleden aan het woord te laten die vertellen over hun ervaringen in de 
kleine groep. Door deze stap kan het niveau van de beleving worden aange-
sproken. Door een confrontatie met de theorie kan de keuze voor de kleine 
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groep en de gevolgen die dat heeft  voor de vrijgemaakte kerk theoretisch wor-
den geduid en is het mogelijk de onderzoeksvraag te beantwoorden. 

1.4 Participerend observeren

Het onderzoek is gericht op het fenomeen van de kleine groep binnen de vrij-
gemaakte kerk en is te typeren als een gevalsstudie. Ik vat dat hier zowel in 
ruimere als in engere zin op.
Binnen het segment van protestantse kerken vormt de vrijgemaakte kerk een 
aparte eenheid. In veel kerkgenootschappen werkt men met kleine groepen. 
Binnen de groep van kerken kunnen vrijgemaakte kerken als een case worden 
gezien voor de manier waarop groepen in een kerkelijke context functioneren. 
Door een plaatselijke gemeente aan onderzoek te onderwerpen ontstaat een 
tweede case. Het gaat hier om de gevalsstudie in engere zin.
Het eerste niveau is dat van de kleine groep binnen de vrijgemaakte kerk, het 
tweede dat van de kleine groep binnen een lokale gemeente. 
Deze keuze is verantwoord gelet op het feit dat het gaat om een relatief onbe-
kend onderzoeksterrein. Over groepen is veel geschreven, maar naar het func-
tioneren van kleine groepen zoals in deze studie centraal staan, is nauwelijks 
onderzoek gedaan en binnen de vrijgemaakte kerk helemaal niet. 
Yin geeft  als omschrijving van een case study: “A case study is an empirical 
inquiry that:
investigates a contemporary phenomenon within its real-life context; when the 
boundaries between phenomenon and context are not clearly evident; and mul-
tiple sources of evidence are used.”23

Zelf maak ik deel uit van de organisatie die hier voorwerp van onderzoek is. 
Daardoor kan ik op voorhand beschikken over veel relevante informatie. 
Een methode die past bij het deelnemer zijn, is veldonderzoek. Ik ga uit van de 
veronderstelling dat leden van een organisatie in interactie hun werkelijkheid 
creëren. 
Door betrokkene te zijn in die interactie en daarop te refl ecteren is het moge-
lijk kennis te verkrijgen van de betekenis van die interacties en hoe die samen-
hangen met het fenomeen van de kleine groep. Interacties gebeuren altijd in 
een bepaalde context. In dit onderzoek betreft  het een religieuze context. 
Interactie veronderstelt communicatie. Deze communicatie is georganiseerd 
overeenkomstig bepaalde gedragsregels en binnen bepaalde instituties. Samen 

23. Yin in Den Hertog en Van Sluijs 1995, 134. 
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vormen ze een discours.24 Het begrip discours maakt het mogelijk te denken 
over hoe taal is gesitueerd en geconstrueerd door de culturele waarden binnen 
een specifi eke historische en sociale context. 

De vraag is dan hoe we kennis kunnen verkrijgen van een cultuur waarbinnen 
een discours fungeert als een systeem van representatie. Binnen een discours 
kunnen verschillende stemmen worden gehoord waarbij de ene stem meer 
autoriteit heeft  dan de ander. Betekenis krijgen beide stemmen echter alleen 
bij een gehoor dat over de vaardigheden beschikt de boodschappen, inclusief 
bijbehorende symbolen en rituelen, te decoderen.25 De onderzoeker moet dus 
het discours kennen om de heersende werkelijkheid te kunnen begrijpen. Al-
leen dan kan worden vastgesteld wat de betekenis is die mensen toekennen 
aan gebeurtenissen en ervaringen. De onderzoeker moet dus als het ware in de 
schoenen van de onderzochten gaan staan en door hun ogen kijken om inzicht 
te verkrijgen in hun perceptie van de werkelijkheid.26 
In deze studie gaat het om een combinatie van beschrijven en interpreteren. 
Het ontstaan van kleine groepen binnen kerkelijke organisaties heeft  mijn 
nieuwsgierigheid gewekt. Daardoor komen vragen op naar de aard van het 
verschijnsel, maar daarmee wil ik niet volstaan. Het gaat niet alleen om des-
criptie, maar ook om interpretatie. Het is dit proces van groot belang dat ik me 
bewust ben van bij mij aanwezige voorkennis, die gekleurd is door het staan in 
een bepaalde traditie.
Gadamer benadrukt het ontische gegeven van het vooroordeel. Het staan in een 
bepaalde traditie is bepalend voor het vooroordeel.27 In mijn opvatting wordt 
daarmee de traditie in die zin overgewaardeerd dat de normatieve beoordeling 
van het vooroordeel door de traditie wordt bepaald. Het vooroordeel van een 
christen dient echter getoetst te worden aan de openbaring. Kritisch denken, 
als winst van De Verlichting, dient gericht te zijn op een kritische beoordeling 
van de traditie en de veranderingen die zich daarin voltrekken, maar dan met 
de bijbel als toetsingskader. De verbinding die Ricoer legt tussen inwendige 
zin en uitwendige betekenis is hier relevant omdat daarmee betekenisverle-
ning een plaats krijgt tussen lezer en tekst. Ricoeur wijst op de wereld achter 
de tekst (de wereld van de spreker of schrijver) en de wereld voor de tekst (de 
werkelijkheid van de hoorder of de lezer).28 Om zinnige dingen te kunnen zeg-

24. Foucault in Smith 1998, 260.
25. Alvesson and Sköldberg 2000. Maso en Smaling 1998. vgl. Gergen 1992.
26. Coenen 2002. vgl. ook Boog 2000.
27. Gadamer in Green in Hinnels 2005. 
28. Ricoeur in Hettema 1996, 142. 
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gen over die betekenis is een hermeneutiek nodig die recht doet aan de door 
Ricoeur gelegde verbinding. 

In het voorgaande is impliciet uitgesproken dat in het onderzoek van sociale 
verschijnselen geen tegenstelling kan worden gecreëerd tussen subject en ob-
ject. Verklaren en begrijpen vullen elkaar aan. Ze impliceren elkaar. Het object 
kan niet los worden gezien van de betrokkenheid van het subject. Maar het 
subject moet zich ook van deze betrokkenheid bewust zijn. 
Daartussen blijft  altijd een bepaalde spanning bestaan omdat in de onder-
zoeksrelatie die relatie zelf altijd een verstoring is van de ‘normale’ toestand. 
Desondanks zouden we de relatie kunnen zien als het complementair zijn van 
het toeschouwers- en het deelnemersperspectief.29 
Hermeneutiek heeft  betrekking op een werkelijkheid die al symbolisch voor-
gestructureerd is. Habermas noemt dat ‘kommunikativ vermitteld’.30 Deze op-
vatting stemt overeen met die van Giddens. Giddens baseert zich op Schutz 
wanneer hij poneert dat de sociale werkelijkheid zich vormt door de eigen 
doorleefde ervaring. Deze ervaring maakt deel uit van een common-sense en 
is daarom moeilijk te expliciteren. Voor betrokkenen is de eigen ervaring het 
meest relevant, de onderzoeker echter gaat het om een theoretisch begrijpen. 
In dit proces moet hij begrippen ontwikkelen die voor betrokkenen te begrij-
pen zijn, dus verbonden moeten kunnen worden met de common-sense. Het 
onderscheid dat Giddens maakt tussen Schutz en Garfi nkel berust op de con-
statering dat Garfi nkel in tegenstelling tot Schutz niet de subjectieve ervaring 
centraal stelt, maar de handelingen van betrokkenen. Sociologisch bezien be-
staan sociale verschijnselen alleen in zoverre dat ze door betrokkenen worden 
geïdentifi ceerd.31 Een conclusie die Giddens hieraan verbindt is dat er op dit 
punt geen verschil is tussen de actor en de onderzoeker. 

Het handelen van mensen is onderworpen aan bepaalde regels, niet in determi-
nerende zin, maar berustend op in de dagelijkse praktijk ontwikkelde patronen 
waarvan ook weer kan worden afgeweken. Deze regels zijn cultuurgebonden en 
daarmee groeps- en contextgebonden. In termen van Wittgenstein vormen der-
gelijk groeps- en contextgebonden gehelen taalspelen. Handelingen van leden 
van een groep kunnen alleen binnen een dergelijk taalspel worden begrepen 
wanneer bovendien uitgegaan wordt van het zelfverstaan van de groepsleden. 

29. zie ook Flyvbjerg 2001.
30. Habermas in De Roest 1998.
31. Garfi nkel 1967.

31
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De aard van de sociologische benaderingswijze wordt door Giddens als volgt 
onder woorden gebracht:’First, verstehen should be treated, not as a technique of 
investigation peculiar to the social scientist, but as generic to all social interaction 
as such. 

Second, it is the direct implication of this that, in a basic way, a social investigator 
draws upon the same sort of resources as layman do in making sense of the con-
duct which it is his aim to analyze or explain; and vice versa that the ‘practical 
theorizing’ of layman cannot merely dismissed by the observer as an obstacle to 
the ‘scientifi c’ understanding of human conduct, but is a vital element whereby 
that conduct is constituted or ‘made to happen’ by social actors. 

Th ird, the stock of knowledge routinely drawn upon by members of society to 
make a meaningful social world depend on knowledge, largely taken for granted 
or implicit, of a pragmatically oriented kind: that is to say, ‘knowledge’ that the 
agent is rarely able to express in propositional form, and to which the ideals of 
science precision of formulation, logical exhaustiveness, clear-cut lexical defi ni-
tion, etc.- are not relevant.

Fourth, the concepts employed by the social scientist are linked to, or depend 
upon a prior understanding of those used by layman in sustaining a meaningful 
social world’.32 

Een kerkelijke gemeente is een sociaal systeem, een cultuur, waarbinnen in-
teractie tussen leden verwijst naar een betekenissysteem binnen een specifi eke 
context. Binnen die religieuze setting heersen bepaalde conventies die bepalen 
hoe we de gemeente moeten zien. 
Om processen te kunnen begrijpen moeten onderzoeker en onderzochte de-
zelfde taal spreken. Dat is echter niet voldoende om onderliggende betekenis-
sen te achterhalen. Daarom moeten gebeurtenissen en de wijze waarop men-
sen zich daarover uitlaten worden geïnterpreteerd.
Dat kan alleen in dialoog met betrokkenen en vereist permanente zelfrefl ectie 
en refl ectie op het interactieproces. Zowel in action als on action. Sociale acti-
viteiten worden hierbij opgevat als betekenisvolle symbolen waar een andere 
werkelijkheid onder schuil gaat.
De dialoog krijgt structuur doordat er binnen de onderzoeksrelatie altijd 
sprake is van voorkennis, zowel bij onderzoeker als onderzochte. Bij de on-

32. Giddens 1986, 52 en 53.
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derzoeker geldt daarnaast dat hij op de hoogte is van relevante theorie. Tus-
sen theoretische voorkennis en actuele kennisvergaring bestaat een dialectiek 
die kan leiden tot diepere kennis. Onderzoek heeft  daarbij in mijn visie een 
spiraalvormig verloop. Op de achtergrond speelt daarbij ook de lezer van de 
resultaten een rol. Deze neemt daar kennis van. Dat betekent dat een logische 
argumentatie moet worden gevolgd en dat heeft  gevolgen, al tijdens het on-
derzoek.33 

Door interpretatie ontstaan feiten. Deze feiten, betekenisvolle gehelen, vormen 
resultaten van het onderzoek. Wellicht is het beter te spreken van stollingen 
in betekenissen omdat daardoor duidelijk wordt dat feiten als betekenisvolle 
gehelen onderhevig kunnen zijn aan veranderingen. Dus kunnen ontstollen. 
Welke feiten worden geselecteerd hangt af van de onderzoeksvraag en de on-
derzoekssituatie.
Daarin moet ook de bredere context worden betrokken. Een kerkelijke ge-
meente opereert niet in een vacuüm, maar maakt deel uit van een veel bredere 
religieuze, maar ook maatschappelijke context. Het erbij betrekken van die 
context laat zien dat deel en geheel niet los van elkaar kunnen worden gezien. 
Daarmee wordt het onderzoek in een bepaald genre geplaatst. Kennisname 
van resultaten zal vooral gebeuren binnen praktisch-theologische en gods-
dienstsociologische settings. Immers de doelstelling van dit onderzoek luidt: 
een bijdrage te leveren aan praktijktheorieën ontwikkeld binnen de praktische 
theologie. Ik zoek daarbinnen ook aanknopingspunten, al vertrek ik vanuit 
een andere invalshoek. 

De dialoog tussen betrokkenen, zowel tussen onderzoeker en onderzochten als 
tussen onderzochten onderling, is in principe niet gelijkwaardig. De posities 
zijn ongelijk en daardoor krijgt de ene stem meer gewicht dan de andere. Het is 
daarom van belang steeds de vraag te stellen wie spreekt en met welk doel.
Een organisatie is een geconstrueerde werkelijkheid met specifi eke patronen 
die zich ontwikkeld hebben in de tijd. Het is een regelgeleid taalspel zou Wit-
tgenstein zeggen.34 Die ontwikkelingen vinden plaats door leerprocessen van 
mensen. Door geconfronteerd te worden met nieuwe informatie die strijdig is 
met de informatie waarover men beschikt, kan het eigen werkelijkheidsmodel 
worden gereconstrueerd. Die reconstructie zie ik als een leerproces. Cultuur 
wordt gevormd door dergelijke leerprocessen. Daaruit volgt dat een organi-

33. Madison in Alvesson and Sköldberg 2000.
34. Wittgenstein in Van Peursen 1965.
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satie geen cultuur heeft , maar een cultuur is. Immers zonder betekenisgevers 
kan van een cultuur niet gesproken worden. Zij zijn de dragers van de organi-
satiecultuur. 
Het in beeld brengen van betekenisgevende processen betekent dus het in 
beeld brengen van cultuur.

’Culture is an historically transmitted pattern of meanings embodied in sym-
bols, a system of inherited conceptions expressed in symbolic forms by which men 
communicate, perpetuate, and develop their knowledge about and their attitudes 
toward life’.35 
Het is daarbij niet voldoende om alleen naar gedrag te kijken, dat is immers 
alleen de buitenkant. De motieven die daaronder liggen moeten worden ach-
terhaald. Ik kies daarom voor thick description. Dit van Gilbert Ryle geleende 
concept verduidelijkt Geertz door onderscheid te maken tussen een blink en 
een wink. Respectievelijk, een oogknippering (thin description) en een knip-
oog (thick description). In het laatste geval heeft  een identieke oogbeweging 
een andere inhoud. Namelijk een betekenisvol signaal naar de ander. De knip-
oog vraagt dus om een interpretatie om te achterhalen wat de betekenis in een 
concrete context is.36 
Th ick description is een manier van kijken waarbij nadrukkelijk onderliggende 
betekenissen in beeld worden gebracht. Het uiterlijke gedrag wordt daarbij wel 
als vertrekpunt genomen, maar vervolgens moet een tweede stap worden gezet 
om die betekenissen te achterhalen.
Noodzakelijk is het daarbij kennis te hebben van bestaande theorie inzake de 
onderzoeksvraag, eerder werd daar in het kader van voorkennis al op gewe-
zen.

Welke theorie zal worden benut is op voorhand niet te zeggen. Dat hangt af 
van de vragen die al werkendeweg zullen opdoemen. Gezien de complexiteit 
van het onderwerp is het beter te spreken over theorie in meervoud.
Wat dat betreft  zie ik deze exercitie als een ontdekkingstocht. Th eorie levert als 
het ware de wegwijzers in een deels onbekend landschap dat ik betreed. Uiter-

35. Geertz 1973, 89. Ik plaats hierbij de kanttekening dat op deze omschrijving van Geertz veel 
kritiek is gekomen. De defi nitie suggereert een eenheid die in de praktijk vaak niet wordt 
waargenomen. Activiteiten van leden van culturele groepen lijken gericht te zijn op consen-
sus, wat niet strookt met de realiteit. Daarmee is de omschrijving echter niet onbruikbaar 
geworden wanneer daaraan wordt toegevoegd dat praktijken ook gekenmerkt worden door 
strijd over wat als juist en waar mag worden bevonden.

36. Idem. vgl. Alvesson and Sköldberg 2000.
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aard zijn er bij mij bepaalde vooronderstellingen aanwezig. De keuze voor juist 
deze onderzoeksvraag laat zien dat het nadenken over relaties tussen groepen 
en organisaties vooronderstelt dat die relaties problematisch zouden kunnen 
zijn. Bovendien heb ik eerder onderzoek gedaan naar dergelijke relaties in 
een andere context. De daarmee verkregen kennis is van invloed op door mij 
te maken keuzes. De verantwoording daarvoor zal in de uitwerking moeten 
blijken. Voor mij betekent dat een refl exieve werkwijze, ook in de zin dat ik 
kritisch refl ecteer op gebruikte theorie door me steeds af te vragen wat de ge-
kozen theorie bijdraagt aan verheldering. Ik ga bij de keuze van theorie eclec-
tisch te werk. Ik heb enig wantrouwen ontwikkeld ten aanzien van omvattende 
theorieën op het terrein van de sociale wetenschappen.Vaak blijken ze maar 
een relatief klein deel van de complexe werkelijkheid te kunnen verklaren en 
moet voor een completer verhaal elders aanvulling worden gezocht. Met name 
het verlichtingsdenken heeft  hierin een belangrijke rol gespeeld. Het subject 
werd in staat geacht vanuit het autonome denken de werkelijkheid te kun-
nen begrijpen en verklaren, mits de juiste methode werd gebruikt. Inmiddels 
beseff en we dat de menselijke rationaliteit beperkt is en dat volledig kennen 
een utopie is. Er bestaan dan ook geen theorieën die de werkelijkheid in al 
zijn complexiteit kunnen omvatten. In deze studie wordt bijvoorbeeld gebruik 
gemaakt van inzichten uit de groepsdynamica. Het gaat binnen deze discipline 
om het begrijpen van groepsprocessen, maar de betekenissen die deze proces-
sen hebben voor deelnemers worden maar ten dele belicht. Het primaire doel 
is ook niet het ontwikkelen van nieuwe theorie. De focus is gericht op de in-
terpretatie van een fenomeen. Alle middelen, die mij kunnen helpen een beter 
zicht op het verschijnsel te krijgen, zijn daarbij welkom. 

Th eorie gebruik ik om het verscholen belang van de dingen op te sporen.37 
Daarnaast helpen theoretische constructen om de focus te richten op relevante 
aspecten van de te onderzoeken situatie.
De verzamelde data moeten worden geïnterpreteerd, maar deze interpretaties 
zijn nog voorlopig. Door te proberen een patroon te ontdekken in de inter-
pretaties en leemten in de informatie op te vullen, alsmede de interpretaties te 
confronteren met bestaande theorie, kunnen deze worden gesystematiseerd. 
Het empirische materiaal bezie ik als materiaal waarmee de werkelijkheid 
wordt geconstrueerd, vormgegeven vanuit een bepaald perspectief: het ac-
torperspectief. Dat perspectief behoeft  niet overeen te komen met mijn eigen 
perspectief, wat weer van invloed is op de zienswijze van de actor. Beiden re-

37. Den Hertog/ Van Sluijs 1995.
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fl ecteren op het proces. In gezamenlijkheid worden daarbij patronen geweven 
die iets zeggen over de geïnterpreteerde werkelijkheid.
Het beschrijven van die geïnterpreteerde werkelijkheid heeft  dus niet primair 
tot doel theoretische uitspraken te doen, generalisatie staat niet voorop, maar 
veeleer overdraagbaarheid is het uiteindelijke doel van het onderzoek. Zoals 
gezegd verkrijgt het proces daarmee het karakter van een zoektocht in plaats 
van het vinden van defi nitieve waarheden. In navolging van Alvesson kan ge-
sproken worden van een ‘insight-driven’ research in plaats van een ‘data-driven’ 
research.38

Het pendelen tussen empirie en theorie maakt het mogelijk recht te doen aan 
een hermeneutische benadering omdat daardoor een beweging onstaat van 
deel naar geheel en weer terug, waarbij inzichten kunnen worden verdiept. 
 
Bij mijn zoektocht maak ik vooral gebruik van inzichten uit de sociologie, 
de antropologie, de (sociale) psychologie, de groepsdynamica en de fi losofi e. 
Daarnaast zullen regelmatig praktisch theologen aan het woord komen. De 
praktische theologie maakt veel gebruik van inzichten die ontwikkeld zijn bin-
nen de sociologie. Gelet op het onderwerp ligt het in de rede dat binnen de 
praktische theologie beschikbare kennis verhelderend kan zijn en daarmee 
bruikbaar. Overigens vermijd ik daarbij theologische uitspraken te doen om-
dat ik me daartoe niet bevoegd acht. Dat is dan direct ook een criterium dat 
ik hanteer bij de selectie van praktisch theologische inzichten. Het vermijden 
van theologische uitspraken of uitspraken vanuit geloofsstandpunt heeft  tot 
gevolg dat mijn benadering eenzijdigheid verweten kan worden. Ik ben me 
daar ten volle van bewust. De kerk wordt daarmee tekortgedaan, maar de keu-
ze voor een vooral antropologisch perspectief belicht andere facetten dan een 
theologisch perspectief. De betekenis van de kleine groep staat als fenomeen 
centraal. Door de aandacht daarop sec te richten kan wellicht meer inzicht 
worden verkregen in het functioneren van kerkelijke organisaties. Samenvat-
tend gaat het om een kwalitatief onderzoek waarbij ik mijn vertrekpunt neem 
in de betekenissen die mensen verlenen aan de hun omgevende werkelijkheid. 
De zienswijze van de actor staat in het centrum met als doel deze te kunnen 
reconstrueren. Uitgangspunt vormen niet de begrippen en theorieën, maar de 
bestudeerde werkelijkheid. Daarom is een vorm van particperende observatie 
gekozen waarbij het object van onderzoek gezien wordt als een case. De empi-
rie wordt vervolgens in begrippen geoperationaliseerd. Het verloop is spiraal-

38. Alvesson en Skőldberg 2001, 257, 258.
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vormig door herhaalde analyse en refl ectie. Ik maak gebruik van theoretical 
sampling door, afh ankelijk van de stand van zaken, andere inzichten te benut-
ten die een nieuw licht kunnen werpen op het object van onderzoek.39 

1.5 Opzet

Klassieke antropologische studies nemen hun vertrekpunt in de empirie en 
proberen van daaruit tot duiding van waargenomen verschijnselen te komen. 
Vaak bestaan ze uit een verhaal dat wordt verteld. Een overeenkomst is dat 
ik ook een verhaal wil vertellen. Ik kies een empirische insteek, maar betrek 
daarop direct theorie. Th eorie wordt daarmee opgenomen in het verhaal. Het 
is het verhaal van een kerkgenootschap in verandering. Een verhaal over een 
verhaal. Immers een kerk is bij uitstek een instituut dat bestaat bij de gratie van 
een verhaal, de inhoud daarvan verandert echter in de loop van de tijd, boven-
dien blijken er meerdere verhalen te zijn die op onderdelen kunnen overeen-
stemmen, maar ook kunnen afwijken. Dat maakt het boeiend in een verhaal 
over deze verhalen te vertellen. 

In de opbouw van het betoog wordt gependeld tussen empirie en theorie. De 
scheiding daartussen is overigens veel minder scherp dan op basis van deze 
uitspraak wellicht zou mogen worden verwacht. Door de onderzoekscontext 
voor ogen te houden verkrijgt het verhaal een refl exief karakter. Dat heeft  ui-
teraard allereerst gevolgen voor de keuze van theorie, maar vooral ook voor de 
manier waarop deze wordt gepresenteerd. Door me af te vragen hoe theorie 
bijdraagt aan een dieper verstaan van de gekozen thematiek moeten voortdu-
rend keuzes worden gemaakt en verantwoord. 
Daarbij speelt de empirie mee omdat ik die steeds voor ogen heb. Empirie 
vloeit daarmee over in theorie en omgekeerd. Immers veel theorie heeft  een 
empirische basis. De overtuigingskracht ligt vooral in de logica van de gekozen 
argumentatie en de weergave daarvan in het opgebouwde betoog. Begrippen 
worden inductief gevuld waardoor sensitizing concepts ontstaan die helpen het 
verhaal vorm te geven.40

Ik maak gebruik van verschillende soorten theorie. Een belangrijk deel van 
het gebruikte materiaal is vooral praktijktheorie. Te denken valt aan literatuur 
rond gemeenteontwikkeling. Vaak is deze theorie wel weer geworteld in we-

39. Wester en Vincent 2004.
40. Blumer 1969.
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tenschappelijke theorie, maar aangepast voor praktijkgebruik. Een belangrijk 
criterium voor te maken keuzes is in hoeverre het materiaal kan bijdragen aan 
meer inzicht in het verschijnsel van de kleine groep binnen de vrijgemaakte 
kerk. Daarom is het steeds nodig kritisch op het materiaal te refl ecteren. 

Uiteraard houd ik wetenschappelijke standaarden voor ogen, maar een belang-
rijk uitgangspunt is ook dat deze studie bijdraagt aan een beter verstaan van 
een groeiende praktijk die gevolgen heeft  voor het kerkzijn in de moderniteit. 
Verstaanbaarheid voor de lezer is daarom een noodzakelijke voorwaarde. De 
hoofdstukken hebben een identieke opbouw, in de zin dat begonnen wordt 
met een inleiding op de thematiek waarna een uitvoeriger bespreking volgt. 
De verschillende hoofdstukken worden afgesloten met een paragraaf overwe-
gingen. Bewust heb ik niet gekozen voor samenvattingen om daarmee de mo-
gelijkheid voor (tussentijdse) refl ectie op het gepresenteerde materiaal open te 
houden. 

Ik start bij de empirie door een impressie te geven van de Gereformeerd vrij-
gemaakte kerk in hoofdstuk 2. Ik put daarbij uit eigen waarneming en on-
dersteun deze waarneming door gebruik te maken van secundaire bronnen. 
In hoofdstuk 3 presenteer ik een concrete casus rond het werken in kleine 
groepen. 

Ik acht de keuze van de casus representatief voor ontwikkelingen elders en 
probeer dat aan te tonen door gevolgtrekkkingen niet alleen op de beschreven 
casus te betrekken, maar vanuit literatuuronderzoek breder te funderen en te 
verbinden met materiaal verkregen uit een predikantenenquête. De in de casus 
besproken gemeente duid ik aan als gemeente X om de anonimiteit te waar-
borgen. 
Ik beschrijf de voorgeschiedenis en sluit dat deel af met een evaluatie om dan 
over te gaan naar de functionerende praktijk rond de structurering in kleine 
groepen. 
Daarna probeer ik meer greep te krijgen op het verschijnsel kerk. De vraag die 
eerst aan de orde komt is hoe we de kerk als organisatie moeten defi niëren. Ik 
let daarbij vooral op het handelen van de leden om van daaruit te komen tot 
wat als de identiteit van de organisatie kan worden begrepen. 
Omdat kerken ingebed zijn in de bredere maatschappelijke context analyseer 
ik vervolgens die context om helder te krijgen in hoeverre veranderingen in de 
maatschappelijke context zich laten gelden binnen kerkelijke gemeenschap-
pen. 
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De verworven inzichten probeer ik te verbinden met ontwikkelingen die waar-
neembaar zijn in kerken. Ik doe dat door opnieuw in te zoomen op het ver-
schijnsel kerk, maar nu in relatie tot de moderniteit. Deze onderwerpen staan 
centraal in hoofdstuk 5.
We zijn dan aangeland bij hoofdstuk 6. Hierin pak ik de lijn uit de hoofdstuk-
ken 2 en 3 weer op door opnieuw naar de empirie te kijken, maar nu op een 
hoger aggregatieniveau. Om inzicht te verkrijgen in de omvang van het ver-
schijnsel van de kleine groep en de betekenissen die daarmee verbonden zijn 
in de vrijgemaakte kerken, presenteer ik data verkregen uit een predikantenen-
quête, uitgezet onder alle predikanten in actieve dienst van de vrijgemaakte 
kerk. 

Door een analyse te geven van deze data wordt inzicht verkregen in het hoe en 
waarom van de kleine groep. 
In hoofdstuk 7 wordt het verschijnsel van de kleine groep in een bredere con-
text geplaatst. 
De wortels van het fenomeen worden blootgelegd, alsmede de verschillende 
verschijningsvormen en de daarmee verbonden betekenissen. Door kritisch te 
refl ecteren op het materiaal levert dit hoofdstuk belangrijke inzichten op die 
tot een dieper verstaan kunnen leiden. 
De belangrijkste bronnen voor dit hoofdstuk zijn publicaties over groepen, 
voor een groot deel gaat het om materiaal dat vanuit theologische hoek is ont-
wikkeld, gericht op gemeenteontwikkeling. In dit hoofdstuk wordt toegewerkt 
naar het inzichtelijk maken van de situatie binnen de vrijgemaakte kerk. Voor 
zover beschikbaar, maak ik gebruik van publicaties die over dit onderwerp zijn 
verschenen binnen dit kerkgenootschap. 

In het dan volgende hoofdstuk ontwikkel ik een theoretisch kader dat behulp-
zaam moet zijn bij het theoretisch greep krijgen op het materiaal. In hoofd-
stuk 8 wordt het cultuurconcept breder uitgewerkt en in hoofdstuk 9 worden 
vanuit een cultuurtheorie bouwstenen gepresenteerd die verbonden worden 
met inzichten vanuit de praktische theologie, die vervolgens samenkomen in 
een model dat handvatten biedt om de empirische gegevens te systematiseren. 
Een centraal thema is (culturele) kennis en de manier waarop deze kennis een 
rol speelt in de vrijgemaakte kerk, maar ook de veranderingen die zich daarin 
voltrokken in de afgelopen decennia. Ik probeer een verbinding aan te brengen 
tussen genoemde culturele kennis en processen van betekenisverlening. 

In hoofdstuk 10 gebruik ik dit model om theoretisch greep te krijgen op de 
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verzamelde data en deze te duiden. Er moet dan nog een empirische slag wor-
den gemaakt op het niveau van de individuele actor. Daartoe worden in hoofd-
stuk 11 de opbrengsten van interviews, afgenomen bij leden van gemeente X, 
gebruikt die geconfronteerd worden met de eerder gepresenteerde data en met 
het ontwikkelde analysemodel. Het is dan mogelijk in het laatste hoofdstuk 
enkele conclusies te trekken en antwoorden te geven op de onderzoeksvraag. 
Ik eindig met een besluit. 
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Hoofdstuk 2    De Gereformeerde Kerk vrijgemaakt

2.1 Inleiding

In 1796 kwam in Nederland de scheiding tussen kerk en staat tot stand. De Ge-
reformeerde Kerk, zoals de volkskerk toen nog heette, werd daarmee één van 
de verschillende kerkgenootschappen die Nederland kende. In de Gerefor-
meerde Kerk bevonden zich mensen van verschillende signatuur. Die verschil-
len verscherpten zich meer en meer en kwamen tot uitdrukking in onder meer 
de constatering van vooral orthodoxe en bevindelijke leden dat het verlichte 
deel van de Gereformeerde Kerk deze naam eigenlijk niet meer toekwam. In 
de praktijk werden ze daarom steeds vaker hervormden genoemd, terwijl het 
behoudende deel aanspraak maakte op de naam gereformeerd.
In 1816 werd het Algemeen Reglement vanwege de overheid ingevoerd. In de 
daarin vervatte regels werd de positie van de verschillende kerkgenootschap-
pen vastgelegd. Voor het eerst werd nu de naam van de vaderlandse kerk of-
fi cieel de Nederlands Hervormde Kerk. Uit deze keuze bleek dat de kerk vooral 
werd gezien als een kerk waar liberale ideeën de overhand hadden. Dat leidde 
tot een verscherping van standpunten binnen de kerk. 
Een belangrijk strijdpunt was het buiten werking stellen van de Dordtse Kerk-
orde waarin onder meer de autonomie van de plaatselijke kerk werd geregeld. 
Het gezag kwam nu te berusten bij de synode, met op de achtergrond de ko-
ning als uiteindelijke machthebber. Binnen de kerk nam de ruimte voor afwij-
kingen van de belijdenisgeschrift en toe, waardoor de tegenstellingen tussen 
vrijzinnigen en orthodoxen groter werden. Veel kerkleden uit de orthodoxe 
hoek voelden zich steeds minder thuis in deze kerk en trokken zich terug in 
kleine groepen van gelijkgezinden. Tot een breuk kwam het uiteindelijk in 
1834 door de Afscheiding, er ontstond een nieuw kerkgenootschap met de 
naam Christelijk Gereformeerde Kerk. De spanningen in de Hervormde Kerk 
waren hiermee echter niet ten einde. Ook al waren de directe aanleidingen an-
ders dan in 1834, ook nu speelden tegenstellingen tussen meer behoudende en 
progressieve krachten een hoofdrol. In 1886 vond een tweede splitsing plaats, 
bekend geworden onder de naam Doleantie.
De kerk die nu ontstond tooide zich met de naam Nederduitsche Gerefor-
meerde Kerk. In 1892 gingen beide afgescheiden kerken samen verder onder 
de naam de Gereformeerde Kerken in Nederland. Voor en tijdens de Tweede 
Wereldoorlog ontstond binnen de gereformeerde kerken een confl ict over 
doop en verbond en hoe deze beide te taxeren. De toenmalige synode deed 
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daarover een leeruitspraak en legde deze op aan de kerken. In de kerkorde 
staat in artikel 31 dat een synode een besluit mag nemen tenzij dat besluit in 
strijd is met Gods Woord of met de kerkorde.1 Op dit artikel beriepen zich 
bezwaarden onder leiding van K.Schilder en maakten zich in 1944 vrij van de 
betreff ende leeruitspraak. Daarmee ontstond opnieuw een kerkelijke organi-
satie die de naam Gereformeerde Kerken in Nederland behield, maar met de 
toevoeging: onderhoudende artikel 31.2 

2.2 Typering 

Alvorens een inhoudelijke beschrijving te geven, noem ik enkele statistische 
gegevens.
In 1945 telde de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt 77.303 leden. Door de jaren 
heen is er een gestage groei te zien, met uitzondering van het jaar 1967, dat een 
breuk markeerde tengevolge van een kerksplitsing. (zie verderop). Het ledental 
viel van 107.935 in 1967 terug tot 93.651 in 1968.
De groei zet zich daarna voort, maar het gaat steeds om relatief geringe aantal-
len en is vooral een gevolg van natuurlijke aanwas. In 2006 blijkt de groei tot 
staan te zijn gebracht. Telde de kerk in 2005 nog 125.950 leden, in 2006 zijn 
dat er 125.905. 
Het kerkverband telt anno 2007 278 gemeenten en 295 predikanten. De kerk 
kent een presbyteraal-synodaal systeem. Dit systeem heeft  al oude papieren. 
De keuze voor dit model vond plaats in 1568 tijdens de eerste bijeenkomst van 
predikanten uit Nederland te Wezel. 
Het model is geworteld in de ambten en in de kerkelijke vergaderingen. Het 
accent ligt op de plaatselijke gemeente, waar de kerkenraad bestaat uit ambts-
dragers gekozen door de gemeente. Men is plaatselijk verantwoordelijk voor 
de bediening van het Woord en de sacramenten, voor het pastoraat en de ere-
dienst, voor diaconale hulpverlening en voor de fi nanciën van de gemeente. 
Daarnaast zijn er de meerdere vergaderingen: classis, provinciale- en lande-
lijke synode.
Van de spreiding over Nederland kan een indruk worden verkregen uit onder-
staande tabel.

1. Zie Ridderbos 1944. vgl. Deddens/Te Velde 1994. 
2. Amelink 2003. Heitink 2001.
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Aantal kerken en leden per provincie.

Aantal kerken Aantal leden
Groningen 39 11947
Friesland 21 4722
Drenthe 26 7577
Overijssel 49 18604
Gelderland 33 9189
Utrecht 30 10578
Holland-Noord 30 5807
Holland-Zuid 29 7199
Zeeland-N. Brabant-Limburg 21 4203
Totaal 278 125905

Bron: Handboek van de Gereformeerde Kerken 2007. 
 
De vrijgemaakte kerk kon worden gezien als een minizuil naast andere grotere 
zuilen. Een groot deel van het maatschappelijke leven was in de vorige eeuw 
georganiseerd op levensbeschouwelijke grondslag. In de kerk, het onderwijs, 
maar ook in allerlei andere verenigingen kwam men vrijwel alleen de ‘eigen’ 
mensen tegen.3 
Ook al was de leefwijze van vrijgemaakten identiek aan die van de gerefor-
meerden, de breuk van de vrijmaking noodzaakte hen eigen organisaties op te 
zetten, variërend van eigen scholen tot aan een eigen dagblad. De opvattingen 
van Schilder waren aan deze ontwikkeling mede debet omdat hij de mening 
was toegedaan dat er op één plaats maar één ware kerk kon zijn, bij die ware 
kerk dienden zich alle gelovigen door Christus te laten voegen. Deze gedachte 
werkte sterk door binnen de vrijgemaakte kerk. Alle andere kerkgenootschap-
pen werden hiermee tot valse kerk verklaard. Het laat zich raden dat binnen 
een dergelijke context samenwerking met andere gelovigen een moeilijke zaak 
wordt. Zo laat zich de inzet die mensen lieten zien om op alle terreinen eigen 
organisaties te vormen verklaren. Een extra stimulans daarbij vormde het ge-
geven dat vanuit een calvinistische overtuiging de kerkleden de mening waren 
toegedaan zich actief te moeten betonen in de samenleving. Binnen de vrij-
gemaakte zuil was dan ook een sterk activisme waar te nemen met een vrij 
radicaal karakter. 
 
Juist die radicaliteit werd de kerk noodlottig in de jaren zestig van de vorige 
eeuw toen het opnieuw tot een confl ict kwam. Want de eenheid zoals die aan-

3. Dekker 1997, 67.
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vankelijk leek te bestaan ten opzichte van hen die ‘buiten’ waren bleek brozer 
dan velen dachten. Binnen de vrijgemaakte kerk waren er steeds mensen ge-
weest die zochten naar mogelijkheden om tot samenwerking te komen met de 
kerken waarvan men in ’44 afstand had genomen. De strijd spitste zich nu toe 
op de vraag hoe strak de belijdenisformulieren dienden te worden gehanteerd. 
Het zogenaamde vrijmakingsgeloof, namelijk de idee dat er maar één ware 
kerk kan zijn, veroorzaakte uiteindelijk opnieuw een breuk, waardoor de Ne-
derlands Gereformeerde Kerken ontstonden. 
Terugkijkend kan de geschiedenis van de vrijgemaakte kerken tot de jaren tachtig 
verdeeld worden in drie perioden. De eerste periode loopt van 1944 tot 1955 en 
is vooral te typeren als een tijd van hergroepering en opbouw. De tijd van 1955 
tot 1969 is een periode van heroriëntatie en confl ict. Daarna vanaf 1969 tot 1985 
is er vooral sprake van consensus, er vindt dan ook een sterke verdere uitbouw 
van eigen organisaties plaats. Vooral het aantal ‘eigen’ scholen neemt sterk toe. 
Dekker en Peters schetsen van de vrijgemaakten in 1989 het volgende beeld: 
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: na-
tionaal hebben ze geen of nauwelijks contact met andere kerken, samengevat: 
een karakteristieke gereformeerde groepering, een orthodoxe leer, een grote 
homogeniteit in opvattingen en gedragingen, een hechte groepsvorming en 
een eigen betrokkenheid op de samenleving.4 
Kamphuis gebruikt als metafoor voor de situatie in de gereformeerde kerken 
het beeld van een kas. Binnen de kas is het veilig, overzichtelijk en geordend. 
Buiten is het koud. De kou van de secularisatie en de schrift kritiek. De keer-
zijde is dat een kas de gewassen isoleert. Gevolg was een grote afstand tot al-
les wat buiten was. Er ontstond een theologische binnenwereld. Binnen dat 
klimaat nam de theologische concentratie op de kerk toe en ontstond er een 
gesloten theologisch discours. Op elke vraag was een pasklaar antwoord be-
schikbaar.5 
De historicus James Kennedy typeert de vrijgemaakten als de echte ‘provo’s’ 
van de jaren zestig. Als een van de weinige groepen in die jaren zeiden de vrij-
gemaakten nee tegen de culturele, politieke en religieuze veranderingen van 
die dagen.6 

Dit beeld strookt niet meer met wat we vandaag waarnemen. Om bij het beeld 

4. Dekker en Peters 1989.
5. Kamphuis 2003.
6. Kennedy 1998.

Kerk (in) delen-26juni.indd   Sec2:44Kerk (in) delen-26juni.indd   Sec2:44 26-06-2008   11:04:1226-06-2008   11:04:12



45

van Kamphuis te blijven, de kas is deels gesloopt. Wanneer we de door Dekker 
en Peters genoemde kenmerken nog eens langslopen, zien we sinds het einde 
van de jaren tachtig dat de vrijgemaakte kerk de luiken heeft  opengegooid. Op 
veel terreinen wordt samengewerkt met christenen uit de brede gereformeerde 
gezindte, de geslotenheid heeft  plaatsgemaakt voor een niet eerder gekende 
openheid. Over een toenemend aantal theologische kwesties wordt verschil-
lend gedacht en er worden in de pers stevige polemieken gevoerd. De gedra-
gingen van mensen laten steeds meer diversiteit zien, van een hechte groep 
is steeds minder sprake. De Ruijter ziet bij kerkleden een viertal houdingen 
ontstaan ten gevolge van het veranderingsproces.
De eerste noemt hij reactie en hij omschrijft  die attitude als een zich afzetten 
tegen de theologie van de vrijgemaakte kerk. Een tweede gedragstype is res-
tauratie, een verzet tegen toenemende relativering door vast te houden aan de 
orthodoxe leer. Een derde wordt gevormd door een eclectische houding, kies 
uit het brede theologische aanbod wat van je gading is. 
En tenslotte herontdekking, vanuit een brede ontvankelijkheid voor heden-
daagse theologie herijken van oude gereformeerde antwoorden.7 
Wat deze observatie vooral oplevert is dat het gemeenschappelijke referentie-
kader aan sterke erosie onderhevig is.8 

2.3 De identiteit van de gereformeerde kerk vrijgemaakt

In tal van publicaties wordt gewag gemaakt van het feit dat de identiteit van de 
kerk onder druk staat en dat deze opnieuw zou moeten worden gedefi nieerd. 
Daarmee wordt uitgedrukt dat er onzekerheid is rond de vraag wie we zijn en 
waar we voor staan. Is het tegen deze achtergrond nog mogelijk een omschrij-
ving te geven wanneer die identiteit blijkbaar ter discussie staat, een discussie 
die begrepen moet worden tegen de achtergrond van modernisering en daar-
mee verbonden secularisatie?
Wanneer we letten op de aard van de huidige discussie, dan gaat de strijd 
vooral over de inhoud en betekenis van gereformeerd zijn in een moderne en 
geseculariseerde context.
Het in de vorige paragraaf genoemde onderscheid in een viertal reacties laat 
zien dat identiteit verschillend vorm krijgt, afh ankelijk van de vraag tot welke 
groep men zich rekent.9 

7. De Ruijter 2003.
8. Douma 2001. Veling 1994. Van Bekkum 2004
9. De Ruijter 2003.
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De groep die zich afzet tegen de bestaande cultuur heeft  daarvan blijkbaar wel 
een bepaald beeld. Naar de mening van deze groep zou die cultuur moeten 
veranderen. Ook de restauratieve groep heeft  blijkbaar een duidelijk beeld van 
de cultuur van de vrijgemaakte kerk. Het grote verschil met de eerste groep 
is dat zij zich vooral sterk maken voor een instandhouding van deze cultuur. 
Aanhangers van herijking zijn daarop feitelijk een variant, met dit verschil dat 
zij openstaan voor een nieuwe doordenking van het eigen gedachtegoed, maar 
wel vanuit de gereformeerde traditie. Tenslotte zijn er de eclectici. Dat is de 
meest problematische groep omdat we daarbinnen een veelheid van opvat-
tingen aantreff en die vaak niet meer primair gereformeerd kunnen worden 
genoemd.
Over de omvang van de verschillende groepen valt weinig met zekerheid te 
zeggen. Ook de onderlinge begrenzing stuit op problemen omdat geen gege-
vens beschikbaar zijn. Een complicerende factor is ook dat mensen deelne-
men aan erediensten en daarmee blijk geven van een instemming met het daar 
expliciet beleden geloof, maar in de privé-sfeer andere opvattingen kunnen 
huldigen. 
Afgaande op de ledenaantallen van de vrijgemaakte kerk en de betrekkelijk 
geringe afname is er blijkbaar nog wel een gemeenschappelijk referentiekader 
waaraan men zich wenst te verbinden.

Gelet op de discussies zoals die in kerkelijke organen wordt gevoerd blijken 
veel discussiepunten indirect de kern van het gereformeerde belijden te raken. 
In hoeverre dat het geval is, is overigens voor velen ook weer een discussie-
punt, maar hier is relevant dat des te sterker naar voren komt dat er zoiets is als 
een gemeenschappelijk idee over wat gereformeerd is. Een paar voorbeelden 
kunnen verduidelijken waar ik op doel.
Recentelijk heeft  de synode uitspraken gedaan hoe te handelen inzake echt-
scheiding. Zonder in detail in te gaan op alle overwegingen die daarbij een 
rol hebben gespeeld, is een belangrijk aspect van het besluit dat de traditi-
onele echtscheidingsgronden, zoals die in de bijbel worden genoemd, geen 
recht doen aan de huidige gecompliceerde context. De synode heeft  daarom 
na schrift onderzoek een herinterpretatie van het tot dan gevoerde beleid ge-
boden. Door tegenstanders is dat uitgelegd als in strijd met de Schrift . Het zijn 
vooral ‘restauratieven’ die in verweer komen. 
Maar deze kwestie raakt slechts zijdelings aan de identiteit van de kerk. Hoe 
om te gaan met echtscheiding vloeit daaruit veeleer voort dan dat het zelf tot 
de kern behoort.
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Een ander voorbeeld heeft  betrekking op de moderne hermeneutiek. Vanuit de 
predikantenopleiding werd het standpunt verdedigd dat verschillende schrift -
gedeelten niet opgevat kunnen worden als historisch bedoelde, betrouwbare 
weergaven van een deel van de werkelijkheid, maar metaforisch moeten wor-
den begrepen.
Tegenstanders van deze opvatting verweten de predikantsopleiding, of verte-
genwoordigers daarvan, schrift kritiek. Dit voorbeeld ligt veel dichter bij de 
identiteit van de kerk omdat de bijbel het Woord van God is en metaforisch 
schrift gebruik leidt, volgens critici, tot aantasting van dat Woord. Want wie 
maakt uit wat metaforisch en wat letterlijk moet worden genomen?
Zoals verderop nog zal blijken staat in de gereformeerde traditie het Woord 
van God centraal. 
Het feit dat de uitleg daarvan in de tijd kan variëren blijkt onomstotelijk. Ook 
tegenstanders van een meer metaforische benadering zullen dat erkennen. De 
vraag spitst zich dus vooral toe op de legitimiteit van de uitlegger, alsmede de 
context waarin die uitleg geboden wordt. Zo bezien beweegt de discussie zich 
niet zozeer op identiteitsniveau als wel op het niveau van de manier waarop 
concrete bijbelteksten in hun context moeten worden begrepen. Wanneer 
fundamentele dogma’s in discussie komen ten gevolge van een veranderende 
hermeneutiek, zal dat veel ingrijpender zijn voor de identiteit. De hier gege-
ven voorbeelden hebben vooralsnog betrekking op de discussie over de band-
breedte waarbinnen het gereformeerde belijden zich mag bewegen. Dat er op 
dit vlak veel meer ruimte is gekomen staat wel vast. 

2.4 Twee thema’s

Om meer greep te krijgen op het specifi eke karakter van de vrijgemaakte kerk 
haal ik twee aspecten naar voren. Het eerste heeft  betrekking op een thema dat 
tot de kern van het vrijgemaakte belijden kan worden gerekend. Het tweede 
beschrijft  een nieuwe ontwikkeling die deels te karakteriseren is als oude wijn 
in nieuwe zakken. Ik streef daarbij niet naar volledigheid, maar probeer de 
kern naar voren te halen. Gelet op de intensiteit van gevoerde discussies vraagt 
het een aparte studie om beide thema’s volledig uit te werken. 
De keuze van beide thema’s is niet willekeurig zoals waarschijnlijk wel zal blij-
ken, maar is ingegeven door twee motieven. Het eerste motief is dat de wortels 
van de vrijgemaakte kerk in beeld moeten komen omdat deze ook vandaag 
nog bepalend zijn voor het belijden en dus voor de identiteit. Het tweede mo-
tief beoogt daarop een relativering aan te brengen door een actuele ontwikke-
ling te beschrijven die deels als een reactie op juist die primaire ontstaansge-
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schiedenis kan worden gezien en tegelijkertijd een poging is van kerkleden het 
belijden meer in overeenstemming te brengen met het moderne levensgevoel. 
 
Binnen de gereformeerde traditie staat de bijbel als Woord van God centraal. 
Uitgangspunt is dat de mens door God geschapen is. De wereld, als schepping 
van God, is aan de mens gegeven als woonplaats. God heeft  met de mens een 
verbond gesloten. Het denken over het verbond heeft  in het ontstaan van de 
vrijgemaakte kerken een centrale rol gespeeld. 
Het ontstaansjaar van de vrijgemaakte kerken is 1944, toen de vrijmaking 
plaatsvond. In de vorige paragraaf is dat al kort gememoreerd. Omdat het 
denken over het verbond een grote plaats inneemt binnen de geloofsopvattin-
gen van de vrijgemaakten en medebepalend is voor wat als de eigen identiteit 
wordt gezien, werk ik dat aspect hier breder uit. 

In de eerste helft  van de 20e eeuw onstond steeds meer verdeeldheid over de 
vraag hoe het verbond getaxeerd moest worden in relatie tot de kinderdoop. 
Al vanaf 1892, toen de afgescheidenen en de dolerenden samen opgingen in 
de Gereformeerde Kerken, was er verdeeldheid over de vraag of een gedoopt 
kind als lid van de gemeente mocht worden gezien. Deze discussie werd vooral 
gevoerd tegen de achtergrond van de opvattingen van Abraham Kuyper die de 
leer van de veronderstelde wedergeboorte ontwikkelde.
De synode van 1905 deed in deze kwestie een uitspraak die vooral tot doel 
had de vrede te bewaren. Die uitspraak staat daarom ook bekend als de pa-
cifi catieformule en had de volgende inhoud: “ Volgens de belijdenis der kerk 
moet het zaad van het verbond krachtens de beloft e van God voor wedergeboren 
gehouden worden en in Christus geheiligd, totdat in het opwassen het tegendeel 
blijkt.” 10

Hiermee kwam aan de strijd echter geen einde omdat aan de ene kant de op-
vatting aangehangen werd dat ieder gedoopt kind tot het verbond behoort, 
en aan de andere kant de veronderstelling daarvan, tot het tegendeel blijkt. Er 
is dus in het eerste geval geen sprake van de noodzaak tot zelfonderzoek om 
via die weg vast te stellen of iemand nu wel of niet deel uitmaakt van het ver-
bond. Hier wordt een onderliggende tegenstelling zichtbaar tussen aan de ene 
kant de opvatting dat er gedoopt wordt op basis van het subjectieve gegeven 
(zelfonderzoek), en aan de andere kant het objectieve gegeven dat gedoopte 
kinderen tot het verbond behoren.
In 1942 kwam het opnieuw tot synodeuitspraken waarin werd vastgesteld dat, 

10. Commissie 1 praeadvies 1943, 6.
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conform de uitspraken van 1905, het zaad van het verbond voor wedergebo-
ren moet worden gehouden, maar dat daarmee niet is gezegd dat elk kind ook 
daadwerkelijk is wedergeboren. In beide synodeuitspraken komt naar voren 
dat niet alle gedoopten wedergeboren zijn, iedere gedoopte moet zichzelf on-
derzoeken of hij wel is waar de kerk hem voor houdt.
De inhoud van het verbond is niet voor iedereen bestemd die de uiterlijke 
tekenen van het verbond hebben ontvangen en die voor het oog daarvan deel 
uitmaken, zo lichtte de synode het besluit nader toe.11 Deze uitspraak werd ver-
volgens dwingend aan de kerken opgelegd. De bezwaren tegen deze gang van 
zaken waren tweeërlei. Zoals eerder gezegd had men formeel bezwaar tegen 
de gang van zaken omdat de synode niet bevoegd werd geacht leeruitspraken 
dwingend op te leggen aan de kerken, en daarnaast was er het inhoudelijke be-
zwaar tegen de veronderstelling van de wedergeboorte, waar tegenin werd ge-
bracht dat het gedoopt zijn de zekerheid is van het behoren tot het verbond.
De kern van de tegenstelling is gelegen in de dichotomie tussen objectivisme 
en subjectivisme. De leeruitspraken leggen het accent op de mens en zijn we-
dergeboorte. De grond voor zekerheid omtrent het uitverkoren zijn moet wor-
den gezocht in de mens zelf en in zijn ervaringen. Dat leidde bij veel gelovigen 
tot onzekerheid. Immers men kon er nooit zeker van zijn dat de beloft en voor 
gedoopten ook werkelijkheid zouden worden. De vrijgemaakte kerk stelde dat 
God een verbond heeft  gesloten met alle gedoopten en dat daarop de zekerheid 
van de gelovige berust.

Trimp constateert dat de geschiedenis van de kerk een voortdurende pendel-
beweging laat zien tussen objectieve en subjectieve prediking. Vanuit de ob-
jectieve zijde bezien ontaardt de prediking in een dogmatisch betoog dat een 
gevoelsmatige, piëtistische tegenreactie oproept, terwijl een subjectieve weer 
door kan slaan naar een objectivistische. In de visie van Trimp is de tegenstel-
ling objectief versus subjectief een onjuiste. In bijbel en prediking gaat het niet 
om de subjectieve inspraak in het hart of de objectieve uitspraak van de leer, 
maar om de aanspraak van de sprekende God in het verbond. 
Echte verbondsprediking maakt het menselijk gevoel vrij, maar dat betekent 
niet dat de ervaring tot kenbron van de waarheid mag worden gemaakt.12 Het 
heil ligt buiten ons zelf in Christus, maar deze Christus is voor ons en wil door 

11. Idem. 
12. Calvijn noemt twee soorten kennis, die van het geloof en die van de ervaring. Wel ligt het 

het startpunt in de kennis die we uit het Woord verkrijgen. Wanneer God beloft en vervuld, 
ervaren we dat God terecht gesproken heeft . Ervaringen moeten dus wel kunnen worden 
getoetst. (Calvijn 1931)
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Zijn Geest in ons wonen. De twee-eenheid van subjectief en objectief wordt 
zichtbaar in de aard van het verbond. Trimp grijpt terug op de Reformatie 
met de vaststelling dat beloft e en verbond gelijkwaardig zijn en oproepen tot 
geloof. Dat geloof is niet zonder gevoel, want het raakt de hele mens.13 
De slingerbeweging die Trimp waarneemt is nog niet tot staan gebracht en 
dat is waarschijnlijk ook niet mogelijk. Maar gevolg is wel dat in de afgelopen 
decennia juist het subjectieve element weer sterke nadruk krijgt. De eerder 
beschreven moderniseringsprocessen en de daarmee gepaard gaande waarde-
ring van de individuele zelfexpressie hebben de vrijgemaakte kerken niet on-
beroerd gelaten. Er is een toenemende behoeft e aan een ervaren van het geloof 
in plaats van een bewaken van leerstellige zekerheden.
Een verbondsopvatting gebaseerd op de stelling dat gedoopten deel uitmaken 
van dat verbond en dat gelovigen daaraan hun zekerheid mogen ontlenen, mag 
dan als leerstellig gegeven nog basaal zijn voor het belijden van de kerk, voor 
veel mensen is dat onvoldoende omdat de nadruk meer is komen te liggen op 
de persoonlijke relatie tot God. Op zich een voluit reformatorisch gegeven, 
maar nu met een veel sterker accent op ook het ervaren van die relatie.

Daarmee zijn we aangeland bij een tweede thema dat ik hier bespreek en dat 
vooral betrekking heeft  op actuele ontwikkelingen binnen de vrijgemaakte 
kerk. Het centraler stellen van de ervaring heeft  verschillende gevolgen voor 
de wijze waarop omgegaan wordt met geloofsopvattingen. Allereerst is de stel-
ligheid waarmee die uitspraken worden geponeerd afgenomen. Er is een ze-
kere aversie ontstaan tegen het begrip dogmatiek. Men geeft  nu de voorkeur 
aan het gebruik van de term systematische theologie. Kamphuis omschrijft  dit 
als: “De wetenschappelijke bezinning op de inhoud van het christelijk geloof in 
gehoorzaamheid aan het beslissende woord van de heilige Schrift .” 14 Kamphuis 
voegt hier vervolgens aan toe dat het soms beter is systematisch-theologische 
uitspraken naast elkaar te laten staan zonder het verband ertussen nader te 
kunnen of te willen bepalen. Omdat ons kennen ten dele is moeten we niet al-
les in een sluitend systeem willen dwingen. Wat we niet met elkaar in overeen-
stemming kunnen brengen, moeten we naast elkaar laten staan. Bijvoorbeeld 
de beschikking van God in zijn eeuwige raad en het menselijk handelen in 
deze tijd. We laten beide staan en proberen de wil van God te verstaan.
Hierin komen twee belangrijke punten naar voren. Namelijk het afzien van het 
doen van een defi nitieve en volledige uitspraak over de uitverkiezing in relatie 

13. Trimp 1989.
14. Kamphuis in De Boer 2005, 816.
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tot het verbond, het thema van de vrijmaking, en de contextualiteit van het 
handelen van mensen in relatie tot de bijbel. 
Een ander gevolg van veranderend denken zien we in een andere taxatie van 
het werk van de Geest. Onveranderd is de opvatting dat de Geest het geloof 
in mensen werkt, maar de wijze waarop die Geest werkt en de middelen die 
daarbij ingezet worden laten zien dat de ervaring een veel centralere plaats 
heeft  gekregen. 
Binnen de vrijgemaakte kerken wordt dat zichtbaar in de toenemende invloed 
van zogenaamde charismatische bewegingen. De diversiteit binnen deze be-
wegingen is overigens groot. De Bruijne maakt een verhelderend onderscheid. 
Hij wijst een drietal stromingen aan die deels door elkaar heen lopen, maar 
toch duidelijk onderscheidbaar zijn. De eerste stroom bestaat uit mensen die 
verlangen naar geestelijke vernieuwing. 
Dat manifesteert zich bijvoorbeeld naar een verlangen God in het concrete 
leven meer te ervaren, of men zoekt het in een vollere overgave aan Chris-
tus en zijn genade. Anderen verlangen naar meer toewijding aan God en de 
naaste. Weer anderen verlangen naar kerkdiensten waar iets van uitgaat, naar 
een gemeente die echt als een lichaam functioneert en missionair bewogen in 
de wereld staat. 
Een tweede stroming maakt onderscheid in soorten christenen. Er zouden 
twee soorten zijn, de ene gelooft  in Christus, is vrijgesproken van schuld en is 
door de Geest op de weg van het nieuwe leven gezet. Hij is echter nog niet ‘ge-
doopt met de Geest’. Daardoor vertoont deze christen nog niet de kenmerken 
van de geestesdoop, bijvoorbeeld profetie en tongentaal. De andere soort heeft  
de geestesdoop wel gehad en bevindt zich daarmee geestelijk op een hoger 
plan dan de eerste soort. 
De derde stroom bestaat uit mensen die menen dat de traditie bepaalde legi-
tieme geloofsuitingen ondergeaccentueerd heeft . Zij vragen ruimte voor meer 
profetie in de kerk en voor een ruimere plaats voor het werk van de Geest. Te 
denken valt aan handoplegging of ziekenzalving, maar ook aan uitdrijving van 
een demon waardoor iemand bezeten kan zijn. 
De verdediging van dergelijke praktijken wordt gevonden in de vroege tijd van 
de kerk toen deze verschijnselen nog voorkwamen. 
Binnen de gereformeerde traditie wordt beleden dat de Geest naar Christus 
wijst. Het werk van de Geest draait om Christus. Maar via Christus kan ook de 
beloofde Geest van God komen. Dat is een tweede denkrichting waarvoor in 
de bijbel steun kan worden gevonden.
Voor de vervulling met Gods Geest waren we al in het paradijs bedoeld. De 
eenheid met Christus werd door de zondeval het middel om die geestelijke 

Kerk (in) delen-26juni.indd   Sec2:51Kerk (in) delen-26juni.indd   Sec2:51 26-06-2008   11:04:1426-06-2008   11:04:14



52

realiteit alsnog te kunnen ontvangen. In de optiek van De Bruijne is deze 
denkrichting in de gereformeerde bezinning onvoldoende uitgewerkt. Dat 
zou kunnen betekenen dat je levenslang de vervulling met de Geest nodig 
hebt.15 

Zoals gezegd is er tussen de besproken thema’s een relatie. Impliciet is over de 
kerk bij de bespreking van beide thema’s al veel gezegd, maar het accent lag 
vooral op de inhoud van de thema’s als weergave van meer of minder gedeelde 
collectieve opvattingen. In beide gevallen gaat het om de vraag hoe het ker-
kelijk belijden vorm moet krijgen. De verschuiving van meer verbondsmatig 
denken vanuit een sluitend systeem naar een subjectief ervaren beleving mar-
keert een overgang naar een kerk die opener staat naar de wereld. In termen 
van Jonker: ‘van een burcht naar een herberg’.16 Over die kerk moet nog iets 
meer worden gezegd. 

2.5 Moderniserende context 

In de visie op de kerk staat Christus centraal. Een bepalende metafoor is: de 
kerk als het lichaam van Christus. Dit beeld laat uitkomen dat Christus sa-
menvalt met het wezen van de kerk, maar ook dat de leden een onlosmakelijke 
band met elkaar hebben. In termen van Alvesson zou je dit beeld een rootme-
taphor kunnen noemen.17 Alvesson typeert dergelijk metaforen als beelden die 
een heel discours omvatten. 
Geloven in Christus betekent de kerk geloven.18 De kerk is de plaats waar 
Christus in het midden staat. In de kerk wil hij aanwezig zijn, door Woord en 
sacrament, in de kracht van de Heilige Geest. 
Uitgaande van de gedachte dat Christus in het midden staat, staat ook de kerk 
in het midden. De eenheid met Christus is alleen te verkrijgen in eenheid met 
de kerk. Gemeenschap en kerk zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en 
vinden hun brandpunt in Christus.
Bonhoeff er drukt dat kernachtig uit: “Christelijke gemeenschap betekent ge-
meenschap door en in Jezus Christus.”19 
De strijd rond verbond en doop, onderwerp van het eerste thema, was essen-
tieel met betrekking tot de aard van de kerkelijke gemeenschap. In die zin was 

15. De Bruijne 2006.
16. Jonker 2006.
17. Alvesson en Skőldberg 2001, 90.
18. Kamphuis 2006.
19. Bonhoeff er 1987.
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het met recht een kerkstrijd. Niet alleen een strijd in de kerk, maar ook een 
strijd om de kerk. 
In de Nederlandse Geloofsbelijdenis wordt de kerk omschreven als een verga-
dering en een gemeenschap van ware gelovige christenen. Het verbond is van 
oorsprong eenzijdig, maar in zijn uitwerking tweezijdig want het vraagt om 
een reactie van de gelovige, namelijk om dit geloof te belijden. Binnen de gere-
formeerde kerken wordt zowel de betekenis van het verbond als ook de beteke-
nis van het geloof sterk benadrukt. Genoemde eenzijdigheid van het verbond 
benadrukt dat het initiatief bij God ligt. Dat initiatief gaat dus feitelijk aan 
geloof vooraf. Daarom ook gelden de beloft en van God ook voor de kinderen 
van de gelovigen. Telkens wanneer er een kind wordt gedoopt, wordt zichtbaar 
dat God Zijn kerk vergadert door Zijn beloft e, in de weg van het verbond. 
Door op deze wijze verbond en kerk met elkaar te verbinden maakt men het 
lidmaatschap van de kerk een voorwaarde tot behoud. Hier ligt de kern van 
het zogenaamde vrijmakingsgeloof. Ingebakken is daarmee de spanning dat 
uitgegaan moest worden van een tot het verbond behoren van alle gelovigen. 
Immers, een gedoopt kind is opgenomen in het verbond en maakt deel uit 
van de gemeente. De vrijgemaakte kerk werd daarom verbondsautomatisme 
verweten.
Paradoxaal is dat juist deze gedachtegang min of meer de weg eff ende voor een 
meer evangelicale geloofsbeleving. Men behoefde zich geen zorgen te maken 
over de verhouding God en mens omdat deel uitmaken van het verbond zeker-
heid garandeerde. Die vanzelfsprekendheid leidde tot een accentverlegging. 
Het ervaren van de band met God kwam sterker naar voren, ten koste van 
kritisch zelfonderzoek betreff ende leer en leven. 
Vooral ten opzichte van de verwante Christelijk Gereformeerde Kerken bleek 
genoemd vrijmakingsgeloof in samensprekingen telkens weer een breekpunt. 
Het denken over de kerk heeft  in de afgelopen decennia op dit punt verande-
ringen laten zien. Deels door de opkomst van het charismatische gedachte-
goed, maar ook omdat ingezien werd dat het werk van de Geest in de vrijge-
maakte kerk onderbelicht was gebleven.
Hendriks schrijft  in navolging van Trimp dat de prediking niet alleen over het 
heil door Christus moet gaan, maar ook over de heilsbediening door de Geest. 
Het idee van de gemeente als verbond van uitverkorenen wordt daarmee niet 
losgelaten omdat Hendriks er van uit blijft  gaan dat de gemeente een gemeente 
van gelovigen is. De prediking is dus niet gericht op ongelovigen in de kerk, 
immers de gemeente is een geloofsgemeenschap.20 

20. Hendriks in Trimp 1989.
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De kern van deze opvatting is dat de hele gemeente als verbondsgemeente 
deelt in het heil.
Vanuit een dergelijke benadering ligt een ontwikkeling voor de hand waarbij 
de exclusiviteit van de eigen groep sterk wordt benadrukt. In de jaren na de 
Vrijmaking kreeg de vrijgemaakte kerk een zeer gesloten, naar binnen gekeerd 
karakter. De logica daarvan ligt besloten in de beschreven verbondsopvatting. 

De wijze waarop de charismatische invloed vorm krijgt, betekent niet zozeer 
een aantasting van de gedachte dat de gemeente een geloofsgemeenschap is, als 
wel dat de wijze waarop men deel heeft  aan deze gemeenschap veel meer ge-
stempeld is door het werk van de Geest dan door de gedachte dat het verbond 
bepalend is. 
Het verbond verdwijnt daarmee niet buiten beeld, maar de zekerheid daarvan 
deel uit te maken dient men bij zichzelf te onderzoeken: dat zelfonderzoek 
levert zekerheid op en niet primair het gedoopt zijn. Daarom wordt door velen 
binnen de charismatische beweging de doop in die zin ter discussie gesteld 
dat deze pas plaats zou moeten vinden nadat men tot geloof is gekomen. De 
kinderdoop wordt daarmee verworpen. Ik ga daar hier verder niet op in om-
dat een dergelijk standpunt tot excommunicatie leidt, als men zelf niet al ver-
trekt. 

De periode van de vrijmaking tot de jaren negentig van de vorige eeuw ken-
merkt zich door een vorm van funderingsdenken. Het fundament waarop de 
kerk was gebouwd bestond uit een sluitend theologisch systeem dat onaantast-
baar leek. Daarmee verbonden was de idee van een absolute waarheidsaan-
spraak. In dit opzicht vertoonde de kerk antimoderne trekken. Immers de mo-
derne mens is uiterst kritisch jegens welke absolute waarheidsclaim dan ook. 
Hoogland analyseert deze situatie als een ontwikkeling waarbij het standpunt 
van de kerk gezien kan worden als een heteronome variant van het klassieke 
funderingsdenken. In dit denken ging men uit van een universele rationaliteit 
met behulp waarvan kan worden vastgelegd welke dingen tot onze onbetwij-
felbare en objectieve kennis behoren en welke dingen we mogen geloven, maar 
niet mogen verbinden met waarheids- of kennisclaims.21 
Inmiddels is dit standpunt achterhaald omdat maar zeer weinig kennis aan-
spraak kan maken op universele geldigheid en omdat dit denken zichzelf pre-
senteert als onbetwijfelbaar juiste kennis. Niet vast te stellen is op grond waar-
van dit denken waar en juist zou zijn.

21. Hoogland in Kats en Oevermans 1997.
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Binnen de vrijgemaakte kerk en binnen andere orthodoxe geloofsgemeen-
schappen werden overtuigingen gerechtvaardigd op grond van zekerheden die 
niet in de mens zelf liggen of voor de mens direct toegankelijk zijn, maar in 
een transcendente openbaring. Hierin wordt een tegenstelling zichtbaar tussen 
modernisme en orthodoxie, waarbij het verschil vooral ligt in de aard van het 
fundament. 
Wanneer we uitgaan van het vooroordeel van de christen, is wat in de bijbel 
staat evident juist. Alles wat daaruit logisch kan worden afgeleid behoort tot 
de waarheid. Omdat een verbondsmatige vanuit de bijbel verdedigde kerkvisie 
als fundamenteel werd gezien voor de kerk, behoeft  daarover geen discussie te 
bestaan, zolang men oorzaak en gevolg logisch deduceert.
 
Om zich te wapenen tegen opvattingen zoals die meekwamen met de moder-
niteit werd in de praktijk voor een tweetal verschillende reacties gekozen. De 
eerste reactie was die van het isolement. De keuze voor eigen scholen, een po-
litieke partij en verder tal van maatschappelijke organisaties, kortom de creatie 
van een eigen zuil, markeerde deze reactie. In het isolement ligt onze kracht 
was de leus. Een tweede reactie was een steeds gedetailleerder vastleggen van 
wat nu behoort tot het eigen gedachtegoed. Tegen maatschappelijke ontwik-
kelingen, en dan vooral tegen de daarin meekomende levensbeschouwingen, 
werd antithetisch stelling genomen. Hoogland noemt dit de reactie van de zui-
vering. Van groot belang daarbij is dat de ingenomen positie verantwoord kan 
worden met een beroep op Schrift  en belijdenis. Het denken in tegenstellingen 
was, en is deels nog een karakteristiek van de vrijgemaakte kerk. Het begrip 
antithese heeft  vanaf het ontstaan een grote rol gespeeld in de ontwikkeling 
van het kerkgenootschap. Daarmee verbonden was de idee van de vreemde-
lingschap en een vorm van vijanddenken. Wie niet behoorde tot de vrijge-
maakte kerk leefde in letterlijk een andere wereld.22 
Zowel isolement als detaillering blijkt vandaag op grenzen te stuiten. Het blijkt 
niet meer mogelijk zich op te sluiten in de eigen zuil.
Vooral in de privé-sfeer worden mensen geconfronteerd met een veelheid aan 
opvattingen en keuzemogelijkheden. De geslotenheid en het isolement blijken 
op cruciale momenten niet meer te voldoen omdat aan behoeft en van mensen 
binnen de eigen groep niet meer kan worden voldaan. De kerk heeft  op vragen 
die samenhangen met een op consumptie gerichte maatschappij, aangejaagd 
door moderne media en gesteund door de informatietechnologie, vaak geen 
antwoord meer. 

22. Te Velde 2007.
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Ook de op zuivering gerichte strategie voldoet niet meer. Vanuit het funde-
ringsdenken moge duidelijk zijn wat waar is en wat niet, in de praktijk blijkt 
dat mensen met dezelfde bijbel in de hand tot heel verschillende opvattingen 
komen. Door zich terug te trekken op eigen standpunten worden discussies 
vermeden omdat deze bedreigend worden geacht voor het onbetwijfelbare 
fundament. Vermijden van debat is een uiting van angst. Het ter discussie stel-
len van wat evident wordt geacht voor het gereformeerde belijden betekent 
voor velen verlies van identiteit. 

Van der Toren maakt een interessant onderscheid dat waardevol kan zijn bij 
de bepaling van de houding van christenen in de moderne tijd. Hij maakt on-
derscheid tussen een funderingsmodel en een hermeneutisch model. Binnen 
een funderingsmodel wordt kennis opgevat als een bouwwerk dat zo vast staat 
als zijn fundamenten stevig zijn. Binnen dit model komt de nadruk te liggen 
op de waarheid en de zekerheid van de uitgangspunten. In het hermeneutische 
model wordt kennis niet opgevat als een bouwwerk op solide basis, maar als 
een dynamisch geheel voortkomend uit een wisselwerking tussen historisch 
gevormde en corrigeerbare vooronderstellingen en nieuwe ervaringen die 
men opdoet.23 
Wolterstorff  duidt dit aan als een overgang van zekerheid naar trouw.24 Er 
wordt niet van ons gevraagd het eigen gedachtegoed voortdurend te zuiveren 
en veilig te stellen, maar de trouw om ons in leer en leven voortdurend te toet-
sen aan Gods Woord. Het verstaan daarvan is niet een constante, maar iets wat 
steeds in beweging is, zonder dat dit betekent dat ons geloof relatief of subjec-
tief is. Onze kennis van de bijbel is geen sluitend systeem dat op alle vragen een 
antwoord heeft . Het toestaan van verschillen wordt dan meer een praktische 
dan een principiële kwestie. Daarmee wordt voorkomen dat elk verschil van 
opvatting onmiddellijk ontaardt in een grondslagendiscussie. 

Met name door de meest recente ontwikkelingen is het moeilijker geworden 
de identiteit van de vrijgemaakte kerk te typeren. Dat betekent niet dat het 
niet meer mogelijk is, maar de beschreven ontwikkelingen nopen wel tot een 
bredere typering dan mogelijk was tot de jaren negentig van de vorige eeuw. 
Tot die tijd was er een breed gedeelde opvatting die onderschreef dat de kern 
vooral gelegen was in een welbegrepen uitleg van de begrippen kerk, verbond 
en doop, alsmede de onderlinge verbondenheid van deze begrippen. 

23. Van der Toren in Kats en Oevermans 1997.
24. Wolterstorff  in Hoogland 1997.
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In grote delen van de gemeenschap is er op dit punt niet zoveel veranderd. 
Daarnaast zijn andere opvattingen naar voren gekomen die vooral betrekking 
hebben op de manier waarop de individuele gelovige in de praktijk omgaat 
met geloof en geloven. Een sterk verlangen naar existentiële, authentieke er-
varingen vraagt ruimte voor het werk van de Geest. Het gaat dan niet om een 
klassiek gereformeerde benadering van het werk van de Geest waarbij het 
weten dat de Geest werkt voorop staat, maar om een subjectief ervaren daar-
van. 
Daarbij behoren dan tekenen die het werk van de Geest manifest maken. Het 
spreken in tongen, het ontvangen van de gave van de profetie, enzovoort.
Hier wordt zichtbaar de eerder gememoreerde tegenstelling tussen objectief, 
een sluitend theologische systeem met behulp waarvan geloof en geloven kan 
worden gedefi nieerd, en subjectief, de behoeft e een persoonlijke band met 
God te ervaren.
Daarin komt een andere tegenstelling naar voren, namelijk die tussen het col-
lectief, het verbond dat God met ons gesloten heeft , het centraal staan van de 
gemeente als een eenheid, tegenover de individualiteit, waarvan we de mani-
festatie op prijs stellen, maar onvoldoende binnen het collectief gehonoreerd 
zien. We zien graag aan onze persoonlijke behoeft en tegemoet gekomen bin-
nen de gemeente en willen niet ondergaan in de massa. Die voorkeur leidt tot 
vormen die tegemoet komen aan die behoeft en. De kerkelijk structuur wordt 
daarom meer toegesneden op een doelgroepenmodel. Diensten voor de ver-
schillende soorten leden, bijeenkomsten van mensen met gemeenschappelijke 
interesses, of naar leeft ijd, gebedssamenkomsten, samenkomsten om samen 
te zingen, groepen om ervaringen uit te wisselen met het oog op persoonlijke 
geloofsgroei. Daaronder ligt dan nog wel een min of meer welomschreven be-
tekenismodel, maar dat model heeft  een a priorikarakter en is meestal binnen 
de verschillende groepen geen onderwerp van discussie meer. 

2.6 Empirie 

Met behulp van empirische gegevens probeer ik in deze paragraaf een type-
ring te geven van de vrijgemaakte kerk. Ik maak daarbij gebruik van belang-
rijke persorganen binnen de vrijgemaakte kerk en let op zowel opiniërende 
artikelen als ingezondens. Het Nederlands Dagblad is de meest gelezen krant. 
Daarnaast zijn veel gelezen periodieken: De Reformatie, CV Koers en Nader 
Bekeken. Daarbij heb ik me geconcentreerd op artikelen die betrekking heb-
ben op de kerk. Ik bied van deze inventarisatie geen systematisch overzicht, 
maar vat de data samen in een impressie die een beeld oplevert van het denken 
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over de kerk. Ik begin met een formele omschrijving. Op de site van de GKV 
treff en we een door de synode geaccordeerde zelfb eschrijving aan met de vol-
gende inhoud:

Kerken
De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt worden gevormd door zo’n 270 gemeen-
ten: gemeenschappen van Christus in een bepaalde plaats of regio, verspreid over 
Nederland.

Verbondenheid 
We weten ons met elkaar verbonden door het geloof in de enige echte God. Hij 
geeft  zich aan ons in Jezus Christus en bezielt ons door Zijn Heilige Geest.
Die verbondenheid in geloof hebben we vorm gegeven in allerlei onderlinge con-
tacten en afspraken. Omdat we bij elkaar horen, willen we ook samen bij God 
horen.

Omgang
Geloven is niet maar voor waar aannemen van allerlei zaken. We willen omgaan 
met God, persoonlijk, maar ook samen een relatie met God hebben. 

Eerbied
We luisteren eerbiedig en zorgvuldig naar wat God in de bijbel te zeggen heeft . 
Dat blijkt steeds een goede boodschap te zijn die mensen goed doet en die stimu-
leert om ernaar te leven.

Trouw
We zijn een levende gemeenschap, waarin van alles gebeurt en zich ontwikkelt. 
Tegelijk willen we bewust in de traditie staan van de kerk van vroeger, van de 
eerste gemeenten af. We zijn niet de eersten die met God omgaan, en zullen ook 
de laatsten niet zijn.
Verder zouden als typerende trekken van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt 
genoemd kunnen worden:

We beseff en dat wij niet bijzonder zijn, maar dat het een wonder is dat God met 
gewone mensen iets moois wil opbouwen..
We zijn echt niet bijzonder, niets menselijks is ons vreemd, God is bijzonder.
We vertellen graag aan wie het horen wil hoe goed het is met God om te gaan.
We voelen ons verantwoordelijk voor de samenleving en de mensen om ons 
heen.
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We houden ervan als de dingen goed geregeld zijn en in stijl verlopen: soms lopen 
we onszelf daarbij in de weg, maar ja…
We gaan eerlijk en open met elkaar om en zeggen wat we van de zaken vinden, 
met alle risico’s van dien.
We beseff en dat God ons allemaal een positieve taak geeft  in ons leven. 25

Wanneer we deze tekst op ons laten inwerken, vallen verschillende dingen op. 
Het feit dat de toevoeging vrijgemaakt niet ter discussie staat, maakt duidelijk 
dat er blijkbaar wel de behoeft e is zich duidelijk af te grenzen van de gerefor-
meerde kerk (nu opgegaan in de PKN). 
Dat betekent echter ook dat de verbinding met het ontstaan van de vrijge-
maakte kerken uitdrukkelijk overeind wordt gehouden. De consequentie daar-
van zou moeten zijn dat dan ook verantwoord moet worden wat de specifi eke 
betekenis van het vrijgemaakt zijn is. 
Merkwaardig is dat aan kernbegrippen als verbond en doop niet wordt gere-
fereerd en al evenmin aan de positie van meerdere vergaderingen, waaronder 
de synode, ten opzichte van de plaatselijke kerken, een breekpunt in 1944. Dat 
deze basisbegrippen niet expliciet worden benoemd zou aanleiding kunnen 
zijn ze niet langer te beschouwen als behorend tot het centrale gedachtegoed 
van de vrijgemaakte kerk. Dat zou echter een overhaaste conclusie kunnen zijn. 
In 2002 onderzocht een groep van christelijke gereformeerde predikanten een 
reeks van preken gehouden door vrijgemaakte predikanten. Ze wezen daarin 
als een tekort aan dat er binnen de vrijgemaakte kerken nog steeds vanuit wordt 
gegaan dat alle gedoopte kinderen tot het verbond behoren en dus kind van 
God zijn. In de opvatting van deze predikanten is een dergelijke gelijkstelling 
onjuist omdat sommige kinderen niet tot het verbond blijken te behoren.26

De prediking is het centrale onderdeel van de zondagse eredienst. Uit de pre-
ken moet blijken wat de gemeente voorstaat, in de optiek van de predikanten-
groep blijkt de vrijgemaakte notie van verbond en doop dus nog steeds essen-
tieel te zijn. Betreff ende predikanten zijn lid van de christelijke gereformeerde 
kerk. Dat betekent dat de conclusie met enige terughoudendheid moet worden 
bezien omdat het hier een oud strijdpunt tussen beide kerkgenootschappen 
betreft . Bovendien is onvoldoende duidelijk welke methodologie in selectie en 
beoordeling van preken is gebruikt. Ten aanzien van de identiteit levert dit on-
derzoek echter wel steun op voor de gedachte dat er een welomschreven beeld 
bestaat van wat de vrijgemaakte kerk voorstaat. 

25. www.gkv.nl 
26. Nederlands Dagblad 13 december 2002. 

Kerk (in) delen-26juni.indd   Sec2:59Kerk (in) delen-26juni.indd   Sec2:59 26-06-2008   11:04:1626-06-2008   11:04:16



60

Een volgend punt is dat men begint met het noemen van 270 gemeenten: men 
wekt de indruk dat er wel verbondenheid is op een hoger aggregatieniveau, 
maar dat de plaatselijke kerken een grote mate van autonomie kennen. Nu is 
de autonomie van de plaatselijke kerk inderdaad een belangrijk beginsel bin-
nen de gereformeerde traditie, maar in de kerkorde zijn bepalingen opgeno-
men waarin is vastgelegd dat synodale uitspraken bindend zijn voor de kerken, 
tenzij deze in strijd zijn met schrift  of belijdenis. 
Het accent op onderlinge contacten en het daarna noemen van afspraken sug-
gereert een grotere autonomie dan feitelijk zou mogen bestaan. Wellicht dat de 
gegroeide praktijk, namelijk een relatief grote vrijheid op plaatselijk gebied, op 
deze wijze min of meer wordt gelegaliseerd.

Verder valt de terughoudendheid op wanneer het gaat om de geloofspraktijk. 
De stelligheid van weleer is verdwenen. Een formulering onder het kopje eer-
bied als: het blijkt een goede boodschap te zijn die mensen goed doet en stimu-
leert om naar te leven, staat wel heel ver af van de absolute voorwaarde die men 
in de vorige eeuw verbond aan het lidmaatschap.
Voor afwijkingen van de leer was eerder weinig ruimte, terwijl hier zulke alge-
mene termen zijn gekozen dat niemand daar op kan worden afgerekend.
Daar komt nog bij dat uitgangspunt niet de a priori categorie van een theo-
logisch systeem is, maar geloof en de eff ecten daarvan blijken in het geleefde 
leven en lijken ook maatstaf te zijn voor de waarachtigheid van het geloof. De 
vraag in hoeverre leer en leven overeenstemmen wordt niet gesteld. 
Een ander punt is de herhaalde bewering dat we niet bijzonder zijn. De na-
druk daarop kan bijna niet anders betekenen dan dat men nadrukkelijk af-
stand wenst te nemen van de tot ver in de 20e eeuw beleden opvatting van 
eigen exclusiviteit. Het idee van de ware kerk waarvan je lid moet zijn om te 
worden behouden. Tegelijkertijd wordt daarmee een opening geboden naar 
andere kerken en daar geldende waarheidsregimes. Aan het aanbod anderen 
bekend te maken hoe goed het is om met God om te gaan wordt niet de oproep 
verbonden zich dan ook met de vrijgemaakte kerk te verbinden.
De confl icten die zich binnen de kerk voordeden en voordoen worden verhuld 
voor het voetlicht gebracht door opmerkingen dat we houden van goede re-
gelingen en stijl, maar dat we onszelf daarbij in de weg lopen. De toevoeging: 
‘maar ja…’ relativeert nog eens extra. Het open en eerlijk met elkaar omgaan 
en zeggen wat we van de zaken vinden is wellicht ingegeven door de gedachte 
dat de wijze van polemiseren stevig kon zijn. Met deze opmerking maak ik de 
overstap naar de opbrengsten van de analyse van krant en periodieken. 
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Wanneer ik probeer de belangrijkste kenmerken te destilleren, is het nood-
zakelijk het vertrekpunt te nemen in het leerstellige systeem omdat blijkt dat 
daarover op hoofdlijnen (nog) eenstemmigheid bestaat, hoewel daarop veel 
minder systematische refl ectie plaatsvindt. In het algemeen spreekt het vanzelf 
dat je je kind laat dopen en dat het een kind van God is, opgenomen in het 
verbond. Maar de tendens om de doop te verbinden met bewust geloof en 
daarmee te koppelen aan de volwassenheid is wel groeiende. Er is sprake van 
een verschuiving die zichtbaar wordt in andere accenten die worden gelegd.
Bijvoorbeeld het reeds genoemde anders taxeren van het werk van de Geest. 
De een beschouwt dat als een afwijking van de ‘rechte leer’, de ander beleeft  
het als een verrijking. In de praktijk neemt daarmee de diversiteit toe, maar ik 
taxeer dat op dit moment meer als pluriformiteit dan als pluraliteit. De band-
breedte waarbinnen de geloofsbeleving plaatsvindt is duidelijk vergroot. Dat 
kan overigens wel een aanwijzing zijn voor een transformatieproces dat uitein-
delijk tot een ander type kerk leidt. Met name ingrepen in de structuur laten 
daarvan al iets zien. Deze structuuringrepen, bijvoorbeeld het organiseren van 
diensten meer toegesneden op doelgroepen en het werken in kleine groepen, 
zijn daarvan voorbeelden. Er is reden om te veronderstellen dat deze ontwik-
kelingen verband houden met moderniseringsprocessen. 

2.7 Overwegingen

Samengevat is de vrijgemaakte kerk een orthodox-gereformeerde kerk. Dat 
betekent dat het Woord van God als ultieme en betrouwbare kenbron wordt 
gehanteerd. De belijdenisgeschrift en spreken de bijbel na, samen vormen ze 
het fundament waarop de kerk is gebouwd. Door Woord en Geest vergadert 
God zich een gemeente die het lichaam van Christus is en een woning van God 
in de Geest. Geloven is een persoonlijke verbondenheid met God in Christus 
hebben in en door de Geest, een verbondenheid die voor alles beleden, beleefd 
en gevoed wil worden in de gemeente van de kerk van Christus. De verbon-
denheid met God en met elkaar vindt haar rechtvaardiging in het besluit van 
God met de mens een verbond aan te gaan. De zondeval is een opbreken van 
dat verbond door de mens, door het werk van Christus is de band hersteld.
Als teken van dat verbond geldt de doop, daarom moeten alle kinderen van 
de gelovigen gedoopt worden. Die verbondsopvatting is bepalend voor het ge-
meenschap zijn. We horen bij elkaar omdat we deel uitmaken van hetzelfde 
verbond. Vanuit deze gedachte lag het accent sterk op het collectief. Dat vol-
doet voor velen niet meer. 
Er is meer ruimte voor de belevingskant van het geloof, dat lijkt ten koste ge-
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gaan te zijn van de leerstellige kant, maar laat ook zien dat het collectief plaats-
maakt voor het individu. Tot uitdrukking komt dat onder meer in de liturgie, 
veel meer variatie, maar ook in het toelaten van een groot aantal liederen met 
een sterk accent op de beleving van het geloof.
De grenzen ten opzichte van andere kerkgenootschappen zijn minder scherp 
geworden. De afk ondigingen waarin meegedeeld wordt dat mensen over gaan 
naar een andere kerk worden veel terughoudender geformuleerd. De stan-
daardformulering was dat de kerkenraad met droefh eid meedeelde dat broe-
der of zuster x zich onttrokken had aan opzicht en tucht van de kerkenraad. 
Nu horen we vaak dat het jammer is dat deze of gene vertrokken is naar een 
andere kerk, maar dat we daarvoor begrip hebben. Uiteraard maakt het nog 
wel verschil om welk kerkgenootschap het gaat. 

Het belang van het kerkbegrip, het horen bij en daarvoor ook een argumenta-
tie kunnen geven, is afgenomen. Het bezoeken van kerkdiensten van andere 
kerkgenootschappen, ook waarmee we niet direct verwant zijn, wordt in steeds 
mindere mate gezien als onacceptabel. De betekenis van het landelijke verband 
van kerken is verschoven. Er is veel minder belangstelling voor het werk van 
synoden, maatgevend is de plaatselijke kerk.
In het algemeen ontstaat een beeld van kerkgangers die zich kind van God we-
ten, op een relatief ongecompliceerde manier, daarin bevestigd willen worden 
en vooral gericht zijn op omgang met gelijkgezinden. Hoe vaak men naar de 
kerk gaat, is niet meer een kwestie van afspraak, namelijk twee keer per zon-
dag, maar wordt steeds meer bepaald door gevoelde behoeft e. Er is een zekere 
ambivalentie te constateren in de houding die men inneemt ten opzichte van 
de eigen kerk. Over de ware kerk wordt niet meer gesproken, ook hier schudt 
men de ideologische veren van zich af. Er is alleen onduidelijkheid over wat 
daarvoor in de plaats komt. 

Het activisme, de strijd om het zuiver houden van de leer, zoals dat tot ver in 
de 20e eeuw de kerk typeerde, heeft  plaatsgemaakt voor een forse relativering 
van het eigen gedachtegoed, waarbij soms de indruk ontstaat dat de kerk er 
niet zoveel meer toe doet. Zolang er een band met Christus is, in welke vorm 
dan ook, is het goed. 
Door veel scribenten wordt gerefereerd aan de zogenaamde oecumene van het 
hart. Daarmee wordt gedoeld op het feit dat de verbondenheid met andere 
gelovigen vóór het lidmaatschap van de kerk komt. Men ontdekt dat binnen 
andere gemeenschappen ook gelovigen zijn en dat het legitiem is elkaar over 
kerkmuren heen de hand te reiken. 
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Kerk als instituut wordt meer begrepen als iets wat ongeestelijk is en gecontras-
teerd met het werk van de Geest. Door anderen wordt daartegen ingebracht 
dat de nadruk op beleving en doorleving de leerstelligheid van het geloof en 
het belang daarvan onder druk zet. De beleving opent de deur naar evange-
lisch (dopers) denken en gaat heersen over de leer. Gevolg is dat de kerkgren-
zen vervagen. 
Weer anderen nemen een tussenpositie in en bepleiten de herkenning en er-
kenning van verschillen binnen en buiten de kerkmuren. Ze zien de verschil-
len als nuanceverschillen en opteren voor vormen van samenwerking die recht 
doen aan alle betrokken partijen. Dat betekent dat bijvoorbeeld op de terrei-
nen van maatschappij, politiek en onderwijs kan worden samengewerkt, zon-
der dat dit direct moet leiden tot ineenschuiving van verschillende kerkelijke 
organisaties. 
Om toch verschillen binnen de kerk te honoreren, worden pleidooien gevoerd 
om meer rekening te houden met specifi eke behoeft en van mensen. Dat zou in 
de praktijk dan moeten leiden tot bijvoorbeeld categoriale diensten. Uitgangs-
punt is dat mensen in verschillende fasen van hun leven verschillende behoef-
ten hebben. In diensten kan daarmee rekening worden gehouden. Daarachter 
ligt de opvatting dat mensen naar de kerk komen om daar gemeenschap met 
God en met elkaar te beleven. Voorwaarde is dan dat tegemoet wordt geko-
men aan de mogelijkheidsvoorwaarde van die beleving. Die dient daarom uit 
te gaan van specifi eke eigenschappen van de groep in kwestie. Een verdere 
doordenking van deze gedachtenlijn levert een pleidooi op voor een federatief 
verband van kerken waarin men elkaar vrij laat inzake de keuze voor het bij-
wonen van diensten. 
Ook op een andere manier wordt deze gedachte gesteund, door uitgaande van 
bestaande verschillen in de opbouw van de gemeente, de organisatie daar meer 
op toe te snijden. Een plattelandsgemeente is anders dan een gemeente in een 
stad. Er zijn kerken met een vergrijsd ledenbestand en kerken die vooral be-
staan uit gezinnen. In de ene gemeente treff en we veel studenten aan, in een 
andere juist veel oudere alleenstaanden. Maak deze verschillen productief door 
de organisatie toe te snijden op die diversiteit is dan de conclusie. 
Bedacht moet worden dat dit generalisaties zijn. Van plaats tot plaats en van 
groep tot groep treff en we verschillen aan. Maar het gaat hier om een typering 
van het algemene klimaat binnen de kerk. 

Er is nog wel sprake van een samenhangende theologische fundering die de 
kern van het gereformeerde belijden uitmaakt. In de praktijk blijkt die fun-
dering een minder belangrijke rol te zijn gaan spelen. De fundering is gaan 
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behoren tot een deels vanzelfsprekende onproblematische achtergrondkennis 
die nog wel zorgt voor verbinding, maar niet meer allesbepalend is voor het 
lidmaatschap.
De ontstaansgeschiedenis van de vrijgemaakte kerk zorgde in de eerste decen-
nia voor een nauwkeurige begrenzing van het ‘eigen’ theologische model en 
bewerkte een sterke interne binding tussen de leden. De noodzaak zich af te 
grenzen jegens verwante kerkgenootschappen resulteerde in een nadruk op de 
noodzakelijkheid van een gesloten collectief.
Daarin ontstonden door moderniseringsprocessen barsten. Zo bezien is het 
de vraag of een grotere aandacht voor het werk van de Geest als oorzaak moet 
worden gezien voor meer variëteit in het belijden of dat het verband omge-
keerd ligt. De behoeft e aan honorering van de individuele eigenheid kan geleid 
hebben tot toename van charismatische invloeden omdat het meer mogelijk-
heden biedt voor individuele geloofsbeleving. Waarschijnlijk spelen beide pro-
cessen tegelijkertijd. In een periode waarin meer ruimte voor de subjectieve 
geloofsbeleving is, (zie de gememoreerde pendelbeweging objectief/subjec-
tief) krijgen geloofsopvattingen die zich sinds de Reformatie met wisselend 
succes hebben gemanifesteerd, en de persoonlijke geloofsbeleving centraal 
stellen, kansen. 

Het centraler stellen van het werk van de Geest is een manier om onderge-
waardeerde elementen van de traditie naar voren te halen en passend te maken 
voor de eigen context. Die context moet daarvoor wel de ruimte bieden, en 
dat lijkt het geval te zijn. Het vragen van meer ruimte voor het werk van de 
Geest lijkt onderdeel van de bredere beweging het subject centraler te stellen. 
Wanneer men de eigen individualiteit gehonoreerd wenst te zien, wordt het 
vervagen van kerkgrenzen, het ontwikkelen van doelgroependiensten en ver-
gelijkbare ontwikkelingen, tegen die achtergrond begrijpelijk. De oecumene 
van het hart krijgt dan een dubbele betekenis. Enerzijds verwijst het naar het 
centraler stellen van de ervaring, anderzijds kan die ervaring gedeeld worden 
met anderen, die noodzakelijkerwijs niet (meer) tot de eigen groep hoeven te 
behoren.27

27. Het is waarschijnlijk dat de opkomst van de zogenaamde evangelicale beweging hierin te-
vens een rol speelt. Onder deze benaming gaan verschillende groeperingen schuil, maar het 
gemeenschappelijke is gelegen in de nadruk die men legt op de persoonlijke ervaring van 
het heil in Christus, naast het absolute gezag dat de bijbel heeft  in zaken van geloof en het 
persoonlijke leven. Met name het punt van de ervaring is hier van belang. De evangelicale 
beweging legt een sterk accent op de subjectieve beleving, maar vooral in de afgelopen 
jaren lijkt er een verschuiving op te treden in de richting van een meer therapeutische 
benadering. Begrippen als berouw en bekering maken plaats voor die als heelwording. Dit 
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De hier geboden impressie van de vrijgemaakte kerk brengt een reeks the-
ma’s aan het licht die verdere bespreking noodzakelijk maken. Wanneer we 
refl ecteren op het geheel blijkt er sprake te zijn van verschillende bewegingen. 
De eerdere geslotenheid die het kerkgenootschap kenmerkte, heeft  plaats ge-
maakt voor meer openheid. In zekere zin is er een toewending naar de wereld. 
Daarmee komen andere betekenissen in beeld die een aanslag zijn op de ge-
voelde gemeenschappelijkheid. Die aanslag doet het gedeelde referentiekader 
eroderen. Dat referentiekader omvat een welbegrepen uitleg van begrippen 
als verbond en doop en de betekenis daarvan voor de leden. Wanneer daar de 
identiteit van de gemeenschap wordt gezocht, kan worden geconcludeerd dat 
die identiteit onder druk staat.
Er zijn aanwijzingen dat dit een gevolg is van moderniserings- en secularise-
ringsprocessen.
De gedachte van de antithese, een onoverbrugbare tegenstelling tussen bin-
nen en buiten, is veel minder pregnant. Een in het oog springend aspect is de 
grotere nadruk die is komen te liggen op het subjectieve element. De persoon 
van de gelovige met zijn wensen en verlangens komt meer op de voorgrond 
te staan en dat lijkt gevolgen te hebben voor de wijze waarop men het geloof 
beleeft . 
Geloofskennis is niet meer primair grond voor zekerheid, maar de ervaren re-
latie met het transcendente. De toename van charismatische invloeden vormt 
daarvoor een aanwijzing.
Men is zich in toenemende mate bewust van de contextualiteit van geloofsken-
nis. De variëteit in tijd en ruimte neemt toe. Men moet immers steeds nieuwe 
antwoorden in concrete situaties zoeken. Het feit dat mensen in de privé-sfeer 
geconfronteerd worden met een veelheid van opvattingen, maakt de noodzaak 
steeds weer stelling te moeten nemen manifest. Naarmate de contexten van 
betrokkenen meer variëren kunnen antwoorden meer uiteen gaan lopen.
De daaruit voortkomende spanningen roepen tegenstellingen op tussen indi-
viduen en groepen.
Deze spanningen kunnen worden vergroot wanneer de gemeenschap opgeno-
men is in een landelijk verband van kerken. De contextbepaaldheid maakt het 

wijst op een verschuiving in de betekenis die bijvoorbeeld bekering had. Ging het eerder 
om de strijd tegen de zonde, nu gaat het meer om een vervolmaking van het eigen levens-
project. Omdat het evangelicalisme een sterk interdenominaal karakter heeft  betekent een 
vergroting van evangelicaal gedachtegoed een verzwakking van de bestaande identiteit van 
een kerkelijke groepering. Tenslotte staat de beweging, ook al neemt zij ten aanzien van 
bijvoorbeeld abortus en euthanasie conservatieve standpunten in, op het gebied van evan-
gelisatie open voor de hedendaagse cultuur (zie bijv. Klaver/Versteeg, 2007) 
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moeilijk centraal besluiten te nemen die vervolgens op lokaal niveau tot gel-
ding moeten worden gebracht. De druk om op lokaal niveau meer vrijheid te 
kunnen nemen wordt daardoor groter, wat de tegenstellingen kan vergroten. 
Ook al is de vrijheid van de plaatselijke kerk een belangrijk principe, meer-
dere vergaderingen vervulden een belangrijke rol in het waarborgen van de ge-
meenschappelijkheid op landelijk niveau. De druk om meer rekening te hou-
den met plaatselijke omstandigheden en de contextbepaaldheid een rol te laten 
spelen, heeft  tot gevolg dat verschillen groter worden. De specifi eke situatie in 
bijvoorbeeld een stad als Amsterdam vroeg naar het oordeel van de plaatselijke 
kerkenraad om meer vrijheid van handelen. De bestaande afspraken werden 
als knellend ervaren. Men achtte zich niet voldoende in staat de missionaire 
taak van de kerk tot gelding te brengen. De classis honoreerde de wens van 
de plaatselijke kerk meer vrijheid te krijgen in ondermeer de vormgeving van 
erediensten.
De samenwerking met verwante kerkgenootschappen kreeg een impuls omdat 
men ontdekte een gemeenschappelijk belang te hebben. Verschillen werden 
ondergeschikt gemaakt aan het grotere doel, namelijk mensen in aanraking 
te brengen met het geloof. De toenemende druk van onderop veroorzaakt 
spanningen die moeilijk oplosbaar zijn omdat meerdere vergaderingen geen 
beleidsbepalende instanties zijn, maar uitsluitend reactief kunnen reageren. 
Alleen behandeld kan worden wat via de zogenaamde kerkelijke weg op de 
agenda is gekomen. Door de snelle veranderingen die zich op het grondvlak 
voltrekken en de gevoelde noodzaak daar plaatselijk op in te spelen, neemt de 
afstand tussen meerdere vergaderingen en de plaatselijke praktijk toe. Het ho-
noreren van de wens lokaal meer ruimte te krijgen, vergroot de autonomie van 
de plaatselijke kerk. Door een soepeler hanteren van de regels ontstaat meer 
vrijheid. Door een toenemend aantal leden wordt die vrijheid genomen. Con-
creet geeft  men daaraan invulling door elders te zoeken wat men in de eigen 
gemeenschap niet aantreft . Het participeren in meerdere gemeenschappen kan 
het eff ect hebben dat verschillen worden gedempt, maar ook dat het karakter 
van de ‘eigen’ gemeenschap verandert.
Het vervagen van kerkgrenzen heeft  daarmee een dubbel eff ect, de zogenaam-
de oecumene van het hart krijgt kansen, maar tegelijkertijd doet dat afb reuk 
aan het institutionele niveau.
Het gaat minder om het instituut en meer om de gevoelde eenheid, en die 
kan los van geïnstitutionaliseerde vormen worden beleefd. Sommigen zien dit 
als een vorm van secularisering, anderen ervaren het als bevrijdend omdat er 
meer ruimte is gekomen. De organisatie komt daarmee voor de uitdaging te 
staan manieren te vinden die enerzijds recht doen aan datgene wat als onver-
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vreemdbaar wordt gezien, maar aan de andere kant recht doen aan verlangens 
van de leden. 
Bezien vanuit het cultuurparadigma gaat het om de vraag hoe moet worden 
omgegaan met de regels. Nieuwe situaties vragen om nieuwe betekenissen. 
Een kerkelijke gemeenschap als een amalgaam van groepen en individuen met 
verschillende belangen maakt de uitkomst ongewis.
Vooralsnog kan gesproken worden van een herkenbare culturele groep. De vi-
gerende culturele kennis is nog herkenbaar als leitmotif voor de organisatie. 
De veranderingen maken echter wel meer diversiteit op verschillende niveaus 
zichtbaar. Het zoeken naar middelen om de eenheid in de verscheidenheid te 
bewaren, is typerend voor de ingrepen die worden gepleegd om de continuïteit 
van de organisatie te waarborgen. Tegen deze achtergrond kan een structuur-
ingreep, het werken in kleinere eenheden, wellicht begrepen worden. Dat zal 
dan nog wel moeten worden aangetoond. Harde conclusies kunnen hier nog 
niet getrokken worden. De beschreven refl ectie heeft  ten aanzien van de hier 
gedane uitspraken een tentatief karakter. Het gebruikte begrippenapparaat is 
vooralsnog gestoeld op een common sense betekenis en vereist uitwerking en 
defi niëring. 
Voordat ik de hier geboden impressies systematiseer en confronteer met theo-
rie om het geheel te kunnen duiden, zetten we eerst een volgende stap met be-
trekking tot de empirie. Het gaat in deze studie om het fenomeen van de kleine 
groep. Dit verschijnseld heeft  mijn nieuwsgierigheid gewekt. Het ligt daarom 
voor de hand daarvan een concrete empirische beschrijving te geven alvorens 
verder na te denken over de betekenis van dit verschijnsel.
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Hoofdstuk 3    Van groep tot miniwijk 

3.1 Inleiding

In het vorige hoofdstuk is het decor geschetst waartegen de uitwerking van 
het groepenconcept een plek krijgt. Met name de recente geschiedenis van 
de vrijgemaakte kerk maakt verschillen manifester. Het voert te ver hier te 
spreken van een paradigmawisseling, maar wel worden contouren zichtbaar 
van een gemeenschap die vooral in de laatste twee decennia andere accen-
ten legt. Er vinden verschillende betekenisverschuivingen plaats die echter wel 
verband met elkaar houden. Een kernwoord is subjectivering. De individuele 
actor schuift  op naar het centrum. Daardoor worden verschillen manifester en 
dat roept de noodzaak op betekenissen te herzien. De verhouding tot centrale 
geloofsnoties en daarvan afgeleide regels wijzigt. De relaties tussen leden en 
kerkenraad, maar ook tussen kerkenraden en meerdere vergaderingen moe-
ten worden geherdefi nieerd. Immers wanneer het subject meer erkend moet 
worden in zijn eigenheid, heeft  dat gevolgen voor posities van actoren. Het 
vanzelfsprekende gezag van de kerkenraad erodeert. De druk van onderop 
noodzaakt tot ingrepen die enerzijds recht blijven doen aan wat bijbel en be-
lijdenis eisen, maar anderzijds de eenheid instandhouden. Hoe die eenheid 
gedefi nieerd wordt hangt mee af van de vraag in hoeverre nieuwe interpreta-
ties van bijbel en belijdenis en daaruit afgeleide kennis binnen de organisatie 
een plaats kunnen krijgen. De vraag is dus welke interpretaties zullen mogen 
gelden. Structurele ingrepen kunnen een manifestatie zijn van veranderende 
betekenissen. Het is echter niet eenvoudig te bepalen hoe dan causale relaties 
liggen. Het is denkbaar dat de keuze voor kleine groepen een gevolg is van 
een gewijzigde opvatting over het gemeente zijn, maar het omgekeerde is ook 
mogelijk. Tijd om naar die kleine groepen te kijken. 
In dit hoofdstuk beschrijf ik een casus rond het gaan werken in kleine groepen 
in een concrete gemeente. Ik maak gebruik van primaire en secundaire bron-
nen. Bij primaire bronnen gaat het in dit geval om veldnotities. Vanaf het jaar 
2002 heb ik notities gemaakt op basis van informele gesprekken, impressies 
van gemeentevergaderingen en bijeenkomsten van kleine groepen. Secundai-
re bronnen hebben betrekking op: rapporten, nota’s, kerkenraadverslagen, en 
kerkblad (het kerkblad verschijnt tweewekelijks, de jaargangen 1997 t/m juni 
2007 zijn gebruikt). Aan de hand hiervan wordt de geschiedenis gereconstru-
eerd. Daarna volgt een waardering van het gebodene. Dan geef ik een weer-
gave van de actuele situatie. Daarna probeer ik de opbrengsten van hoofdstuk 
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2 en 3 met elkaar te verbinden. De uitkomsten zijn bepalend voor de daarna 
te zetten stappen. 

3.2 Gemeente X. Voorgeschiedenis

Leden van de gemeente wonen in een middelgrote stad in Nederland. De kerk-
strijd in de jaren veertig zoals beschreven in hoofdstuk 2 leidt na heft ige de-
batten op 22 mei 1945 tot het besluit zich vrij te maken. Van de 5600 leden 
die de gemeente telt vóór de breuk blijven er 2000 over die meegaan met de 
Vrijmaking. In de jaren daarna consolideert zich het gemeentelijk leven en on-
derscheidt de gemeente zich niet van willekeurige andere vrijgemaakte kerken 
in Nederland. Door de sterke groei van de burgerlijke gemeente en daarmee 
annex een toename van het aantal leden van de kerkelijke gemeente vindt op 
1 januari 1990 een splitsing plaats waarbij een tweede vrijgemaakte kerk wordt 
geïnstitueerd. 
Aan de groei komt daarmee geen einde. Reden voor de kerkenraad om in 1999 
een commissie te benoemen die de opdracht krijgt na te gaan of de gemeente 
in de huidige vorm qua bestuur nog beheersbaar is. 
Uit de stukken blijkt dat met name de onoverzichtelijkheid van de gemeente 
als een probleem wordt gevoeld. 
De commissie adviseert na onderzoek een principebesluit te nemen over de 
instituering van vier gemeenten waarin de bestaande kerk zou moeten worden 
opgesplitst. Dit advies wordt overgenomen door de kerkenraad en na voorbe-
reiding ontstaan per 2 september 2002 drie (in afwijking van het advies van de 
commissie) nieuwe kerken.

Alvorens in te gaan op de kleine groepen enkele kerngegevens van de hier 
beschreven kerkelijke gemeente. Per januari 2007 telt de gemeente die hier 
voorwerp van onderzoek is 929 leden. 

Verdeling man/vrouw en belijdend lid/dooplid op 1 januari 2007

Mannen 413
Vrouwen 516
Belijdende leden 657
Doopleden 272

Bron: kerkelijk bureau 
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Leeft ijdsopbouw op 1 januari 2007

0-9 160
10-19 63
20-29 342
30-39 191
40-49 60
50-59 42
60-69 29
70-79 28
80-89 9

Bron: kerkelijk bureau

Het relatief grote aandeel van de groep 20-29 is een gevolg van het feit dat de 
hier besproken gemeente in een studentenstad ligt. De gemeente is verdeeld in 
acht wijken die in principe elk vallen onder de verantwoordelijkheid van twee 
ouderlingen en een diaken. De zondagse diensten worden gehouden in een mo-
numentaal kerkgebouw uit 1875 in het centrum van de stad. De gemeente heeft  
een predikant en een pastoraal werker in dienst. Samen met de kerkenraad geven 
ze leiding aan de gemeente. Voor de bestuurlijke zaken is er een bestuursraad in 
het leven geroepen. Deze raad is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van 
zaken op niet-pastoraal gebied. De kerkenraad is eindverantwoordelijk. 

3.3 De kleine groep in opkomst

Wanneer we ingaan op het ontstaan van kleine groepen, moet worden bedacht 
dat een belangrijk deel van dit proces plaatsvond in de nog ongedeelde ge-
meente. De basis wordt gelegd vóór het jaar 2002, wanneer drie nieuwe kerken 
ontstaan (zie boven). Begin jaren negentig wordt de gemeente in toenemende 
mate geconfronteerd met het probleem dat het steeds lastiger wordt voldoende 
ambtsdragers te vinden. 

Omdat mede daardoor de wijken relatief groot zijn, verergert dit probleem, 
de werkdruk wordt als hoog ervaren en mensen zijn minder snel bereid een 
ambtelijke taak op zich te nemen.
Binnen de kerkenraad houdt een commissie ambtelijke zaken (CAZ), ressor-
terend onder de kerkenraad, zich bezig met deze problematiek. In 1994 in-
ventariseert de CAZ een aantal mogelijke oplossingen voor de gesignaleerde 
moeiten. Een oplossing die in deze inventarisatie naar voren komt, is het on-
derverdelen van wijken in subwijken, met voor elke subwijk een wijkcontact-
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persoon. Deze subwijken zouden zich moeten ontwikkelen tot kernen van ge-
meenschap en activiteit, met onderlinge zorg, onderling pastoraat en onderling 
diaconaat. Regelmatig zouden deze subwijken in kleine wijkbijeenkomsten bij 
elkaar moeten komen. 

De beschreven oplossing wordt niet omgezet in concrete beleidsaanbevelingen 
naar de kerkenraad. In 1997 wordt door de CAZ een nieuwe start gemaakt met 
het nadenken over de manier waarop in de kerkelijke gemeente gewerkt zou 
moeten worden. Als opbrengst van deze sessie worden als belangrijkste speer-
punten genoemd: het aanstellen van een wijkcoördinator, het leggen van het 
accent op de wijk als eenheid, het stimuleren van eigen verantwoordelijkheid, 
en het bewerken van meer ontmoeting.
In hetzelfde jaar wordt een project opgestart waarbij een bestaande wijk wordt 
opgedeeld in subwijken (minisecties genaamd). Elke subwijk kent een eigen 
contactpersoon die geacht wordt eens per twee weken contact te hebben met 
elk lid van de minisectie en eventuele bijzonderheden aan de wijkouderling te 
melden. Eens per vier tot zes weken zou de minisectie bijeen moeten komen 
voor bijbelstudie en gebed. Het project blijkt moeilijk van de grond te komen. 
Leden uit de wijk zijn erg terughoudend en ervaren de bijeenkomsten, naast 
het lidmaatschap van verenigingen en bestaande bijbelstudieclubs, als belas-
tend. Vanuit de kerkenraad wordt volgens de CAZ de ontwikkeling ook niet 
gestimuleerd. Overigens zijn er ook minisecties met positievere ervaringen. 
Uit deze secties wordt gerapporteerd dat men meer betrokkenheid op elkaar 
ervaart en meer onderling meeleven.
Vanuit deze wijk wordt geadviseerd dat bij bredere invoering zorgvuldige 
voorbereiding en duidelijke uitleg naar de gemeente noodzakelijk zijn. Daar-
naast dienen bestaande structuren (verenigingen e.d.) opgeheven te worden 
om ‘concurrentie’ te voorkomen. De CAZ concludeert: “Wel komt duidelijk 
naar voren dat, wanneer men door bijbelstudie, gebed en persoonlijke gesprek-
ken, meer betrokken op elkaar raakt en meer met elkaar meeleeft , dit door ieder-
een als zeer positief wordt ervaren. Dit is dan ook de kern waar het om draait in 
de gemeente van Christus.”1

Verder spreekt de CAZ uit dat bij verbreding van het project steun vanuit de 
kerkenraad noodzakelijk is en het geen particulier initiatief moet zijn. Voor 
een gemeente waar men gewend is veel aan de ambtsdragers over te laten be-
tekent dit een grote verandering en is zorgvuldige voorbereiding geboden. Het 

1. CAZ 1998.
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direct opheff en van bestaande verenigingen en bijbelstudieclubs wordt te ri-
goureus geacht. Daarom dient er een overgangsperiode te zijn en kan gedu-
rende die periode het aantal bijeenkomsten van minisecties tot één keer per 
zes weken worden beperkt.

Vervolgens presenteert de CAZ een stappenplan. Allereerst moet de gemeente 
bewust worden gemaakt van het bijbels principe van gemeente zijn. Hieronder 
blijkt de CAZ te verstaan dat de gemeente één lichaam is. Iedereen hoort erbij 
en iedereen is nodig. 
Verder heeft  iedereen gaven die moeten worden ontdekt en ingezet in Gods 
koninkrijk. Dat alles kan gebeuren via kerkblad, preek en gemeenteavond.
In elke sectie (tot september 2002 worden de eenheden die na die datum als zelf-
standige kerken verder gaan secties genoemd: JM) wordt een wijk gekozen waar 
een nieuw project kan proefdraaien. Deze wijken zijn verdeeld in subwijken. 

Het doel is, en dat blijkt identiek aan de ideeën uit 1994, dat elke subwijk zich 
ontwikkelt tot een kern van gemeenschap en activiteit, met onderlinge zorg, 
onderling pastoraat en onderling diaconaat. Binnen de subwijken zullen bij-
belstudie- en gebedssamenkomsten worden gehouden.
Via een brief worden de betrokken wijken door de CAZ geïnformeerd. De 
indeling van een wijk in subwijken gebeurt door de ambtsdragers van de be-
trokken wijk. De omvang moet circa tien tot twaalf volwassenen zijn. In wijken 
met veel kinderen wat minder volwassenen.
Daarnaast worden wijkavonden belegd voor de geselecteerde wijken waar uit-
leg wordt gegeven en mensen vragen kunnen stellen. De CAZ verzorgt de coa-
ching van de gespreksleiders. Dit wordt als zeer belangrijk benoemd omdat het 
gesprek zo in goede banen kan wordt geleid. “De kern waar het in de subwijk 
om draait is, dat christenen elkaar wezenlijk leren kennen in hun leven door 
Jezus Christus. Dat ze het leven met elkaar delen, en elkaar daar in bijstaan, in 
tal van verschillende situaties.
Daarom wordt de bijbel bestudeerd, om samen te luisteren naar God en Zijn 
Woord in het persoonlijk leven. Het is dus niet de bedoeling dat het vervlakt tot 
een uitwisseling van meningen en ervaringen. Ook moet worden voorkomen dat 
mensen worden afgeschrikt door verkeerde vraagstellingen, alsof ze heel hun hart 
zouden moeten uitstorten. Daarnaast kan ook de voorbereiding en het uitspre-
ken van het gebed vragen om een zekere leiding. Het zal fi jngevoeligheid vragen 
om ieder op een goede manier erin te betrekken.” 2 

2. CAZ 1998.
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In 1998 moet het project worden geëvalueerd. Wanneer blijkt dat het goed 
gefunctioneerd heeft , kan het gemeentebreed worden ingevoerd. Het is dan 
mogelijk de subwijkbijeenkomsten deels als vervanging voor het huisbezoek 
door ouderlingen te zien, wanneer dezelfde thema’s aan de orde zijn. Het ver-
enigingsleven kan verschuiven naar de bijbelstudie in de subwijk. Daarnaast 
wordt het missionaire motief genoemd.
“Wanneer deze goed functioneert is de subwijk een krachtbron voor evangelisa-
tie.” 3 De CAZ noemt een aantal activiteiten op die binnen de subwijk kunnen 
plaatsvinden.
Bijbelstudie en gebed, onderlinge zorg, pastoraat en diakonaat, op de hoogte 
zijn van ziekte/moeilijkheden, ondervangen van eenzaamheid, gezamenlijke 
maaltijden, oppakken van taken en projecten. 

Met verwijzing naar verschillende schrift gegevens concludeert men dat: “Waar 
of bij wie de gaven van de Geest ook terechtkomen, ze zijn altijd voor de hele ge-
meente bestemd. In alle bedieningen is de Here Jezus zelf actief: Hij omringt je 
met het liefdebetoon van broeders en zusters en Hij zet je voor hen in. Zijn dienst 
krijgt in en door de gemeente gestalte.
Het dienstbetoon begint niet pas bij een bijzondere aanstelling, en het wordt ook 
niet binnen aanstellingen opgesloten. Het is en blijft  gekoppeld aan ieders gena-
degaven.”4 
Tenslotte worden de volgende vragen opgeworpen, die overigens vooral reto-
risch bedoeld lijken: “Heeft  het ambt zelf niet te veel willen doen, niet alleen in 
het regeren van de gemeente, maar ook in het persoonlijk omzien naar de leden 
afzonderlijk? Heeft  het ambt niet teveel naar zich toegehaald, ten koste van de 
vitale gemeente?

En ten koste ook van een ambtsdienst die nog haalbaar is?” en:“Leeft  het besef 
in de gemeente, dat de Drieënige God geeft /dient/werkt in en door de inzet van 
allen en ieder persoonlijk?” 5 
Tenslotte volgen nog twee conclusies: “Voordat iemand begint zijn gaven om te 
zetten in dienstbetoon, is het van belang dat hij om Christus wil zijn broeder en 
zuster liefh eeft ”
En: “De eerste taak van het ambt is de toerusting, zodat de gemeente functioneert 
als het lichaam van Christus.”6 

3. Idem.
4. Idem.
5. Idem.
6. Idem.
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Als probleemdefi niëring komt men vervolgens tot de volgende omschrijving:
“Door de verambtelijking van de gemeente zijn veel gemeenteleden het zicht op 
Gods bedoeling van het-gemeente-zijn kwijtgeraakt. Door de omvang van de wij-
ken is het niet haalbaar naar iedere wijkgenoot om te zien, waardoor mensen 
ongemerkt aan de zijlijn kunnen blijven staan. Door deze situatie drukt er een te 
zware last op de schouders van de ambtsdragers.”7 

Hieruit komt dan een concrete doelstelling naar voren: “Het vormen van wij-
ken waarin de leden naar elkaar omzien, elkaar opbouwen, helpen en zo nodig 
terechtwijzen op de wijze zoals we dat in de bijbel kunnen lezen in de brieven van 
Paulus en Petrus. Het werk komt dan niet meer alleen neer op de schouders van 
de ambtsdragers, maar deze rusten de heiligen toe tot dienstbetoon, waardoor 
het lichaam van Christus opgebouwd zal worden” 8 

Op zich is de constatering dat: “het ambt teveel naar zich toe heeft  gehaald,” 
juist. Dat heeft  te maken met de ‘eigen’ historie van de kerk. Calvijn benadruk-
te het ambt aller gelovigen, daarmee werden ambtsdrager en gemeentelid hun 
eigen plaats toegewezen. Concreet hebben ambtsdragers een taak in prediking, 
onderricht, en opzicht en tucht. De leden moeten vanuit hun ‘priesterschap’ 
gaven inzetten ten behoeve van medeleden. In de praktijk werd ook dit ele-
ment onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad gebracht omdat hier 
ook toezicht op moest worden uitgeoefend. Dat werkte in de praktijk uit in 
een model waarbij het initiatief van leden meer marginaal werd omdat het oog 
gericht was op initiatief vanuit de kerkenraad.
 
Februari 1998 krijgt de CAZ van de kerkenraad opdracht een proef te starten 
met subwijken in de verschillende secties. In de documenten valt nu voor het 
eerst de naam ‘miniwijk’.
Waar deze benaming precies vandaan komt is niet meer te achterhalen, maar 
wellicht werd de naam subwijk te weinig aansprekend geacht gelet op de func-
ties die de miniwijk zou moeten gaan vervullen. Als zelfstandige eenheid zou 
de miniwijk zich immers duidelijk moeten onderscheiden van de wijken oude 
stijl. Maar dat is speculatief. Wel gebruik ik vanaf dit moment de term mini-
wijk.

In eerste instantie begint men met een drietal miniwijken. De leden daarvan 

7. Idem.
8. Idem.
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krijgen eerst voorlichting over doel en functie. In hetzelfde jaar wordt de proef 
uitgebreid naar zeven verschillende wijken die opgedeeld zijn in eenentwintig 
miniwijken. Er wordt voor gekozen niet een kant-en-klaar concept aan te bie-
den, maar de leden eerst de gelegenheid te bieden elkaar te leren kennen en 
naar elkaar toe te groeien. 
Dat betekent in de praktijk dat geen structuur wordt opgelegd voor geplande 
bijeenkomsten. Mensen kunnen zelf bepalen welke activiteiten ze wensen te 
ontplooien binnen hun miniwijk. 

In februari 1999 belegt de CAZ een bijeenkomst waarop een tussenevaluatie 
wordt gehouden. Er zijn 40 leden van de verschillende miniwijken aanwezig. 
Van deze bijeenkomst bestaat alleen een korte samenvatting waarin op basis 
van de reacties van aanwezigen wordt geconcludeerd dat de miniwijk een po-
sitieve rol kan spelen in de onderlinge aandacht voor elkaar. Men is echter van 
mening dat de proef te kort heeft  geduurd om defi nitieve uitspraken te doen.
Aan het einde van hetzelfde jaar wordt een telefonische enquête gehouden on-
der de 21 miniwijken. De resultaten hiervan moeten met grote omzichtigheid 
worden gehanteerd omdat niet beschreven is hoeveel respondenten zijn bena-
derd en al evenmin iets gezegd wordt over kenmerken van de respondenten. 
Ook wordt de precieze vraagstelling niet beschreven. 
De frequentie van bijeenkomen, zowel op de zondagen als door de week, vari-
eert van 4 tot 10 keer per jaar. De opkomst ligt gemiddeld rond de 65%. 

Op de vraag hoe men de bijeenkomsten vult, antwoordt men divers. In de 
weergave van de resultaten wordt een onderscheid gemaakt naar een accent op 
respectievelijk gezellig of sociaal. Dit wordt dan nader geconcretiseerd door 
studie als sociaal te bestempelen en thema (een afgebakend onderwerp: JM), 
zingen en discussie als gezellig. Vervolgens wordt de verhouding weergege-
ven als 40 staat tot 60. Het niet operationaliseren van de begrippen sociaal 
en gezellig, maakt dat het hier gepresenteerde resultaat weinig inzicht geeft  
in waarmee men zich tijdens de bijeenkomsten bezighoudt. Waarom bijvoor-
beeld studie onder sociaal wordt gerangschikt en zingen onder gezellig, wordt 
niet duidelijk gemaakt. Hooguit is de voorzichtige conclusie op zijn plaats dat 
de miniwijken vooral een bijdrage leveren aan het sociale aspect, in de zin van 
ontmoeting en samen dingen doen, én bijdragen aan de gezelligheid.
Elders in hetzelfde document wordt de opmerking gemaakt dat circa 60% 
van de tijd besteed wordt aan bijbelstudie, bespreken van thema’s, zingen, en 
preekverwerking. Gelet op de eerder genoemde verhouding 40:60 zouden dit 
dan de gezellige activiteiten moeten zijn. 
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De mate waarin leden van mening zijn dat de miniwijken bijdragen aan het 
omzien naar elkaar varieert in positieve zin van 75 tot 100%. Vrijwel unaniem 
is men de opvatting toegedaan dat miniwijken toegevoegde waarde hebben. 
Gelet op het feit dat daarbij geen verdere precisering wordt gegeven, betekent 
dit waarschijnlijk dat dan gedacht moet worden aan een toename in het om-
zien naar elkaar.
Tenslotte worden nog enkele knelpunten genoemd die in de enquête naar vo-
ren komen. Niet vermeld wordt hoe vaak deze worden genoemd. Uit de aanbe-
velingen die de CAZ doet valt op te maken hoe de knelpunten moeten worden 
geduid: ondersteuning (daarbij valt te denken aan ondersteuning vanuit ker-
kenraad of een daardoor aangewezen commissie); structuur (het gaat dan over 
de manier waarop de avonden gevuld zouden moeten zijn); aandacht ambts-
dragers (hier ziet men een tekort ); groei (men is van mening dat het beter kan 
en dat daar tijd voor nodig is). Op basis van de resultaten concludeert de CAZ 
dat voldoende ervaring is opgedaan en informatie is verkregen om de kerken-
raad te adviseren de miniwijk gemeentebreed te introduceren. 

Als toelichting vermeldt men daarbij: “… dat de miniwijk duidelijk in een be-
hoeft e voorziet omdat de onderlinge aandacht is verbeterd. 
Men voegt daaraan toe dat voor de verbetering van het onderlinge pastoraat 
vermoedelijk meer tijd nodig is, mensen moeten aan elkaar wennen en elkaar 
leren vertrouwen.”9 Verder is het nodig dat de miniwijk meer structuur krijgt en 
moeten de coördinatoren meer begeleiding en ondersteuning krijgen. (coördi-
natoren zijn belast met de indeling en aansturing van de miniwijken: JM).
Daarnaast stelt men vast: “…dat de miniwijk bestaat uit een groep mensen met 
verschillende ideeën, opvattingen en achtergronden. Onderlinge acceptatie en 
begrip voor elkaars situatie zijn binnen en buiten de miniwijk van groot belang. 
Naast deze sociale kant moet er ook meer aandacht komen voor de invulling en 
de structuur van de avond. Gezien de verschillen tussen de miniwijken en het 
verschil in behoeft e aan meer structuur en invulling, moet niets worden opgelegd, 
maar moeten ideeën slechts aangeboden worden.”10 
In het jaar 2000 besluit de kerkenraad de miniwijk in de hele gemeente in 
te voeren. In datzelfde jaar wordt in opdracht van de kerkenraad een boekje 
uitgegeven onder de titel: Hoe, wat, waarom de miniwijk? Achtergronden en 
ideeën over de miniwijk. Na een terugblik op het proces volgt een samenvat-
ting van de argumentatie voor het besluit over te gaan tot een structuur van 

9. CAZ 1999.
10. Idem.
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kleine groepen. Deze argumentatie blijkt te bestaan uit een herhaling van de 
uitspraken van de CAZ, zie eerder, die de kerkenraad overneemt.
Vervolgens treff en we een structuurbeschrijving aan. Daarin blijkt men ver te 
gaan. De kerkenraad is van mening dat de bijeenkomsten van de miniwijk niet 
te lang moeten duren. Daaronder blijkt hij een tijdsduur van anderhalf uur te 
verstaan.”Wanneer men dan nog informeel verder wil gaan is dat prima, maar 
mensen die de volgende dag vroeg op moeten, moeten de vrijheid hebben op tijd 
naar bed te kunnen gaan.” 11 Geadviseerd wordt om de beurt bij de leden thuis 
bijeen te komen, waarbij de gastheer of gastvrouw de leiding heeft . Maar ook 
iemand anders kan gevraagd worden de leiding te nemen: “.. omdat de gastheer 
of gastvrouw het al druk genoeg heeft  met de ontvangst en het zetten van kof-
fi e.”12 
Men gaat uit van zeven tot acht bijeenkomsten per jaar. Als ‘binnenkomer’ 
wordt geadviseerd “…met elkaar een paar fi jne liederen te zingen. Men denkt 
aan een psalm, een gezang uit het kerkboek, uit het liedboek, een E&R-lied, of 
een nieuw lied. Het is praktisch in de uitnodiging al aan te geven wat er gezongen 
gaat worden, of wanneer iemand iets moois gevonden heeft  dat te kopiëren voor 
de anderen, anders moet iedereen zangbundels meeslepen en wordt er niet zo 
meeslepend gezongen als wel wenselijk is.”13 
Tijdens de bijeenkomst licht de leider het afgesproken onderwerp of thema 
toe. Het blijkt, zo lezen we in de toelichting, te gaan om een persoonlijke toe-
lichting waarbij de eigen ervaringen aan bod moeten komen en de betekenis 
daarvan voor het geloof. Vervolgens kunnen anderen daarop inhaken door 
eigen ervaringen en belevingen te vertellen. Men denkt dat hieruit vanzelf het 
gesprek ontstaat en: “… het is de kunst van de gespreksleider dit niet uit te laten 
monden in een debat dat eventuele tegenstellingen alleen maar (nodeloos) ver-
sterkt.” Toegevoegd wordt: .”. dat er niets tegen is om gewoon hardop te zeggen en 
af te sluiten met het vertellen waar je zelf door getroff en bent.”14 Hiermee wordt 
het eerste deel van de bijeenkomst afgesloten en kan “het met elkaar meeleven” 
aan de orde komen.

Dat meeleven wordt nader geconcretiseerd door het noemen van een reeks 
van onderwerpen:
“Blijdschap en vreugde om goede en fi jne zaken uit het leven van alledag, een 
verjaardag, een nieuwe baan, verkering, kinderen, een nieuw huis, een gebed dat 

11. CAZ 2000.
12. Idem.
13. Idem.
14. Idem.
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werd verhoord, zich een kind van God weten, blij zijn met Gods vaderlijke zorg, 
genezing na ziekte, belijdenis, doop, et cetera.” Maar ook: “verdriet en zorgen 
mogen we delen in de miniwijk/wijkgroep: ziekte, overlijden van familie of vrien-
den, gemis van de overleden partner, moeite met opvoeding van kinderen, kinde-
ren die eigenwillige wegen (willen) gaan, moeite met veranderingen in de kerk, 
kerkverlating, moeite hebben met de weg die God met je gaat op dat moment.
Geen werk kunnen vinden, een verbroken relatie, verdriet om een zware zonde in 
de gemeente, verdriet om kerkelijke gescheidenheid.” 15

Er wordt wel gewaarschuwd dat leden niet onder druk moeten worden gezet 
om: “… hun hele hebben en houwen op tafel te leggen.”16 Genoemde punten vor-
men direct ook de thema’s voor het afsluitende gebed. Men realiseert zich dat 
het aantal gebedsthema’s kan oplopen. 

Als oplossing daarvoor wordt het kringgebed genoemd, waarbij de gebeds-
punten worden verdeeld over de deelnemers. “Hierna kan de bijeenkomst afge-
sloten worden door misschien nog iets te zingen en gaat iedereen hopelijk gesterkt 
naar huis door het verblijf in een goede sfeer van aandacht voor elkaar en van 
toewijding aan de gemeenschappelijke Vader, Zoon en Geest.”17

Het volgende deel geeft  een conrete omschrijving van het doel van de miniwijk.
Genoemd worden: “onderlinge ontmoeting en ondersteuning, bemoediging en 
opbouw, onderling pastoraat, versterking en verdieping van het geloof, gezamen-
lijk gebed, meeleven met elkaars wel en wee.”18 Om deze doelen te bereiken wor-
den enkele werkvormen genoemd: “preekverwerking, gezamenlijke bijbelstudie, 
bespreking van thema’s die leven, bespreking van centrale onderwerpen uit het 
christelijk leven zoals: hoe werkt de Heilige Geest?, wat is wedergeboren zijn?, 
wat zijn goede werken?, hoe leer ik vrijmoediger te worden?, hoe zit je zondag in 
de kerk?”19 
Onder het kopje sociaal-emotioneel klimaat worden adviezen gegeven hoe dit 
te bevorderen.
“Het is belangrijk dat je elkaar leert kennen in de miniwijk. Elk mens vindt het 
plezierig als er eerlijke belangstelling is voor leven, werk, gezin en hobby.
Zo kan het heel aangenaam zijn om een avond te besteden aan persoonlijke ont-
moeting door rustig de tijd te nemen om te praten over ieders werk en hobby’s. 

15. Idem.
16. Idem.
17. Idem.
18. Idem.
19. Idem.
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Wat doen we zoal in het dagelijks leven? Wat vinden we boeiend aan ons werk 
en wat vervelend? Wat heeft  onze belangstelling en hoe geven we invulling aan 
onze vrije tijd?
Verder is het mogelijk om elke bijeenkomst even stil te staan bij ieder persoonlijk. 
Zijn er dingen die je bezighouden in je leven, die je graag wilt delen met je broe-
ders en je zusters?
Daaraan wordt gekoppeld het advies gerust eens een gezellige avond te organise-
ren, een middagje uit, een barbecue en dergelijke.” 20 

In een samenvattend overzicht wordt een reeks van onderwerpen genoemd die 
aan bod kunnen komen: “De preken van de zondag, de betekenis van de kerke-
lijke feestdagen, de betekenis van enkele centrale leerstukken zoals doop, avond-
maal, belijdenis, bijbelstudie over een onderwerp dat de inleider getroff en heeft , 
en tenslotte hoe om te gaan met de praktische invulling van een christelijk leven: 
zondagsrust, stappen/uitgaanscultuur, bioscoop- en theaterbezoek, televisie kij-
ken, verslaving, waarheid spreken, stelen, sport, werken aan relaties, getuige zijn 
van God/evangelisatie, werken in de kerk.”21 

Men staat daarna stil bij enkele groepsdynamische aspecten. Kort wordt be-
schreven hoe ontwikkelingen in groepen in het algemeen verlopen. 
Gewezen wordt op het taakaspect, (het doel waarvoor men bijeenkomt), en 
het sociaal-emotionele aspect (hoe gaan we met elkaar om). Bij de start dient 
er veel aandacht te zijn voor het tweede aspect. Geadviseerd wordt: “… een 
gezellige avond te beleggen om het ijs te breken, een goed idee is ook dat ieder de 
gelegenheid krijgt om te vertellen over werk, hobby’s, et cetera.” 22

Dat alles draagt bij aan de bereidheid elkaar te accepteren en “…dat is een 
noodzakelijke voorwaarde om veiligheid en vertrouwdheid te doen toenemen. 
Een centrale vraag is: ‘Mogen we zijn wie we zijn.” 23

Daarom moet het bespreken van gevoelens worden geaccepteerd en onder-
steund. Als er ruimte is om teleurstelling te uiten en om twijfel en onzekerheid 
te durven benoemen, groeien vertrouwen en veiligheid. Men voegt daaraan 
toe dat het ook goed is om kritisch op elkaar te zijn, als dat nodig is. “Maar 
voor deze onderlinge feedback moet echter eerst een bedding zijn gelegd van we-
derzijds respect en waardering.” 24

20. Idem.
21. Idem.
22. Idem.
23. Idem.
24. Idem.
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Als laatste fase van het groepsproces wordt benoemd het ontstaan zijn van 
een klimaat waarbinnen voldoende veiligheid bestaat om eerlijk met elkaar 
te communiceren. “We durven moeiten en zorgen met elkaar te delen. We 
zijn niet meer bang voor afwijzingen, maar we weten ons gewaardeerd en ge-
accepteerd. Zaken, ook persoonlijke zaken, zijn veilig in het groepsgesprek. 
Ieder weet dat de ingebrachte onderwerpen niet naar buiten gebracht mogen 
en kunnen worden. Er is ook geen behoeft e aan. Juist doordat we elkaar ken-
nen, kunnen we elkaar verder helpen. Er is ook sprake van onderling geac-
cepteerd vermaan. Er worden eerlijke complimenten uitgedeeld en eerlijke 
kritiek.”25 
 
3.4 Waardering

Wanneer we het geheel overzien ontstaat het volgende beeld. In eerste instan-
tie lijkt men in te zetten op de eenheid van de gemeente. De al diverse malen 
genoemde metafoor van de gemeente als het ongedeelde lichaam van Christus 
is bepalend. Daarbij zijn echter wel kanttekeningen te plaatsen. Om te begin-
nen is dit uitgangspunt niet de reden geweest na te gaan denken over een ade-
quatere structuur. De grootte van de gemeente veroorzaakt problemen in de 
voorziening in de ambten. Het gaan werken in kleinere eenheden komt dan als 
oplossing voor dit probleem in beeld. Vervolgens wordt daarbij een argumen-
tatie gezocht die deze keuze moet legitimeren. Gekoppeld aan de metafoor van 
het lichaam wordt de noodzaak beschreven dat ieders gaven moeten worden 
ontdekt en ingezet. 
Niet duidelijk wordt waarom de kleine groep daarvoor een noodzakelijke 
voorwaarde is, en al evenmin hoe zich dat verhoudt tot de eenheid van de 
gemeente die juist in de gekozen metafoor tot uitdrukking komt. 
Het is ook niet een wens van de gemeente om op deze manier te gaan werken, 
maar een kerkenraadsbesluit. Gelet op de aanleiding, namelijk een tekort aan 
ambtsdragers, ligt dat ook voor de hand. Dat is een eerste verantwoordelijk-
heid van de kerkenraad. Maar de gebruikte argumentatie zet veel meer in op 
het onvoldoende tot zijn recht kunnen komen van het gemeentelijk leven, ner-
gens blijkt dat dit in de gemeente ook zo wordt gevoeld.
De CAZ stelt nadrukkelijk vast dat particuliere initiatieven op dit gebied onge-
wenst zijn, maar dat de kerkenraad leiding moet nemen in het proces. Merk-
waardig is dat men in dit verband uitspreekt dat in een gemeente waar men 
gewend is veel aan ambtsdragers over te laten een cultuuromslag nodig is, die 

25. Idem.
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dan moet worden gerealiseerd door juist de ambtsdragers (kerkenraad) een 
centrale rol toe te bedelen. 
Pregnanter wordt dat nog wanneer ook wordt gezegd dat bestaande vereni-
gingen, die juist vaak door particulier initiatief gedragen worden, op termijn 
moeten worden opgeheven omdat hun activiteiten overgenomen moeten wor-
den door de kleine groepen. Er spelen verschillende bewegingen tegelijkertijd. 
Enerzijds wil men de verantwoordelijkheid voor de invulling van het ambtelij-
ke werk terugleggen in de gemeente, anderzijds wil men greep houden op het 
proces. De opmerking bijvoorbeeld dat op termijn samenkomsten van kleine 
groepen huisbezoeken deels kunnen vervangen is ingegeven door een tekort 
aan ambtsdragers, maar wordt verdedigd met een beroep op het ambt aller 
gelovigen. De toevoeging deels wijst erop dat men beseft  zich hier op glad ijs te 
begeven. Immers huisbezoeken vormen een kerntaak voor de kerkenraad.
 
Een belangrijke conclusie van de CAZ is dat op basis van een proeft raject ver-
breding van het project geboden is. Interpretatie van deze conclusie kan echter 
ook tot een andere constatering leiden. Immers uitgesproken wordt, dat wan-
neer mensen meer op elkaar betrokken raken en meer met elkaar meeleven 
door persoonlijke gesprekken, bijbelstudie en gebed, dit door iedereen als zeer 
positief wordt ervaren. Het ligt niet voor de hand dat meeleven en betrokken-
heid negatief beoordeeld zullen worden. Daarmee is nog niets gezegd over de 
waardering van bijbelstudie en gebed, aangenomen mag worden dat dit be-
langrijke activiteiten zijn. Het uitgangspunt wordt niet genomen in deze acti-
viteiten, maar in het ervaren van betrokkenheid en meeleven. Op zijn minst 
komt daarmee een zekere eenzijdigheid in beeld. Opvallend is dat bij de start 
in 1997 wel het uitgangspunt genomen wordt in bijbelstudie en gebed, maar 
dat in de jaren daarna er een verschuiving optreedt. Uit de documentatie blijkt 
dat kennismaking en ontmoeting steeds meer op de voorgrond treden. Bijbel-
studie en gebed zijn daarmee niet verdwenen, maar worden meer benoemd in 
termen van activiteiten die in de miniwijken kunnen worden ondernomen. 
De in 1998 gehouden bredere proef moet informatie opleveren met betrek-
king tot het vervolg. De subwijken worden vrijgelaten in de invulling van de 
avonden. Uit de evaluaties gehouden in 1999 blijkt dat vooral de onderlinge 
aandacht positief wordt gestimuleerd door het bijeenkomen in kleine groepen. 
Daarmee worden wezenlijk geen nieuwe inzichten aangedragen. Het accent 
wordt sterk gelegd op het sociale element en het element van gezelligheid. De 
CAZ concludeert samenvattend dat de miniwijk duidelijk voorziet in een be-
hoeft e omdat de onderlinge aandacht is verbeterd. Het gaat hier dan wel om 
een behoeft e die in de gemeente aanvankelijk niet zo werd gevoeld, maar door 
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de kerkenraad blijkbaar manifest moest worden gemaakt. Daarnaast valt een 
cirkelredenering bloot te leggen. 
We stimuleren de onderlinge aandacht door mensen bij elkaar te brengen en 
constateren vervolgens dat er meer onderlinge aandacht is en besluiten op ba-
sis daarvan dat miniwijken een positieve bijdrage leveren aan de onderlinge 
aandacht en daarom moeten worden ingevoerd. 

Wanneer de kerkenraad in het jaar 2000 besluit het principe van de miniwijk 
gemeentebreed in te voeren, worden de belangrijkste uitgangspunten gepre-
senteerd in het eerder genoemde boekje: Hoe, wat, waarom de miniwijk? Uit 
het gebodene valt op te maken dat men zich het advies van de CAZ, namelijk 
aandacht te hebben voor de structuur en de invulling van de avonden, aange-
trokken heeft .
De wijze waarop dat gebeurt, blijkt paternalistisch en bevoogdend. Het geven 
van adviezen, bijvoorbeeld hoe laat te stoppen met het oog op mensen die 
vroeg op moeten, of het ontzien van de gastheer of gastvrouw met het oog op 
het verzorgen van de koffi  e, en de negatieve invloed op de zangkwaliteit door 
zangbundels mee te moeten slepen, getuigt daarvan. Het belang van de een-
heid van de gemeente vereist vaardigheden van de gespreksleider. 

In de praktijk laat die eenheid te wensen over, gelet op de opmerking dat voor-
komen moet worden dat debatten binnen de miniwijken eventuele tegenstel-
lingen versterken. Die tegenstellingen zijn er blijkbaar, anders zou deze op-
merking overbodig zijn.
In de gesprekken staan eigen ervaringen in het centrum, zo blijkt. Deze er-
varingen kunnen dan gekoppeld worden aan ervaringen van anderen en de 
betekenis die deze hebben voor het geloof. De in verband hiermee genoemde 
onderwerpen hebben betrekking op alledaagse zaken zoals: wonen, werk, op-
voeding, ziekte en gezondheid, maar ook: kerkverlating, zonde, en verdriet om 
kerkelijke gescheidenheid. Uitgangspunt zijn dus persoonlijke ervaringen die 
vervolgens verbonden worden met het geloof. Er wordt daarbij gewaarschuwd 
dat aanwezigen niet onder druk moeten worden gezet om hun hele hebben en 
houden op tafel te leggen. 
Er zijn blijkbaar grenzen aan het onderling meeleven. De bijeenkomst kan 
worden afgesloten met zingen en iedereen gaat hopelijk gesterkt naar huis 
door verblijf in een goede sfeer van aandacht voor elkaar en toewijding aan 
de gemeenschappelijke Vader, Zoon en Geest. Waaruit de versterking precies 
bestaat blijft  in het vage, maar waarschijnlijk moet worden gedacht aan het feit 
dat men gehoord is en erkend in de eigenheid. Men heeft  immers persoonlijke 
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ervaringen kunnen delen die gelijkwaardig zijn aan de ervaringen van ande-
ren. 
Deze volgorde is gelet op het voorgaande waarschijnlijk niet toevallig. Het laat 
zien dat inderdaad de aandacht voor elkaar maatgevend is voor de kwaliteit 
van de bijeenkomst.
Een ondersteuning voor deze gedachte is de opsomming van doelen die ver-
volgens gegeven wordt, eerst worden ontmoeting en ondersteuning en bemoe-
diging genoemd, pas daarna: versterking van het geloof, en dan tenslotte nog 
weer meeleven met elkaars wel en wee. 
De genoemde werkvormen blijken vooral gespreksonderwerpen te zijn en 
nogal willekeurig gekozen. In de opsomming worden bijvoorbeeld genoemd: 
preekverwerking, bijbelstudie, maar ook hoe men vrijmoediger kan worden.
Uitgebreider staat men dan stil bij de bevordering van het sociaal-emotionele 
klimaat. Er wordt geadviseerd om: “…te spreken over hobby’s, ons werk, en wat 
we daar boeiend en vervelend aan vinden, maar gerust ook eens een gezellige 
avond of een barbecue te organiseren.”26 Vooral dit laatste wordt van belang 
geacht omdat daardoor het ijs gebroken wordt en veiligheid en vertrouwd-
heid toenemen. “We durven dan dingen te delen en zijn niet meer bang voor 
afwijzing. Persoonlijke zaken zijn veilig in het groepsgesprek. Iedereen weet dat 
ingebrachte zaken niet naar buiten worden gebracht.”27 

Het wordt van belang geacht te benadrukken dat er eerlijke complimenten 
worden gegeven en eerlijke kritiek wordt uitgebracht. Dat geeft  te denken. 
De suggestie wordt gewekt dat er in het gemeentelijk samenleven verschillen 
van inzicht bestaan die op een onoirbare wijze voor het voetlicht worden ge-
bracht. 
Het beeld dat hier oprijst is dat van een gemeenschap waarbinnen zonder mi-
niwijken de veiligheid en geborgenheid veel te wensen overlaten en waarin 
mensen het risico lopen afgewezen te worden. De miniwijk is een groep waar 
veiligheid en geborgenheid zijn gewaarborgd en waarin men echte relaties kan 
aangaan en ervaringen kan delen. De beslotenheid van de eigen groep wordt 
afgezet tegen de onpersoonlijke massa van de omringende gemeente die niets 
te maken heeft  met wat in de kleine groep gebeurt, want wat daar besproken 
wordt moet daar ook blijven. 

26. CAZ 2000.
27. Idem.
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3.5 De praktijk 

Elke wijk kent in principe twee ouderlingen en een diaken. Een wijk is opge-
deeld in drie of vier miniwijken. Elke miniwijk heeft  een coördinator. Daar-
naast is er zo mogelijk in elke miniwijk een pastoraal wijkassistent actief. Sa-
men vormen deze functionarissen een wijkteam. Ouderlingen en diaken ma-
ken deel uit van de kerkenraad en leggen daar verantwoording af. Ten slotte 
is er nog een toerustingscommissie die inhoudelijke ondersteuning biedt aan 
het wijkteam. 

De start met het concept van miniwijken maakt de vraag manifest hoe de pas-
torale bearbeiding moet gebeuren. Formeel is daarvoor de kerkenraad verant-
woordelijk, maar men is van mening dat dit orgaan in de loop der jaren teveel 
naar zich toegetrokken heeft  en dat (een deel) van het pastoraat moet worden 
teruggelegd bij de leden.
Omdat de kerkenraad echter wel geacht moet worden inzicht te hebben in het 
wel en wee van de gemeente, wordt besloten over te gaan tot de instelling van pas-
toraal wijkassistenten. Uit een artikel in het kerkblad van september 2000 blijkt 
dat de voornaamste reden om over te gaan tot de aanstelling van deze functio-
narissen het tekort aan ambtsdragers is. Het is de bedoeling dat de miniwijk veel 
gaat opvangen, maar omdat deze nog in de kinderschoenen staat en er pastoraal 
nog veel te doen is, moeten nieuwe functionarissen dit probleem oplossen. 
In hetzelfde artikel wordt gezegd dat de bijbel ons ‘voorgaat’ in de gedachte dat 
zorg aan alle gemeenteleden is opgedragen. Men noemt een reeks bijbeltelk-
sten die deze gedachte geacht worden te funderen. Bijvoorbeeld 1 Korintiërs 
12:15: “…..opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn, maar de leden ge-
lijkelijk voor elkander zouden zorgen,” en Hebreeën 10:24: “…en laten wij acht 
op elkaar geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken.”28 
Vervolgens wordt de conclusie getrokken dat het inschakelen van gemeente-
leden (ook vrouwen) een fl inke stimulans betekent voor de opbouw van de 
gemeente waaraan de Heer van de kerk veel meer gaven geeft  dan wij op dit 
moment benutten. Nadrukkelijk stelt men vast dat de wijkassistent niet wordt 
bevestigd als ouderling of diaken en ook geen kerkenraadsverantwoordelijk-
heid draagt. De wijkassistent draagt wel pastorale verantwoordelijkheid en is 
daarvan verantwoording verschuldigd aan de wijkouderling.
Getracht wordt de taken van de ouderling nadrukkelijk te begrenzen ten op-
zichte van die van de assistent. 

28. kerkblad september 2000.
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De ambtsdrager heeft  de taak gekregen om te regeren, besluiten te nemen in 
zaken van opzicht en tucht, geestelijk leiding te geven, et cetera. Zaken waar 
de assistent niet mee van doen heeft . De assistent werkt mee bij het opstarten 
van de miniwijken. 
De kerkenraad hinkt hier op twee gedachten. De constatering dat er een tekort 
aan ambtsdragers is en dat de gemeente een taak heeft  in het omzien naar el-
kaar is op zich legitiem. Wel wordt een spanning voelbaar die men niet weet 
op te lossen. 
Men realiseert zich dat de bewerking van de gemeente tekortschiet en dat 
maatregelen nodig zijn. Om het probleem op te lossen wordt teruggegrepen 
op de bijbelse opdracht naar elkaar om te zien. In de praktijk werkt dit onvol-
doende en belast men daarom aparte functionarissen expliciet met deze taak. 
Omdat de kerkorde een dergelijke fi guur niet kent is het noodzakelijk een ver-
antwoording te bieden inzake de positie van de assistent. Men lijkt te beseff en 
dat op zijn minst de schijn wordt gewekt een nieuw ambt te introduceren. De 
betekenis van de term pastoraat wordt zodanig opgerekt dat de pastoraal as-
sistent een legitieme plaats kan krijgen, de verantwoordelijkheid voor het werk 
ligt bij de ouderling. 

Alvorens defi nitief over te gaan tot invoering, belegt de kerkenraad een ge-
meentevergadering waar hij het concept toelicht aan de gemeente. Namens de 
kerkenraad wordt tijdens deze in oktober 2000 gehouden vergadering gezegd 
dat het instellen van pastoraal wijkassistenten niet uit nood is geboren, maar 
een nog ontbrekend element is in de kerkelijke structuur. Bij deze opmer-
king zijn vraagtekens te plaatsen. Immers directe aanleiding was een tekort 
aan ambtsdragers en niet completering van het ambtelijke functiegebouw. De 
voorzichtige conclusie dat achteraf een legitimering wordt gezocht bij een twij-
felachtige keuze is op zijn plaats. 
Er wordt een directe link gelegd met het bijbelse gegeven dat de zorg voor 
elkaar opgedragen is aan alle gemeenteleden. Men verwijst daarbij naar the-
ologen van faam, waaronder Calvijn; “die daar lang geleden al over geschreven 
hebben.”29 Wat ze schreven wordt niet genoemd.
Herhaald wordt dat de assistent geen ambtsdrager is, maar tevens wordt ge-
zegd dat vermaan en tucht zaken zijn die onder vier ogen plaatsvinden. Reden 
waarom we niet bang hoeven te zijn dat assistentie door gemeenteleden tegen 
de wil van de Here zou zijn. 
Het in stelling brengen van Calvijn lijkt vooral retorisch bedoeld. Er wordt niet 

29. kerkblad november 2000.
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gezegd dat Calvijn van mening was dat de assistent een plaats diende te krijgen 
binnen de gemeente, maar dat men naar elkaar moet omzien. De belangrijke 
rol die Calvijn vervult binnen kerkelijke gemeenten die in de traditie staan van 
het Calvinisme maakt een verwijzing naar Calvijn zwaarwegend.

Omdat er geen ernstige bezwaren naar voren komen, wordt formeel besloten 
over te gaan tot de aanstelling van assistenten. In het kerkblad van november 
2000 wordt de gemeente opgeroepen met geschikte kandidaten te komen. Het 
eerder verdedigde standpunt wordt herhaald door te schrijven dat de ambts-
drager leiding geeft  en toerust, stimuleert en corrigeert, maar dat het onder-
ling omzien naar elkaar een zaak van de gemeente is en blijft . Het lichaam van 
Christus leeft  in al zijn leden. Juist dat wil de kerkenraad stimuleren. Uit deze 
overtuiging is de miniwijk ontstaan. Uit deze uitspraak kan niet de noodzaak 
worden afgeleid over te gaan tot instelling van assistenten. 
Vervolgens wordt gememoreerd dat de ambtsdragers teveel adressen onder 
hun hoede hebben en dat daarom besloten is assistentie van broeder en zusters 
te vragen. Men besluit dan met de woorden: “dat de Here altijd voldoende gaven 
geeft  om zijn gemeente te verzorgen. Aan ons de taak die gaven te ontdekken en 
in elkaar te waarderen. Wellicht zijn we veel rijker dan we denken.”30 Hier blijkt 
nog eens dat het gebrek aan ambtdragers aanleiding was en niet het stimuleren 
van de inzet van gaven van gemeenteleden. 

In 2003 roept de kerkenraad een commissie in het leven die zich bezig gaat 
houden met jaar-thema’s. In november van dat jaar presenteert de commissie 
het thema: “Als gemeente op weg naar de jongste dag.” Als toelichting geeft  men: 
“ Hoe willen wij gemeente zijn in deze tijd, op deze plaats en in deze cultuur op 
weg naar de jongste dag en hoe wil ik hierbij betrokken zijn?.”31 
De bedoeling is dat dit thema in alle miniwijken zal worden besproken en door 
kerkdiensten wordt ondersteund. De commissie stelt materiaal beschikbaar 
dat in de groepen kan worden gebruikt. Er worden een drietal gespreksthe-
ma’s genoemd: “Het evangelie als middelpunt; het evangelie creëert een nieuwe 
gemeenschap; het evangelie vernieuwt onze houding ten opzichte van X.”32 (X is 
de hier besproken gemeente: JM) 
Benadrukt wordt dat gebed en bestuderen van de bijbel de eerste en belang-
rijkste elementen zijn. Volgens de commissie is de miniwijk de ideale vorm om 

30. Idem.
31. kerkblad november 2003.
32. Idem.
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dit te bespreken. Daarbij merkt men op dat: “… wanneer de miniwijk nog niet 
draait te bedenken waarom het goed is het thema te bespreken, maar dit sluit een 
gezellige fi etstocht of maaltijd met de miniwijk niet uit, het thema vult aan.”33 
De op zich goede gedachte dat een thema kan bijdragen aan de eenheid van 
de gemeente door daar op verschillende niveaus mee bezig te zijn en daar-
door een impuls te geven aan wat als een belangrijk element van de miniwijk 
wordt gezien, namelijk versterking van de geloofsband, wordt deels weer teniet 
gedaan door een dubbele boodschap af te geven. Als belangrijkste elemen-
ten worden gebed en bijbelstudie genoemd. Dat is logisch gelet op de inhoud 
van het thema, maar vervolgens kan er gefi etst en gegeten worden, waarop het 
thema dan aanvullend is. Hier wreekt zich de onhelderheid die voortdurend 
manifest is. Men wil bijdragen aan een versterking van de gemeenschap, een 
kleine groep kan daarvoor een middel zijn. Alleen over de aard van die ge-
meenschap worden geen heldere en consistente keuzes gemaakt. 
Voortdurend wordt gewezen op de inzet van gaven, het belang van gebed en 
bijbelstudie, maar tegelijkertijd worden activiteiten genoemd die niet per defi -
nitie met geloofsgenoten behoeven te worden beoefend. 
In december laat de commissie opnieuw van zich horen. Gemeenteleden wor-
den in de aanhef aangesproken als: “geliefde miniwijkleden.”34 Niet iedereen 
wordt daarmee bedoeld omdat in het artikel vervolgens ingegaan wordt op het 
gegeven dat meerdere miniwijken niet draaien. Concreet betekent dit dat veel 
gemeenteleden geen bijeenkomsten bezoeken en zich ook niet lid voelen van 
een miniwijk. Hoewel geen inzicht bestaat in de gemeentebrede participatie-
graad, blijkt uit door mij informeel gevoerde gesprekken dat veel leden geen 
enkele behoeft e hebben zich aan te sluiten bij een miniwijk. Een veelgehoorde 
klacht is dat men voor gezelligheid andere mogelijkheden heeft  en zijn geeste-
lijke voeding wel in de kerk haalt. 

De commissie biedt dan een impressie van een drietal wijken. De eerste im-
pressie beschrijft  een groep die tot stand komt door persoonlijke banden tus-
sen groepsleden.
Na een zoekproces waarbij aanvankelijk alleen sprake is van vrijblijvende kof-
fi eavonden wordt structuur aangebracht door samen enkele thema’s te kiezen 
(avondmaal, tweede dienst, miniwijk) en daarover een keer in de maand door 
te spreken.
Langzaam groeit in de groep het gevoel dat het gebed een vast onderdeel van 

33. Idem.
34. kerkblad december 2003.
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de bijeenkomsten moet zijn. Een opvallend punt is dat hier gerefereerd wordt 
aan de persoonlijke banden die aanleiding waren een groep te vormen. 
Het is denkbaar dat deze groep al bestond, maar nu omgevormd wordt tot een 
miniwijk. Ik kan alleen maar gissen naar wat dat zou kunnen betekenen voor 
de toetreding van nieuwe leden. 

Een tweede impressie beschrijft  de situatie in een miniwijk die niet draait om-
dat niet meer dan drie mensen komen opdagen. De afspraak wordt gemaakt 
eens per maand samen koffi  e te drinken en door de week een keer met elkaar 
te eten. Af en toe organiseert men een barbecue, een herfstwandeling, of gaat 
men gourmetten. Nu iedereen aan elkaar gewend is komen de inhoudelijke 
gesprekken vanzelf. Het gebed krijgt een centrale plaats.
In hoeverre de groep groeit door deze activiteiten wordt niet vermeld. Wel krij-
gen niet geloofsgerelateerde zaken een prominente plaats. De inhoudelijk ge-
sprekken komen vanzelf, waarover die gesprekken gaan is niet bekend. Omdat 
ik een reeks van bijeenkomsten in verschillende miniwijken heb bijgewoond, 
bestaan er bij mij wel vermoedens. 
Inhouden blijken zelden primair betrekking te hebben op geloofsinhouden, 
maar te gaan over alledaagse zaken. Het gebed bleek zich in verreweg de mees-
te gevallen te beperken tot een gebed voor de maaltijd. Vaak ook niet meer dan 
het vragen om stilte voor een persoonlijk gebed. 

De laatste impressie gaat over een groep waar één keer per zes weken een 
avond met een thema wordt georganiseerd. De bezoekfrequentie van de leden 
varieert nogal. Er wordt daarom afgesproken op avondmaalszondagen bijeen 
te komen en te spreken over het leven in de gemeente en daarmee verbonden 
thema’s. Bijbelstudie vindt plaats onder het genot van een lekkere maaltijd.
In januari 2004 komt de commissie blijkens een artikel in het kerkblad tot 
het inzicht dat niet iedere miniwijk direct een vertrouwde plek is. En dat ook 
niet in iedere miniwijk is gesproken over het jaarthema. Men constateert dat 
het nooit lijkt te lukken om je één te voelen met de miniwijk. Daaraan wordt 
de oproep verbonden toch serieus te blijven overwegen je in te zetten voor de 
band met je broeders en zusters bij je in de buurt. De vorm waarin dit gebeurt 
acht men niet belangrijk. 
“Het gaat erom dat je elkaar erkent, herkent en vervolgens elkaar ook echt kent als 
kinderen van God.”35 Daaraan voegt men toe dat dit niet hoeft  te betekenen dat 
het contact met andere christenen binnen of buiten de gemeente minder wordt.

35. kerkblad januari 2004.

Kerk (in) delen-26juni.indd   Sec3:89Kerk (in) delen-26juni.indd   Sec3:89 26-06-2008   11:04:2526-06-2008   11:04:25



90

Twee punten vallen op. In de eerste plaats wordt het concept van de kleine 
groep gerelativeerd. Het gaat om het versterken van de onderlinge band, de 
vorm waarin blijkt niet belangrijk. Het tweede punt zou daarmee samen kun-
nen hangen. Blijkbaar zijn er signalen dat leden zouden kunnen denken dat 
de miniwijk concurreert met bestaande verbanden. Om deze gedachte weg 
te nemen wordt nu het element van het elkaar kennen als kinderen van God 
benadrukt en dat kan op vele manieren. Bestaande bindingen behoeven dus 
niet te lijden onder de vorming van nieuwe bindingen zoals de miniwijk. “In 
het nieuwe jaar zijn al weer veel miniwijken bij elkaar gekomen om met elkaar 
koffi  e te drinken, te borrelen, te zingen, te lezen, te bidden of welke vorm dan 
ook.”36 De volgorde van activiteiten is veelzeggend gelet op wat hierover eerder 
is gezegd. 

In 2005 worden de miniwijken gevraagd mee te denken over de vormgeving 
van de erediensten. Over een jaarthema wordt dan niet meer gesproken. De 
kerkenraad schrijft  in het kerkblad dat men graag wil weten hoe leden de ere-
dienst zien en zouden willen zien. 
Juist de kleine kring wordt geschikt geacht om daarover te praten omdat ieder-
een aan het woord kan komen. 
Er worden voor deze gesprekken enkele uitgangspunten geformuleerd: “Over 
de bijbelse uitgangspunten zou geen verschil van mening hoeven te zijn; over doe-
len/wensen kan enigszins verschillend worden gedacht; over de concretiseringen 
kan wel verschil van mening zijn, misschien wel veel.”37.
Bij het eerste uitgangspunt is de wens waarschijnlijk de vader van de gedachte. 
Men lijkt dat gelet op de formulering ook wel te beseff en. Leden wordt daar-
om gevraagd niet te beginnen bij de concretiseringen want dan ontstaat geen 
draagvlak. De concrete praktijk is voor velen juist aanleiding de discussie aan 
te gaan, immers daarmee wordt men geconfronteerd. Het ter discussie stel-
len van bijbelse uitgangspunten is veelal niet het aangrijpingspunt, maar de 
vigerende praktijk. Van daaruit kan teruggeredeneerd worden naar uitgangs-
punten. Het omgekeerde zal zich minder snel voordoen. Miniwijken moeten 
de opbrengsten van de besprekingen aan de kerkenraad sturen zodat op basis 
daarvan beleid kan worden gemaakt.
In maart 2006 wordt een nieuw jaarthema gepresenteerd: “Bidden voor el-
kaar.”38 

36. Idem.
37. kerkblad november 2005.
38. kerkblad maart 2006.
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Het thema wordt ingeleid met een toerustingsavond, verzorgd door de werk-
groep gebed. Over de jaarthemacommissie wordt niet meer gesproken. In het 
kerkblad is materiaal bijgevoegd dat als leidraad kan fungeren voor de bespre-
king in de miniwijken. 
Op het gebied van de miniwijken wordt het daarna stil. Pas in het najaar van 
2007 staat het weer op de agenda. Door een voorbereidingscommissie wordt 
aangekondigd dat de miniwijk het thema vormt voor een in november 2007 te 
organiseren gemeentedag. 
 
3.6 Overwegingen

Hoofdstuk 2 heb ik afgesloten met de uitspraak dat het gaan werken in kleine 
groepen een antwoord kan zijn op de toegenomen diversiteit. Het is dan een 
middel dat wordt ingezet om de spanning tussen individueel gevoelde behoef-
ten en de continuïteit van de organisatie op te heff en.
In dit hoofdstuk is een interpretatieve beschrijving gegeven van een concrete 
casus. Een leitmotif is de metafoor van het lichaam van Christus. Daaraan is 
de betekenis gekoppeld dat leden aan elkaar gegeven zijn en naar elkaar om 
moeten zien. Concreet gebeurt dat door het inzetten van gaven. Op dit punt 
blijkt, naar de mening van de kerkenraad, dat in het (recente) verleden teveel is 
ingezet op de formele structuur van ouderlingen en diakenen die primair wor-
den geacht toe te zien op het wel en wee van de gemeenteleden. De gaven van 
de overige gemeenteleden konden binnen deze context niet voldoende tot hun 
recht komen. Het roer moet daarom om. Hierbij maakte ik al de kanttekening 
dat een tekort aan ambtsdragers een belangrijke reden was te kiezen voor een 
koerswijziging. Dat laat onverlet dat op institutioneel niveau belangrijke ver-
anderingen plaatsgrijpen. Immers het bijbelse principe van het omzien naar 
elkaar heeft  tot gevolg dat men vaststelt dat taken die op het bord lagen van de 
kerkenraad nu teruggelegd moeten worden bij de leden. Het onderlinge pasto-
raat moet een impuls krijgen.
Dat heeft  gevolgen voor de ambtsdragers. Zonder dat hun klassieke taak wij-
zigt, worden zij nu ook geacht het onderlinge pastoraat in de kleine groepen 
te stimuleren. 
Het aanstellen van nieuwe functionarissen, waaronder de pastoraal assistent, 
betekent dat een complexere organisatie ontstaat. 
De in hoofdstuk 2 gememoreerde subjectwending komt hier terug. Ook al 
moet hierbij wel worden opgemerkt dat tot op heden uitsluitend vanuit het 
niveau van de aansturing is geredeneerd. Men acht het van groot belang dat 
mensen op het niveau van dagelijkse ervaringen de gelegenheid wordt gebo-
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den daarover met anderen in gesprek te gaan. 
Het doel daarbij is vooral dat daardoor een veilige omgeving ontstaat waarin 
mensen zichzelf kunnen zijn en de ander op een existentieel niveau kunnen 
ontmoeten.
De al in het vorige hoofdstuk gesignaleerde diversiteit is voor de aansturing 
reden leden op te roepen hierbij terughoudendheid te betrachten omdat het 
risico dat tegenstellingen worden versterkt aanwezig is. Tussen de regels door 
wordt duidelijk dat ontmoeting centraal staat. Mensen moeten in hun eigen-
heid gekend worden. De impliciete gedachte is dat daardoor de gemeenschap 
zal worden versterkt.
De aard van de activiteiten wijst uit dat het elkaar leren kennen als een nood-
zakelijke voorwaarde wordt gezien voor de functionerende kerkelijke gemeen-
schap. Een zekere selectiviteit inzake de keuze voor aspecten van wat tot de 
aard van de gemeenschap behoort, namelijk een welomschreven set van ge-
loofsopvattingen, brengt op zijn minst onvolledigheid in beeld. 
Immers het sterke accent dat gelegd wordt op de gemeenschap en het inzetten 
van gaven ter versterking van die gemeenschap doet de geloofsinhoud en de 
betekenis daarvan voor het individuele lid meer naar de achtergrond verdwij-
nen. Over geloofsinhouden en de betekenis daarvan voor het dagelijks leven 
wordt alleen gesproken in termen van het belang van bijbelstudie en gebed. 

Op verschillende niveaus komen impliciet of expliciet verschillen aan het licht. 
Binnen de gemeente worden deze voorondersteld. Ze worden als een bedrei-
ging voor de eenheid gezien. 
De kerkenraad bepaalt wat goed is voor de gemeente, namelijk het elkaar ont-
moeten in de kleine groep, op dit punt neemt hij de taak, namelijk leiding te 
moeten nemen, serieus. De gedetailleerde aanwijzingen met betrekking tot de 
activiteiten binnen de groepen laat zien dat men er niet helemaal gerust op 
is. Bovendien vraagt de gemeente niet om deze koerswijziging. Wat dus op 
het niveau van de aansturing wordt geconstateerd, wordt niet gedeeld op het 
niveau van de gemeente.
Het organiseren in kleine groepen is een structuurwijziging die naar de me-
ning van de kerkenraad beter recht doet aan de eisen die aan de gemeenschap 
kunnen worden gesteld.
De herkenbaarheid van een groep wordt door de cultuur bepaald. Het zijn 
vooral vigerende betekenissen en daarmee verbonden handelingen die cruci-
aal zijn. 
Cultuur en structuur vooronderstellen elkaar. Uit het hier gepresenteerde ma-
teriaal kan worden opgemaakt dat het functioneren van de gemeente naar de 
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opvatting van de kerkenraad te wensen overlaat. In hoofdstuk 2 kwam naar 
voren dat de vrijgemaakte kerk zich voor de uitdaging gesteld ziet op een ver-
antwoorde manier om te gaan met een toenemende diversiteit. In dit hoofd-
stuk zien we een concretisering in de zin dat men constateert dat de gemeente 
onvoldoende als een lichaam functioneert. De betekenis van deze metafoor 
wordt verbonden met de opdracht gaven te ontdekken en in te zetten. Men 
acht de bestaande structuur niet toereikend om de, wat men als de essentie van 
de gemeenschap ziet, tot gelding te brengen. 

Op het niveau van de aansturing constateert men dat door veranderende om-
standigheden: groei van de gemeente, afnemende bereidheid van mensen een 
ambt te aanvaarden, de bearbeiding van de gemeente onvoldoende tot zijn 
recht komt. 
Dat is aanleiding zich te bezinnen op de vraag hoe men deze verantwoordelijk-
heid weer een goede plaats kan geven. Het resultaat is dat we nieuwe betekenis-
sen tot ontwikkeling zien komen. De gepleegde structuuringreep mag passend 
geacht worden omdat het uitgangspunt genomen wordt in culturele kennis die 
bepalend is voor de vrijgemaakte kerk. Maar er treden wel verschuivingen op.
Het omzien naar elkaar, het benutten van gaven, het geven van leiding, het zijn 
alle elementen die direct afl eidbaar zijn uit de vigerende culturele kennis. Te-
gelijkertijd wordt zichtbaar dat de eenheid van de gemeenschap niet gegeven 
is. 
Op het niveau van de leden kan daarover hier nog weinig worden gezegd, maar 
de nadruk die gelegd wordt op het vermijden van debat, het tonen van respect 
voor elkaar, het werken aan veiligheid, laten zien dat binnen de gemeente niet 
in alle opzichten overeenstemming bestaat.
Verschillende actoren of groepen binnen de organisatie hebben verschillende 
belangen die samenhangen met posities. Het belang van de kerkenraad bij-
voorbeeld is onder meer dat de gemeente op de goede manier wordt bewerkt. 
De keuze voor het werken met kleine groepen is vanuit dit gezichtspunt een 
logische. De ambiguïteit zit vooral in de verschuivingen die optreden nadat 
besloten is te kiezen voor deze organisatievorm. Immers, er moet een beteke-
nis worden geconstrueerd die de gemeente overtuigt van nut en noodzaak van 
deze werkwijze. 

Deze gevolgtrekkingen zijn voorlopig. Het decor is geschetst, maar er is meer 
nodig om te begrijpen wat hier precies gebeurt en hoe dat theoretisch te dui-
den. De geboden beschrijving heeft  betrekking op een concrete gemeenschap 
binnen de vrijgemaakte kerk. De noodzaak bestaat een verantwoorde episte-
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mologie te hanteren. Daarom moet eerst meer worden gezegd over de kerk. 
Wat is het wezenlijke van dit fenomeen? Hebben we te maken met een or-
ganisatie zoals allerlei andere, of heeft  de kerk een zodanig bijzonder karak-
ter dat zelfs van een organisatie in klassieke zin helemaal niet gesproken kan 
worden? Deze vragen zijn relevant omdat ze meebepalend zijn voor de pro-
cessen die zich daar afspelen. Om die processen te kunnen begrijpen moeten 
kaders worden ontwikkeld die het mogelijk maken daarover in zinvolle ter-
men te spreken. Organisaties zijn op te vatten als samenlevingsvormen waar 
bepaalde opvattingen zijn gestold in een sociale structuur die voorschrijvend 
is met betrekking tot gedrag. De sociale structuur is een weerspiegeling van 
betekenissen die de grenzen van de gemeenschap bepalen. Deze betekenissen 
worden geconstrueerd binnen de organisatie en maken de cultuur zichtbaar. 
Deze omschrijving kan van toepassing worden verklaard op elk type organisa-
tie. De aard van de cultuur wordt mede bepaald door het type organisatie. Bin-
nen kerken gaat het om zaken die de existentiële kern van betrokkenen raakt, 
betekenissen zijn verbonden met levensvragen. 

De vraag die dan nu ook eerst aan de orde moet komen, is wat de aard is van de 
gemeenschap die we kerk noemen. Daarbij wordt, waar nuttig, teruggegrepen 
op de empirie.
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Hoofdstuk 4    De kerk als organisatie

4.1 Inleiding

Over de kerk kan op vele manieren gesproken worden en dat gebeurt in de 
praktijk ook. Door te letten op wat er wordt gezegd is het mogelijk iets te zeg-
gen over het perspectief van waaruit gesproken wordt. Gelovigen zullen een 
ander taalveld hanteren dan wetenschappers. Maar ook wetenschappers ver-
schillen van elkaar in de wijze waarop ze naar de werkelijkheid kijken en daar-
over spreken. Het betitelen van een kerk als organisatie zal voor veel gelovigen 
een inadequate beschrijving zijn. Zij zullen veeleer kiezen voor een discours 
dat religieus van aard is. Termen als geloofsgemeenschap of kudde, of verge-
lijkbare metaforen liggen meer voor de hand, een heel centrale metafoor blijkt 
te zijn “De gemeenschap als het lichaam van Christus.” 
Over de vraag of de kerk überhaupt een organisatie mag worden genoemd 
zijn de meningen verdeeld.1 In het dagelijkse spraakgebruik worden de ter-
men kerk, gemeente en parochie vaak door elkaar gebruikt, maar ze doelen op 
hetzelfde, namelijk de georganiseerde religieuze groep op plaatselijk niveau. 
De term ‘gemeente’ is vooral in zwang binnen de hervormde traditie, gerefor-
meerden gebruiken vaker het woord ‘kerk’, maar ook ‘gemeente’, ‘parochie’ ten 
slotte is typerend voor het spraakgebruik binnen de katholieke kerk.2 In de 
sociologie worden de termen meestal samengevat onder het begrip kerk.
In deze studie zal ik gebruikmaken van de termen gemeente en kerk. Ik doel in 
beide gevallen op lokale groepen. Het werken in kleinere eenheden is hierbij 
wel een complicerende factor. De vraag waar de kerk zich bevindt, is dan op 
zijn plaats. Verderop sta ik daar uitvoeriger bij stil, maar ik stel nu al vast dat 
de eenduidigheid die bestond, verdwijnt wanneer kleine groepen gezien wor-
den als kerkjes in het klein. De gemeenschap wordt dan een gemeenschap van 
gemeenschappen. Hoe daarbinnen de eenheid moet worden bewaard, is nog 
een open vraag. 

4.2 Een plaatsbepaling
 
Met het kiezen van de titel boven dit hoofdstuk lijkt al stelling genomen te zijn 
in het debat over de vraag of een kerk een organisatie is. Er staat echter niet 

1. Dekker 1998.
2. Jonkers 2000.
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meer dan dat de kerk als organisatie beschouwd kan worden, of ze dat ook is 
dient nog te worden vastgesteld. 
Een voor de hand liggende werkwijze zou kunnen zijn te kiezen voor een breed 
gedeelde defi nitie om vervolgens na te gaan in hoeverre een kerkelijke organi-
satie aan deze defi nitie voldoet. Een aansprekende defi nitie bijvoorbeeld is die 
van Lammers: “Organisaties zijn samenlevingsverbanden met een min of meer 
hiërarchisch karakter die functioneren op basis van een functioneel-rationeel ont-
werp met betrekking tot functionalisatie, coördinatie en fi nalisatieprocessen.”3 
De keuze voor de term samenlevingsverband spreekt aan omdat het idee van 
de gemeenschap daar dicht tegenaan ligt. Gebleken is al dat binnen kerken 
hiërarchische relaties bestaan, ook al wordt de gelijkwaardigheid van de le-
den benadrukt. Het feit dat een kerkenraad geroepen is leiding te geven wijst 
theologisch gezien op de gave die bepaalde leden hebben om daaraan op een 
verantwoorde wijze invulling te geven. Deze gave is principieel gelijkwaardig 
aan andere gaven. Er is daarom formeel geen sprake van hiërarchie, maar zo 
wordt het door het gemiddelde lid wel gevoeld. 
Daarnaast zijn de verschillende plaatselijke gemeenten opgenomen in een 
kerkverband. 
Het is een bewuste keuze om classes, particuliere- en generale synode te be-
titelen als meerdere vergaderingen. Daarmee wordt afstand genomen van een 
hiërarchische kerkorganisatie zoals bijvoorbeeld de katholieke kerk die kent. 
Ook hier geldt echter dat dit door velen in de praktijk niet zo wordt gevoeld. 
De termen functionaliteit en rationaliteit verdienen uitvoeriger bespreking, ik 
kom daar verderop op terug. Naarmate de organisatie complexer wordt, en dat 
is het geval wanneer men gaat werken in kleinere eenheden, moeten hogere 
eisen worden gesteld aan de coördinatie. Finalisatie ten slotte is in de hier be-
doelde betekenis op een kerkelijke organisatie niet van toepassing. 
Hendriks beroept zich op Lammers wanneer hij in de publicatie: “Een vitale 
en aantrekkelijke gemeente,” probeert te komen tot een prescriptief model van 
de gemeente.4 De invloed van dit boek is groot geweest, in talloze gemeenten 
heeft  het als inspiratiebron gediend om veranderingsprocessen in gang te zet-
ten. Dat Hendriks voor de defi nitie van Lammers kiest hoeft  geen bevreem-
ding te wekken wanneer we bedenken dat Hendriks van huis uit socioloog is 
en zich pas na afronding van die studie richtte op de praktische theologie.
 
Lammers komt tot zijn defi niëring na bespreking van diverse opvattingen over 

3. Lammers 2000.
4. Hendriks 1990.
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organisaties. In de door hem gegeven korte samenvatting merkt hij op dat we 
kunnen zeggen dat organisaties bewust geconstrueerd zijn en min of meer re-
gelmatig gereconstrueerd worden. Daarna volgt de boven geciteerde defi nitie.
Deze aanvulling is ter zake omdat Dekker in zijn kritiek op Hendriks met 
name het constructieaspect problematiseert.5 Het is de vraag of Hendriks dat 
voor ogen had. In zijn schets van een vitale en aantrekkelijke gemeente gaat 
hij vooral in op aspecten die een uitwerking vormen van de ‘kale’ defi nitie 
zoals hier gegeven. Namelijk: klimaat, leiderschap, structuur, doelen en taken 
en identiteit.6 

Ontologisch is een kerk blijkbaar een samenlevingsverband. Het gaat niet om 
een willekeurige groep, maar om mensen die tot elkaar in een bepaalde relatie 
staan. Die relatie wordt nader gedefi nieerd als een min of meer hiërarchische. 
Duidelijk is dat Hendriks er zonder meer vanuit gaat dat een kerk een organi-
satie is en als zodanig ook benaderd moet worden. Meer normatieve aspecten 
komen pas in beeld op het moment dat gesproken wordt over kenmerken en 
functies van de kerkelijke organisatie, bijvoorbeeld klimaat. 

De kerk kan echter ook geheel anders worden gedefi nieerd, getuige bijvoor-
beeld een defi nitie van Ploeger: “De gemeente als plaatselijke kerk is een groep 
mensen, mensen die in een gegeven context in tijd en ruimte individueel of geza-
menlijk handelen vanuit hun eigen persoonlijke geloofsovertuiging met het oog 
op het – tot op zekere hoogte intersubjectief gedeelde – verlangen om Gods heil 
dat God in het bijzonder in Jezus Christus heeft  laten zien, door de werking van 
de Geest te beleven en samen uit te zien naar en soms zelfs – door de Geest 
– vooruit te grijpen op de voltooiing van Gods heil.”7 
De keuze voor deze twee benaderingen lijkt willekeurig omdat er een veelheid 
aan omschrijvingen of defi nities beschikbaar is.
In essentie echter zijn ze vaak te classifi ceren op basis van het uitgangspunt dat 
organiseren een functionele rationaliteit vereist of aan de andere kant vooral 
een inhoudelijke rationaliteit.8 Wanneer we er vanuit gaan dat een organisa-
tie een menselijke constructie is, ligt het voor de hand bij uitspraken over de 
organisatie te letten op het gedrag van de leden. Vervolgens komt de vraag op 
wat bepalend is voor menselijk gedrag en menselijke interactie. In de praktijk 
blijkt dan meestal vooral gelet te worden op hoe deze gedragingen en inter-

5. Dekker 1998.
6. Zie verder Hendriks 1990.
7. Ploeger 2001, 192.
8. Bahlman en Meesters 1999.
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acties bijdragen aan het doel van de organisatie. De vraag is dus in hoeverre 
deze functioneel zijn. Het accent komt daarmee te liggen op functionele ra-
tionaliteit. De inzet moet gericht zijn op een zo effi  ciënt mogelijke inzet van 
mensen en middelen met het oog op de te behalen organisatiedoelen. De defi -
nitie van Lammers weerspiegelt een dergelijke opvatting. Een organisatie kan 
echter ook worden bezien als een gemeenschap waaraan de leden een intrin-
sieke waarde ontlenen juist omdat ze in de gelegenheid zijn uitdrukking te 
geven aan gemeenschapszin. Er is dan veel meer sprake van een inhoudelijke 
rationaliteit.9 Vooral kerkelijke organisaties zouden idealiter hierdoor moeten 
worden gekenmerkt. 

Op dit punt blijkt vanuit de empirie dat daarbij wel vragen te stellen zijn. Het 
is ontegenzeggelijk waar dat de kerkelijke praktijk geacht wordt uitdrukking te 
geven aan gemeenschapszin. We hebben dat ook gezien, maar daarnaast is ge-
wezen op een tendens de gemeenschap naar eigen hand te zetten. De behoeft e 
gehoord te worden en gezien te worden tendeert in sommige gevallen naar 
een vorm van instrumentele rationaliteit. Met name bij de keuze voor de mi-
niwijk bleek een tekort aan ambtsdragers aanvankelijk een krachtig argument 
om juist voor deze ingreep te kiezen. Het belang van de gemeenschap blijft  in 
die zin wel voorop staan dat er zorg is betreff ende een adequate bearbeiding, 
maar dat neemt niet weg dat de gekozen oplossingsrichting verdedigd wordt 
met een beroep op een specifi eke functie van de gemeenschap, namelijk de 
wederzijdse inzet van gaven, en dat was aanvankelijk niet aan de orde. 

De hier gepresenteerde visies zijn uitersten, in de praktijk zullen allerlei meng-
vormen voorkomen. Bovendien is het van belang om wiens visie het gaat. Het 
maakt verschil of we leden van een organisatie vragen hoe ze tegen de orga-
nisatie aankijken of wanneer we als wetenschapper naar dezelfde organisatie 
kijken en daar uitspraken over doen. Consequentie daarvan is dat een organi-
satie tegelijkertijd aspecten van een inhoudelijke en functionele rationaliteit 
kan vertonen, afh ankelijke van de waarnemer, en dat zou kunnen betekenen 
dat inhoudelijke rationaliteit functioneel is. Wanneer vanuit het actorperspec-
tief de organisatie tegemoet komt aan de behoeft e van zingeving, kan deze 
inhoudelijke rationaliteit functioneel zijn voor de organisatie.10

9. Siebers/Verweel/de Ruijter 2002.
10. Hijmans laat zien dat veranderingen leiden tot een grotere diversiteit in zingevingstruc-

turen. Hij onderscheidt een aantal typen van systemen die inzichtelijk maken dat er veel 
minder sprake is van eenduidigheid dan de defi nitie van Wuthnow suggereert. (Hijmans 
2001,67)
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Integratie
Refl ectie (vanuit het perspectief van 
een visie op de wereld)
belangrijk niet belangrijk

Dominant levensdoel 1. Drijfveer- type 2. Aholic- type

Verscheidene levensdoelen 3. Mozaïek- type 4. Conglomeraat- type

Het drijfveer-type wordt gekenmerkt door het hebben van een belangrijk levensdoel, bij-
voorbeeld het geloof in God. Er kunnen meerdere levensdoelen zijn, maar een ervan is 
het belangrijkste. Daarnaast wordt dit type gekenmerkt door een sterke refl ectie op een 
religieuze visie op de wereld. Dat betekent dat de persoon nadenkt over de zin van het leven 
vanuit een christelijk perspectief.
Het mozaïek-type valt te typeren als een persoon die er verschillende niet-hiërarchisch ge-
ordende oriëntaties op nahoudt. Er zijn verschillende levensdoelen die verbonden zijn met 
verschillende domeinen van het leven, maar geen van deze domeinen overheerst.
Het verschil met het eerste type ligt vooral in het gegeven dat het mozaïek-type niet van-
uit een dominant perspectief de werkelijkheid benadert terwijl een drijfveer-type dat wel 
doet.
Voor het aholic-type geldt eveneens dat één levensdoel dominant is, maar in dit geval laat 
iemand zijn leven beheersen door dat ene doel. In het algemeen komen deze typen nauwe-
lijks tot refl ectie op de zin van het leven, maar worden opgejaagd door het doel dat ze zich 
hebben gesteld.
Het conglomeraat-type lijkt ten aanzien van de mate van refl ectie op het aholic-type. Maar 
bij dergelijke typen mist er een concreet levensdoel. De term conglomeraat verwijst dan 
ook naar een samengeraapt geheel van zingevingen die onderling niet verbonden zijn tot 
een samenhangend systeem. Mensen laten zich min of meer meevoeren op de stroom van 
gebeurtenissen en maken daarin geen weloverwogen keuzes. 

Ook al kent deze typologie haar beperkingen en is het misschien beter ze te plaatsen op 
een continuüm waarbinnen diverse overgangstypen kunnen worden geplaatst, de waarde 
van de typering is gelegen in het feit dat we meer greep krijgen op de verschillende reacties 
die mensen laten zien wanneer ze moeten participeren in een maatschappij die wordt ge-
kenmerkt door een veelheid van opvattingen en daaruit resulterende leefstijlen. Het maakt 
zichtbaar dat mensen daar op een verschillende manier mee omgaan. Wanneer we nu de 
vraag stellen welk type het best geëquipeerd is voor een leven in een moderne context, een 
vraag die Hijmans overigens niet opwerpt, dan ben ik geneigd het mozaïek-type te noemen, 
want juist dit type staat open voor de pluraliteit die kenmerkend is voor deze tijd. Omdat 
dit type in staat is tot refl ectie is er een vermogen weloverwogen keuzes te maken uit wat 
voor handen is.

Het moge duidelijk zijn dat het hier geschetste model van toepassing kan worden verklaard 
op elk type zingeving of levensbeschouwing, maar wat maakt een levensbeschouwing dan 
tot een religieuze levensbeschouwing? In het commonsense-gebruik van het begrip levens-
beschouwing wordt er vaak impliciet vanuit gegaan dat het gaat om religieuze zaken. Het is 
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Kerken zijn bij uitstek sociale eenheden die bestaan bij de gratie van zingeving. 
Heitink geeft  de voorkeur aan zinvinding. Het is theologisch bezien meer op 
zijn plaats om te spreken van zinvinding vanuit het genadekarakter, namelijk 
dat zin ons geschonken wordt.11 Deze term heeft  geen brede ingang gevonden, 
ik blijf daarom de term zingeving gebruiken. 

Zingeving is voor leden een belangrijk motief om het lidmaatschap van kerken 
aan te gaan of dat lidmaatschap aan te houden. Dat behoeft  voor ‘zittende’ le-
den overigens niet te gelden. 
De behoeft e aan zingeving van z’n leden is functioneel voor de organisatie, 
zonder zingeving geen kerk. Daarmee onderscheidt een kerk zich van bij-
voorbeeld arbeidsorganisaties waar zingeving niet de kern is, waarmee dus 
niet gezegd is dat dit type organisaties niet tegemoet zou kunnen komen aan 
de behoeft e aan zingeving. In tegendeel, ook in arbeidsorganisaties zien we 
dat er een toenemende aandacht is voor zingeving en spiritualiteit. Bedrijven 
ontdekken het belang van de gemeenschap waar men existentiële waarden 
deelt.12 

daarom van belang vast te stellen dat er religieuze en niet-religieuze levensbeschouwingen 
naast elkaar kunnen bestaan. 
Wat is dan echter het onderscheidende? Binnen de godsdienstwetenschap zoekt men dat 
onderscheid in het sacrale of het transcendente. (Laeyendecker 2001, 203) Overigens is het 
begrip levensbeschouwing opgekomen in de achttiende eeuw als reactie op de in die tijd 
dominante religieuze stelsels. Duidelijk werd daarmee gemaakt dat naast een religieuze ook 
andere visies op de werkelijkheid mogelijk waren. (Goudsblom 1985).
Daarmee wordt ook direct duidelijk dat een exclusieve visie op de werkelijkheid niet meer 
was voorbehouden aan de kerk of het christendom. Er ontstond een situatie waarin religie 
niet anders was dan een visie op de realiteit, naast andere visies. 

11. Heitink 2007.
12. In het denken over organisaties zien we de laatste jaren dat binnen arbeidsorganisaties 

steeds meer aandacht komt voor het ‘communitykarakter’. Mensen vormen een gemeen-
schap (of moeten een gemeenschap worden). Recent verscheen bijvoorbeeld :’De organi-
satie als gemeenschap’, waarin Bekman als een centraal organisatieprincipe verwijst naar 
religieus-ideologische principes. (Bekman 2001) Managers worden niet alleen meer aan-
gesproken op hun leidinggevende capaciteiten, maar ook op hun spiritualiteit. Het begrip 
gemeenschap, verbonden met spiritiualiteit, lange tijd typisch geacht voor kerken, vindt 
nu breder ingang. In 2002 werd er een conferentie belegd over spiritualiteit in managen 
en besturen. De aanwezige bestuurders werd de volgende boodschap meegegeven: ‘Dat is 
het aangrijpingspunt van spiritualiteit: hoe in onze eigen ervaring te ontdekken wat de 
immanente en transcendente bron is die ons leven zin geeft  en waarop wij onze waarden   
→ kunnen funderen? Bij spiritualiteit gaat het om het proces, om de lerende mens of orga-
nisatie die een eigen authentieke oriëntatie zoekt’. (Klamer en Pieper (red.) 2002) Gratton 
benadrukt het belang van de emotionele kant van de organisatie, centraal moeten staan de 
menselijke waardigheid, eerlijkheid en gerechtigheid. Wanneer we dit vanaf een kansel of 
in de tweede kamer horen is dit bekende taal, maar Gratton is hoogleraar aan de London 
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Kerkleden zijn niet contractueel gebonden aan de kerk, ze gaan de verbinding 
aan op vrijwillige basis.13 Daarom kan een kerk getypeerd worden als een vrij-
willige vereniging. Gastelaars benoemt het collectieve streven van een dergelij-
ke organisatie als een gerichtheid op een ‘egalitaire gemeenschap’.14 Benadrukt 
wordt het ‘wij-gevoel’. Daarnaast is reciprociteit een kenmerk. De gelijkwaar-
digheid kan echter een dwingend karakter krijgen waardoor de vereniging een 
sektarisch karakter krijgt en een ideologisch gebonden of missionaire organi-
satie ontstaat met sektarische trekken. We zagen al hoe in de beschrijving van 
de casus een sterk accent werd gelegd op het inzetten van gaven, dat is geen 
vrijblijvende zaak. Het leiderschap moet het vaak hebben van informeel gezag 
of charisma. 

Wanneer er verschillen van inzichten ontstaan in dit type organisaties, komt 
de kwetsbaarheid sterk naar voren.15 Nu moet hierbij wel de kanttekening wor-
den geplaatst dat er binnen veel kerken wel sprake is van een formele gezags-
structuur die ook in regelingen is vastgelegd. Een belangrijke daaruit voortko-
mende taak van de leiding (kerkenraad) is het bewaken van de zuiverheid van 
de leer. Jolles geeft  als defi nitie van een vereniging: “Een vereniging is een gefor-

Business School. Kets de Vries benoemt als meest centrale waarde voor organisaties een 
gemeenschapsgevoel. (Gratton 2001; Kets de Vries 2001) Deze ontwikkeling maakt duide-
lijk dat sociale relaties meer op de voorgrond komen te staan. Dat is op zich natuurlijk niet 
nieuw, maar binnen Human Resource Development-benaderingen werden sociale relaties 
vooral instrumenteel benaderd. Ze moesten bijdragen aan het succes van de organisatie. 
In nieuwere benaderingen staat die instrumentaliteit ter discussie. Sociale relaties binnen 
organisaties hebben een intrinsieke waarde, juist dit gegeven stimuleert het denken over 
organisaties in termen van gemeenschappen. Een dergelijke gemeenschap biedt geborgen-
heid en mogelijkheden tot ontwikkeling van de eigen identiteit. (zie bijvoorbeeld Meijers 
en Wardekker 2001) Op zich is dat geen garantie voor een niet-instrumentele benadering. 
In de praktijk kan het benoemen van werkcontexten in termen van gemeenschappen die 
gericht zijn op ontplooiing van een specifi eke organisatiegerelateerde identiteit uiteindelijk 
een eff ectief managementinstrument blijken te zijn. Immers ook het cultuurbegrip werd 
aanvankelijk verbonden met de idee van sterke en zwakke culturen die respectievelijk een 
positief of negatief eff ect hadden op de kwaliteit van de organisatie. (zie bijvoorbeeld Parker 
2000) Maar belangrijker nog in dit kader is dat het verschijnsel zich manifesteert op het 
moment dat instituten die vanouds mensen geborgenheid boden aan betekenis verliezen. 
Dat kerken mensen kwijtraken kan als eff ect hebben dat in andere contexten, waaronder 
werkcontexten, gezocht wordt naar een substituut dat moet dienen als vervanging voor wat 
elders verloren is gegaan. 

13. Hierbij is wel de toevoeging op z’n plaats dat de binnen de gemeenschap geboren kinderen 
daarvan automatisch deel uitmaken. Wel kan men op enig moment besluiten de gemeente 
te verlaten. In die zin blijft  dus de vrijwilligheid een rol spelen. 

14. Gastelaars 1997.
15. Gastelaars 1997; zie ook Mintzberg in Gastelaars 1997.
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maliseerd autonoom samenwerkingsverband tussen een aantal uit vrije wil toe-
getreden personen met een gemeenschappelijk, specifi ek en geëxpliciteerd doel.”16 
Een vijft al kenmerken wordt zichtbaar: de groepen en afzonderlijke leden zijn 
aan bepaalde regels gebonden, de vereniging is autonoom, de vereniging is een 
samenwerkingsverband, zichtbaar in een zekere taakverdeling, mensen treden 
vrijwillig tot de vereniging toe en de doelen van de vereniging zijn min of meer 
gemeenschappelijk, specifi ek en geëxpliciteerd. 
Deze verenigingsgedachte is niet nieuw, Locke typeerde de kerk al als een vrij-
willige vereniging.17 Wanneer we deze omschrijving aanleggen tegen de de-
fi nitie van Lammers is de essentie het samenlevingsverband. Dat is blijkbaar 
concipiërend voor zowel de organisatie als de vereniging. Het verschil is dat bij 
Lammers de organisatie berust op een rationeel ontwerp, terwijl de vereniging 
een gevolg is van de beslissing van mensen zich met het oog op een bepaald 
doel aaneen te sluiten. De vrijwilligheid accentueert dat nog eens.
Maar de doelgerichtheid zien we bij beide, ook al is die bij een kerkelijke ge-
meenschap anders dan bij een arbeidsorganisatie. Een vereniging vertoont dan 
ook de kenmerken van een bepaald type organisatie die we vereniging noe-
men.

Wanneer we nu terugkeren naar de omschrijvingen van Lammers en Ploe-
ger, dan legt de laatste veel sterker het accent op de individuele actor. De kerk 
krijgt vorm binnen een intersubjectief discours resulterend in het handelen 
van leden van de organisatie. Het wordt belangrijk te achterhalen wat gedeelde 
opvattingen van actoren zijn omdat dat basaal is voor de vraag waar de orga-
nisatie voor staat. Het vragen naar het waarom van het handelen van organi-
satieleden is het vragen naar betekenissen die zij toekennen aan de organisa-
tiewerkelijkheid. 
Een kerk wordt zichtbaar in het handelen van haar leden, dat handelen wordt 
gestuurd door betekenissen die mensen toekennen. Het gaat hierbij niet alleen 
om het individuele handelen, maar vooral om het collectieve aspect. Juist om-
dat een kerk een vrijwillige vereniging is kan pas van herkenbaarheid van die 
vereniging gesproken worden wanneer we inzoomen op datgene wat de leden 
met elkaar delen.
Zoals gezegd behoort het tegemoet komen aan de behoeft e aan zingeving van 
haar leden tot de kern van de kerkelijke gemeenschap. Die zingeving ligt voor 
kerkelijke organisaties in een aantal geloofsopvattingen die min of meer wor-

16. Jolles in van der Ven 1993, 41.
17. Locke in Dekkers/ Doorman/ Visser 2004.
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den gedeeld. Mutatis mutandis geldt nu ook weer dat dus niet zozeer de per-
soonlijke geloofsopvatting interessant is, maar de gedeelde geloofsopvatting. 
Een organisatie is een samenlevingsverband, dat samenleven voltrekt zich 
echter wel onder de regie van een bepaalde centrale waarde.18 Die is voor een 
voetbalclub anders dan voor een kerk. Bij een kerk wordt die waarde gevonden 
in een bepaalde geloofsopvatting. We kunnen een kerk dus nader defi niëren 
als een geloofsgemeenschap.
Th eologen leggen in hun spreken over de kerk de nadruk op dit gemeenschapsa-
spect. Gemeenschap is dan ook vanuit de theologie bezien geen neutraal be-
grip, maar wordt prescriptief gebruikt. Een kerk dient een gemeenschap te zijn. 
Met name binnen de praktische theologie is veel werk verricht met betrekking 
tot de vraag wat de essentialia van kerk als gemeenschap zijn.19

Ten aanzien van de resultaten blijkt dat het theologische perspectief bepalend 
is, maar dat de gehanteerde terminologie vooral een sociologische is, waarbij 
het handelen van mensen dan bezien wordt vanuit het geloofsaspect.
De al eerder genoemde Hendriks bijvoorbeeld hanteert de term grondfunc-
ties, hij noemt dan eenheid, getuigenis en dienst als doelen van de kerkelijke 
gemeente. Het begrip eenheid specifi ceert hij vervolgens als de gemeenschap 
met elkaar.20 Van de Kamp acht de benadering van een kerkelijke gemeenschap 
vanuit een sociologisch kader te beperkt omdat de kerk meer is dan een groep 
mensen. De kerk dankt haar bestaan aan God en is een schepping van het 
evangelie. Daarom schiet een sociologische beschrijving te kort. Er is primair 
een theologische argumentatie nodig. Dit geldt des te meer wanneer de term 
functie van de kerk omschreven wordt als het beoogde eff ect van het handelen 
van de kerk.21 
Met betrekking tot het gemeenschapsaspect als kernfunctie van de kerk stelt 
van de Kamp vast dat daaraan een drietal aspecten zijn te onderscheiden: “Bij-
elkaar-horen van mensen, dat gedragen wordt door het samen deel hebben aan 

18. Gastelaars 1997.
19. De praktische theologie richt zich op de handelingspraktijk van de kerk, het gaat daarbij 

om de ontwikkeling van een theorie van de kerkelijke praxis. Kort samengevat wordt de 
praktische theologie gezien als handelingswetenschap waarbij het object de kerkelijke han-
delingspraktijk is.(Zie Ploeger2001; Van der Ven 1993) 

20. Hendriks 1995. 
21. Van de Kamp 2003,163. Deze redenering doet merkwaardig aan. De meerwaarde van de 

kerk wordt gezocht in het gegeven dat de kerk haar bestaan aan God dankt en een schep-
ping is van het evangelie. Hier lopen ontologie en epistemologie door elkaar heen. Wanneer 
we een kerkelijke gemeenschap typeren door te letten op haar functies doen we iets anders 
dan wanneer we vragen naar de oorsprong en het wezen van de kerk. 
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het grote heilsgebeuren in Christus waarvan de sacramenten doop en avondmaal 
de zichtbare vorm zijn.
Samen-deel-hebben dat geconcretiseerd wordt door elkaar op te bouwen met de 
gaven die ieder ontvangt, waarbij de verscheidenheid aan gaven dienstbaar is 
aan de eenheid van de gemeente.
Onderlinge opbouw die beïnvloed wordt door een houding van kritische openheid 
richting de samenleving.”22 Deze drie aspecten laten zien dat mensen samenko-
men met het oog op een bepaald doel, het is weinig vruchtbaar om dan het so-
ciologische aspect in mindering te brengen op het theologische of andersom. 
Een gemeenschap is een sociale categorie waarbij het samen-deel-hebben en 
bij-elkaar –horen liggen onder de bottom line van een aantal theologische op-
vattingen. 23 Voor deze opvatting kan steun gevonden worden bij praktisch the-
ologen.Van der Ven bijvoorbeeld bepleit ook een nevenschikking van sociale 
en ecclesiologische aspecten in zijn typering van het begrip gemeenschap.24.
Dingemans rangschikt het gemeenschapsbegrip onder de doelen van de ker-
kelijke organisatie. 
Hij omschrijft  de kerk als: “…een groep mensen (of groepen van mensen), waar-
op de wetten van de sociale wetenschap van toepassing zijn met inachtneming 
van de specifi eke aard, de intenties en de opdracht van een geloofsgemeenschap.”25 
De zwakte van deze omschrijving is dat het te omschrijven begrip in de defi ni-
tie voorkomt. Immers een kerk is een geloofsgemeenschap. Maar de sociologi-
sche beschouwingswijze krijgt hier wel het volle pond.
De Ruijter verdedigt de opvatting dat de menswetenschappen binnen de the-
ologiebeoefening een volwaardige plaats moeten krijgen. Ze vormen een goed 
instrumentarium voor het onderzoeken van de empirische handelingswerke-
lijkheid en staan daarmee niet aan de grens van het vak, maar zijn met hun 
inbreng noodzakelijk, wil het gaan om de echte refl ectie op de handelings-
praktijk.26 Th eologen doen theologische uitspraken, maar lopen daarbij het 
risico wezenlijke kenmerken van een kerk over het hoofd te zien vanwege de 
eenzijdigheid van het perspectief. In 2005 verschijnt van de hand van de Ruij-
ter een ontwerp van een gereformeerde praktische theologie waarin hij een 
zogenaamd dubbelperspectief bepleit.
“Mensen worden geroepen mee te werken met God. De handelingswerkelijkheid 
van de kerk is fundamenteel te benoemen als het werk van God, die tot deze 

22. idem 188.
23. Gastelaars 1997.
24. Van der Ven 1993.
25. Dingemans 1996, 223. vgl. Dekker. vgl.Van den Brink 
26. De Ruijter 2004.
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wereld komt. Tegelijkertijd is zij te kwalifi ceren als de concrete praxis waarin 
mensen handelend optreden. Die dubbele dimensie vraagt om een dubbel per-
spectief.”27

Te Velde is een andere mening toegedaan. Bijdragen vanuit de sociologie die-
nen met enige argwaan bekeken te worden omdat elke sociologische visie 
steunt op een bepaalde antropologie. Die antropologieën stemmen vaak niet 
overeen met wat de bijbel leert. Bovendien streeft  de sociologie naar waarden-
vrije uitspraken en kan dus daarom geen uitspraken doen over de kerk.28 

4.3 De kerk als gemeenschap
 
Gemeenschap is een conditio si ne qua non voor een kerk. Dat veronderstelt 
wel een zekere duurzaamheid van de geloofsopvattingen waarop de gemeen-
schap is gebaseerd. Berger spreekt van een plausibility structure om daarmee 

27. De Ruijter 2005, 39; Dekker 2001. zie voor een uitvoerige bespreking van genoemde thema-
tiek: Van den Brink 2004.

28. Te Velde 1992. Afgezien van het feit dat er binnen de sociologie diverse stromingen zijn die 
juist die waardenvrijheid problematiseren worden hier christenantropologen min of meer 
gediskwalifi ceerd. Zij zijn niet bevoegd uitspraken te doen over de kerk. Het gegeven dat de 
kerk haar oorsprong van boven heeft  moet antropologen bescheiden maken. 
Geldt dit dan niet de hele schepping, inclusief de sociologie en de antropologie? Het doet 
krampachtig aan om een strikte scheiding aan te willen brengen tussen wetenschapsge-
bieden die dezelfde (zo men wil, van God gegeven) werkelijkheid trachten te beschrijven. 
Het is veeleer een kwestie van perspectief, wanneer men een andere bril opzet ziet men 
andere dingen. De angst voor invloeden vanuit de menswetenschappen is terug te voeren 
op de antropologisering van de menselijke kennis die ingezet werd met Kant. Kennis is een 
product van de geest die daarmee een constructieve functie verkrijgt. Deze beweging die 
als een subjectwending kan worden gezien heeft  als belangrijk gevolg dat niet God, maar 
de mens orde aanbrengt. Wanneer gesproken wordt over ‘gevaarlijke antropologieën’ moet 
waarschijnlijk vooral aan deze achtergrond worden gedacht. 
Ik verwijs hier ook met instemming naar Tennekes die na een uitvoerige bespreking van 
de verhouding tussen geloof en wetenschap concludeert dat met name binnen het antropo-
logisch onderzoek het methodologisch agnosticisme een verkeerde oplossing is voor een 
probleem waarmee onderzoekers die zich met religie bezighouden worden geconfronteerd. 
Het is juist dat de vraag naar religieuze waarheid niet via de wetenschappelijke weg kan 
worden beantwoord. Levensbeschouwelijke en wetenschappelijke kennis verschillen naar 
hun aard.

 Maar ondanks dat verschil spelen ze mee in wetenschappelijke studies over wat ‘wat feitelijk 
het geval is’. Binnen het sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar religie kan de vraag naar 
waarheid van religieuze voorstellingen niet systematisch worden genegeerd. Voor een zo 
goed mogelijk ‘verstehen’ van de opvattingen van een bepaalde religie moet men op zijn 
minst openstaan voor de gedachte dat de bestudeerde gelovigen inderdaad kennis hebben 
van een ‘andere’werkelijkheid. De gelovige die de betreff ende religie van binnenuit kent is 
in dit geval in het voordeel, maar wel onder de voorwaarde dat distantie kan worden be-
tracht. (Tennekes 1999) 
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aan te geven dat leden van de gemeenschap zich aan elkaar verbinden op basis 
van een specifi eke defi nitie van de werkelijkheid met een duurzaam, zij het 
niet onveranderlijk karakter.29 
Sociologisch bezien roept het begrip gemeenschap associaties op met het werk 
van Tönnies. 
Deze plaatst Gemeinschaft  tegenover Gesellschaft  om daarmee een historische 
ontwikkeling te typeren van vormen van natuurlijke levensverbanden zoals 
die gevonden werden in agrarische en kleinstedelijke samenlevingsverbanden, 
naar industriële en stedelijke samenlevingsvormen waarbij maatschappelijke 
banden losser werden.30

Beide termen beschrijven een bepaald relatietype. Bij Gemeinschaft  gaat het 
daarbij vooral om face-to-face contacten, persoonlijke relaties die een sterke 
verbondenheid suggereren.
Zijderveld omschrijft  de betekenis als:”a community referring to a confi guration 
of human beings who live, work, act and interact together in face-to-face relati-
onships within the context of distinct moral values and norms.”31 
Het begrip verwijst uitgaande van deze omschrijving ook naar een zekere ex-
clusiviteit. Het legt de nadruk op wie erbij horen en maakt dus ook duidelijk 
wie er niet bij horen.
De values and norms vormen de centrale waarde die weinig tot geen ruimte 
laat voor afwijkingen. Andere betekenissen worden niet getolereerd omdat 
men zich daarmee de facto buiten de gemeenschap plaatst. Immers die ge-
meenschap vindt haar essentie in de aangehangen normen en waarden op ba-
sis waarvan de werkelijkheid dient te worden gedefi nieerd. 
Op dit punt blijkt uit de empirie dat de stelligheid van deze bewering moet 
worden gerelativeerd. De bandbreedte waarbinnen het belijden van de vrij-
gemaakte kerk zich beweegt, is duidelijk toegenomen. De genoemde subject-
wending schept de mogelijkheid meer diversiteit in opvattingen tot gelding te 
brengen. 
Ook al is een dergelijke gemeenschap als een empirische werkelijkheid te be-
schrijven, het is nog maar de vraag hoe groot het realiteitsgehalte daadwer-
kelijk is. Immers wanneer groepsleden die kwalifi catie verkrijgen op grond 
van een gemeenschappelijk betekeniskader, bestaat de realiteit grotendeels in 
opvattingen die mensen er op nahouden. 

29. Berger in Dekker 2001.
30. Tönnies 1979. 
31. Zijderveld 2000, 110. 
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Hoe reëel deze zijn laat zich moeilijk vaststellen. Anderson spreekt in het ka-
der van de vorming van natiestaten over imagined communities.32 Natiestaten 
zijn te omschrijven als groepen op macroschaal en niet zonder meer vergelijk-
baar met groepen op meso-niveau, zoals kerkelijke gemeenschappen. Maar de 
wijze waarop men verbondenheid kan ervaren, vertoont wel overeenkomsten. 
In beide gevallen gaat het om beelden die men heeft  van de in- en outgroup en 
in beide gevallen liggen daaraan normatieve opvattingen ten grondslag die het 
handelen bepalen. 
Wanneer betekenismodellen centraal komen te staan bij het begrenzen van 
een kerkelijke gemeente, kan deze worden gezien als een “collectivity of people 
trying to make sense of what is happening around them.”33 
Weick sluit hier aan bij wat Weber al constateerde. Weber ging er vanuit dat 
mensen zich niet zozeer laten leiden door geïnstitutionaliseerde opvattingen, 
maar door persoonlijke betekenisgeving. Mensen interpreteren hun omge-
ving en al doende construeren ze daarmee hun werkelijkheid. Het handelen 
van mensen wordt dus gestuurd door individueel geselecteerde betekenissen, 
maar tegelijkertijd dus ook door het gezamenlijke handelen.34 Om uitspraken 
te kunnen doen over die geconstrueerde werkelijkheid moet gelet worden op 
waarneembare gedragingen. Webers benadering is hier dus handelingsgericht. 
Bij Weber gaat het om een kentheorie die gebaseerd is op een deutend verste-
hen.35 

Op dit punt zijn er overeenkomsten met eerder geciteerde praktisch theolo-
gen die hun wetenschappelijke activiteit vooral typeren als handelingsweten-
schap. Van der Ven bijvoorbeeld defi nieert communicatie tussen actoren als 
de uitwisseling van religieuze betekenissen, gericht op de ontwikkeling van 
verstandhouding en overeenstemming tussen deelnemers. Die communicatie 
is uitdrukking van aan de omgevende werkelijkheid toegekende betekenis-
sen.36 Hij maakt duidelijk dat communicatie gericht moet zijn op consensus. 
In het algemeen moge dat zo zijn, het blijkt wel aanzienlijk moeilijker te zijn 
geworden dit te realiseren. Het is ook de vraag tot op welk niveau consensus 
moet worden bereikt. In het kader van dit deel van het betoog dient er echter 
wel een zekere overeenstemming te zijn binnen de gemeenschap omdat con-
tinuïteit een belangrijk doel is van de organisatie. Wanneer men het op alle 

32. Anderson 1983.
33. Weick 2001, 5.
34. Weber in Laermans 1999.
35. Idem, 160.
36. Van der Ven 1993.
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terreinen oneens is, kan van een functionerende organisatie feitelijk niet meer 
gesproken worden.
Dingemans sluit aan bij Van der Ven wanneer hij in navolging van Firet een 
onderscheid maakt tussen beschrijvende en verklarende handelingsweten-
schappen enerzijds, en beïnvloedende handelingswetenschappen anderzijds.37 
Praktische theologie zou dan tot de laatste categorie behoren. Het gaat Dinge-
mans om een praxis die zich normatief laat richten. Van de Kamp typeert de 
functie van de kerk als het beoogde eff ect van het handelen van de kerk door 
haar leden en voor de samenleving waarbij normen en waarden een belang-
rijke rol spelen.38 
Ploeger citeert Habermas wanneer hij zegt:”Handeln ist die Bewältigung von 
Situationen,” en hij voegt eraan toe dat het handelen is gericht op het verwer-
kelijken van doelen met het oog op het verbeteren van een situatie.39 
Vanuit een andere invalshoek benadrukt Berkhof dat in de protestantse ge-
loofsleer het individu vóór de kerk komt, met als gevolg dat het gemeenschaps-
bewustzijn in protestantse kerken onderontwikkeld is.40 Berkhof redeneert 
vanuit een historische benadering. De nadruk op het individu heeft  zijn wor-
tels in de Reformatie, de persoonlijke verhouding tot God werd sterk geac-
centueerd als reactie op de sacramentele functie die de rooms-katholieke kerk 
als instituut zichzelf toedichtte. Daarmee werd de kerk als heilsmedium in het 
centrum geplaatst. 
De individualisering kreeg vervolgens een extra impuls door de Verlichting die 
mensen opriep zich vrij te maken van irrationele (geloofs) opvattingen over de 
werkelijkheid en te vertrouwen op de eigen rede.41

Bezien vanuit de besproken opvattingen constateer ik hier een probleem. Im-
mers individu en gemeenschap komen hier op gespannen voet met elkaar te 
staan. Taylor typeert de verlichting als een beweging gestoeld op een monolo-
gisch ideaal, het individu kan zijn identiteit autonoom, vanuit zichzelf, defi nië-
ren. Daartegen wordt ingebracht dat zijn identiteit alleen tot stand kan komen 
in interactie of confrontatie met wat Mead signifi cante anderen noemt.42 Hier 
wordt een tegenstelling zichtbaar die de kern vormt van de discussie tussen 
liberalen en communitaristen. Volgens de liberalen is de menselijke zelfont-

37. Dingemans 1996.
38. Van de Kamp 2003.
39. Ploeger 2001.
40. Berkhof 1979.
41. Zie hiervoor bijv. Zijderveld 2000. 
42. Mead in Alma 1998.

Kerk (in) delen-26juni.indd   Sec4:108Kerk (in) delen-26juni.indd   Sec4:108 26-06-2008   11:04:3026-06-2008   11:04:30



109

plooiing beperkt door culturele en religieuze waarden, normen en opvattingen. 
De Verlichting verschaft e mensen de mogelijkheid zich daaraan te ontworste-
len. De samenleving moet worden ingericht op basis van universele principes 
die neutraal zijn. 
De communitaristen daarentegen hangen de opvatting aan dat de gemeenschap 
constitutief is voor de waardebeleving en de identiteit van het individu.43 Dat 
betekent dat iets pas betekenis krijgt binnen een specifi eke particuliere con-
text, bijvoorbeeld een kerkelijke gemeenschap.44

Samenvattend stel ik vast dat een kerk een bijzonder type organisatie is waarbij 
mensen zich op vrijwillige basis aansluiten om aldus aan gemeenschapsvor-
ming te doen. Daarbij is er een voortdurende spanning tussen individualiteit 
en collectiviteit. Het doel van de organisatie wordt zichtbaar in het handelen 
van de leden. Willen we daar echter zinvolle dingen over kunnen zeggen dan 
blijkt vooral gelet te moeten worden op de communicatieve praxis. Immers de 
betekenis van handelen moet in taal worden geëxpliciteerd.
Maar het gaat wel om het handelen van actoren. Die handelingen vormen een 
bepaalde praktijk. Praktijken zijn vormen van handelen die door de leden van 
een gemeenschap worden gedeeld.45 Met behulp van taal kennen actoren bete-
kenissen toe aan handelingen. 

43. Vanheeswijck 1997.
44. Juist omdat communitaristen het begrip gemeenschap centraal stellen, voelen theologen 

zich sterk aangesproken tot het door hen gepresenteerde gedachtegoed. Reden om daar 
even iets langer bij te blijven stilstaan. Het communitarisme moet vooral gezien worden 
als een reactie op het liberalisme. Een basale opvatting binnen het liberalisme is dat bij 
de inrichting van de staat het vertrekpunt genomen dient te worden in het individu. De 
gemeenschap is er ten behoeve van het individu en kan alleen gebaseerd zijn op individu-
eel verleende toestemming. Hiermee is de pluraliteit van opvattingen ingebakken in het 
systeem. Elke opvatting heeft  recht van bestaan en een systeem van procedures moet dit 
waarborgen. Een gevolg hiervan is dat wat waar is of beschouwd moet worden als een goed 
leven een privé-kwestie is. Het communitarisme vertrekt juist vanuit de gemeenschap. Im-
mers dat is de plaats waar mensen zichzelf kunnen worden, een eigen identiteit kunnen 
verwerven. Gemeenschappen waarborgen dat morele stelsels van generatie op generatie 
kunnen worden overgedragen en zijn daarmee constituerend voor een morele gemeen-
schap. De door Balkenende aangezwengelde discussie over normen en waarden vindt hier 
ook zijn wortels.

 De vraag is echter welke normen in een gemeenschap worden overgedragen. Het is immers 
zeer wel mogelijk dat mensen deel uitmaken van een gemeenschap waarbinnen men er 
verwerpelijke opvattingen op nahoudt. Het beoordelen van gemeenschappen kan dan ook 
niet zonder dat ten aanzien van het vigerende waardensysteem normen worden aangelegd. 
Daarnaast is de vaak impliciete aanname dat binnen gemeenschappen eenstemmigheid zou 
bestaan. Dit laatste valt te betwijfelen, zoals al gebleken is. 

45. Drisbey in Hermans 2001. 
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Handelingen zijn ingebed in sociale praktijken. Een religieuze bijeenkomst, 
bijvoorbeeld een kerkdienst, is een religieuze sociale praktijk. Kortweg, een 
religieuze praktijk.46 
Een kerkdienst verloopt volgens vaste patronen die deels door de traditie zijn 
bepaald, maar ook voortdurend worden aangepast aan de eisen van de tijd. Zo 
bezien heeft  de kerkdienst een institutionele ondergrond die de mogelijkheid 
verschaft  een bepaalde praktijk te eff ectueren. 
Het gereguleerde en regulerende karakter van religieuze praktijken beperkt de 
handelingsvrijheden van deelnemers. Die beperking is met name een gevolg 
van de historie van een gegroeide praktijk die we als traditie kunnen zien en 
daarmee een eigen autoriteit verkrijgt.

4.4 De kerk als handelingsgemeenschap
 
Hier wordt opnieuw duidelijk dat structuur, de organisationele vormgeving, 
zichtbaar wordend in een concrete kerkgemeenschap, nauw verbonden is 
met de handelingspraktijk. Het institutionele karakter verschaft  continuïteit 

46. Er is geen eenstemmigheid over het praktijkbegrip. MacIntyre geeft  als defi nitie: “By a prac-
tice I am going to mean any coherent and complex form of socially established cooperative 
human activity through which goods internal to that form of activity are realized in the 
course of trying to achieve those standards of excellence which are appropiate to, and par-
tially defi nitive of, that form of activity, with the result that human powers to achieve excel-
lence, and human conceptions of the ends and goods involved, are systematically extended” 
(MacIntyre 1985, 187).
Het eerste deel van deze defi nitie zou op een kerkelijke gemeenschap kunnen slaan, maar 
de rest lijkt meer betrekking te hebben op andere typen organisaties. Die conclusie lijkt ge-
rechtvaardigd omdat MacIntyre ongeveer twintig jaar na het verschijnen van ‘Aft er Virtue’ 
de uitspraak deed dat het onderwijs geen praktijk kon worden genoemd omdat onderwijs 
iets is wat bij elke praktijk behoort. Dat strookt met mijn waarneming dat hij kerken ook 
niet tot praktijken rekent, immers verdedigbaar is dat kerken zich vooral met zingeving 
bezighouden, wat een aspect van elke praktijk kan zijn.
Wenger hanteert de term praktijkgemeenschappen en verwijst daarbij naar de gemeen-
schappelijke betekeniscontext die verantwoordelijk is voor de productie van zin en bete-
kenis. Waar mensen samen werken aan een gemeenschappelijk doel ontwikkelen zij een 
praktijkgemeenschap. Deze gemeenschap heeft  ondermeer als kenmerken: wederkerig en-
gagement van de leden en een gemeenschappelijk repertoire van werkwijzen, stilzwijgende 
gedragsregels en kennis. (Wenger 1998) 
Het verschil tussen Wenger en MacIntyre is dat de laaste bij praktijken vooral het oog heeft  
op een in een historisch proces ontwikkelde standaard die kenmerkend is voor een be-
paalde praktijk en de beoefenaars daarvan. Wenger doelt vooral op groepen die samenge-
houden worden door een gedeelde betekeniscontext. Deze omschrijving staat dichter bij 
het common sense gebruik van praktijk, namelijk een wijze van doen. 
Geredeneerd vanuit een gedeeld betekenismodel is er wel steun voor de gedachte kerkelijke 
activiteiten als praktijken te zien in de zin zoals Wenger deze omschrijft . 
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waardoor de handelingspraktijk een zekere duurzaamheid kan verkrijgen. 
Paradoxaal is dat de institutionele ondergrond in de praktijk van het hande-
len latent is. Searle noemt het institutionele niveau de background. Omdat we 
opgroeien binnen instituties, waaronder bijvoorbeeld een kerk, verwerven we 
vaardigheden om binnen die institutie adequaat te handelen. Bewust doelge-
richt handelen is alleen mogelijk door de kennis die we hebben verworven, 
maar de handelingspraktijk zelf wordt niet meer expliciet verbonden met het 
onderliggende niveau. Searle wijst op het habitusbegrip van Bourdieu omdat 
hij meent daar een vergelijkbaar mechanisme te kunnen waarnemen.47 Deels 
overlapt de terminologie, maar het habitusbegrip van Bourdieu heeft  meer een 
macrokarakter omdat het een complete klasse omvat en daarmee het instituti-
onele niveau ook ontstijgt. 
Deze redenering behoeft  wel enige nuancering. Binnen kerkelijke gemeen-
schappen mogen mensen geacht worden hun handelen te toetsen aan datgene 
wat de kerk belijdt. 

Het institutionele niveau wordt manifest gemaakt op het moment dat we men-
sen vragen redenen voor het handelen te geven. Wanneer de kerkenraad leden 
oproept binnen de kleine groep hun gaven in te zetten, kan de vraag naar het 
waarom opkomen. De verbinding met de aard van de gemeenschap kan dan 
manifest worden en daarmee het institutionele niveau. 
Dat behoeft  echter niet noodzakelijkerwijs zo te zijn. Het handelen kan een 
zodanig vanzelfsprekend karakter hebben verkregen dat de verbinding met 
het institutionele niveau niet wordt gelegd. Een dergelijke ontwikkeling kan 
betekenen dat handelen en betekenis zich op een andere manier tot elkaar 
gaan verhouden, waardoor elke handeling die zich op het relationele niveau 
voltrekt, geacht wordt bij te dragen aan de versterking van de gemeenschap. 
Het niet (meer) kritisch refl ecteren op het institutionele niveau kan beteke-
nen dat normatieve toetsing van het handelen niet gebeurt. Vanuit de empirie 
werd zichtbaar dat het ondernemen van gemeenschapsstichtende activiteiten 
niet in alle gevallen verbonden wordt met het belijden van de kerk. Wanneer 
geadviseerd wordt samen koffi  e te drinken, te gaan fi etsen, of samen te eten 
om elkaar te leren kennen, zonder dat daaraan direct gekoppeld wordt dat de 
kerkelijke gemeenschap zich daardoor ontwikkelt tot een sterkere geloofsge-
meenschap, kan de vraag gesteld worden of de verbinding tussen handelen en 
institutioneel niveau zich primair nog normatief laat beoordelen.48 

47. Searle 1995, 132.
48. Vanuit de theorie is er wel ondersteuning voor de gedachte dat juist het relationele ni-

Kerk (in) delen-26juni.indd   Sec4:111Kerk (in) delen-26juni.indd   Sec4:111 26-06-2008   11:04:3126-06-2008   11:04:31



112

De handelingspraktijken die we waarnemen binnen een groep laten zien dat 
er een gemeenschappelijk besef is van de betekenis van deze praktijk. Het col-
lectieve karakter gecombineerd met de doelgerichtheid van de handeling is 
kortweg te typeren als collectieve intentionaliteit. Deze vaststelling is van be-
lang bij de begrenzing van wat we religieuze praktijken mogen noemen omdat 
we alleen van institutionele (religieuze) feiten kunnen spreken als er sprake is 
van een collectieve intentionaliteit. Ik maak hierbij de kanttekening dat er bin-
nen deze collectieve intentionaliteit wel diversiteit kan worden waargenomen. 
In de typering van de vrijgemaakte kerk gebruikte ik de kwalifi catie eenheid in 
verscheidenheid. Er is ten aanzien van de kern van het belijden nog wel over-
eenstemming, maar in de handelingspraktijk zien we dat mensen zich meer 
vrijheden permitteren. Het werken in kleinere eenheden is bij uitstek ook een 
middel waardoor diversiteit tot gelding kan worden gebracht. Wat dit op ter-
mijn voor het kerkgenootschap betekent laat zich hier nog niet vaststellen. 
Searle onderscheidt vier kenmerken van collectieve intentionaliteit. Ten eerste: 
collectieve intentionaliteit is niet iets wat alleen maar in de hoofden van be-
trokkenen zit. Het daadwerkelijk realiseren van een praktijk laat het collectieve 
karakter zien. 
Ten tweede: in de handeling wordt het collectief, de groep, zichtbaar. Collectief 
gedrag is dus meer dan de optelsom van individuele intentionaliteiten of indi-
viduele gedragingen. Er moet een wij-intentie onderliggen,”Th e crucial element 
in collective intentionality is a sense of doing, wanting, believing, etc. something 

veau bepalend is voor bindingen tussen mensen binnen kerkelijke gemeenschappen en dat 
inhouden daaraan ondergeschikt zijn. Friedman zegt hier waardevolle dingen over. Hij 
presenteert onder de benaming van family theory een specifi ek op kerkelijke organisaties 
toegesneden veranderingstheorie die veel overeenkomsten vertoont met het cultuurcon-
cept. De cultuur van een gemeente wordt door hem het familiaire proces genoemd. (Fried-
man 1985) In de opvatting van Friedman worden opvattingen, gedrag en welbevinden van 
mensen in hoge mate bepaald door de groep, cq. organisatie waarvan men deel uitmaakt. 
Dat een organisatie niet uiteenvalt, is een gevolg van ondermeer de emotionele bindingen 
tussen de leden. Wanneer zich veranderingen voordoen komt de organisatie onder druk te 
staan en moet gezocht worden naar een nieuw evenwicht. Dat gaat echter met spanningen 
gepaard die zichtbaar worden in confl icten over inhoudelijke kwesties. Volgens Friedman 
gaat het echter niet om inhouden, maar om het onderliggende niveau van relaties. Als men 
alleen focust op de inhouden, werkt dat contraproductief wanneer niet het onderliggende 
emotionele proces wordt meegenomen.
Friedman beschouwt organisaties als families. ‘Of all worksystems, however, the one that 
functions most like a family is the church or synagogue’.De belangrijkste reden hiervoor is 
de grote emotionele betrokkenheid van de leden, het gaat immers in een kerk om waarden-
geladen betekenissen. Dat emotionele betrokkenheid een belangrijke rol speelt is buiten kijf, 
maar deze betrokkenheid dient op de een of andere manier wel gerelateerd te worden aan de 
geloofspraktijk die gefundeerd is in een geloofopvatting met een welomschreven inhoud. 
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together, and the individual intentionality that each person has is derived from 
the collective intentionality that they share.”49 
Hieruit volgt ten derde dat er sprake moet zijn van samenwerken. Collectief 
gedrag is niet alleen maar een optelsom van ik-intenties aangevuld met geza-
menlijke opvattingen. Religieuze praktijken zijn constructies die ontstaan bin-
nen relaties tussen mensen. Ze bestaan niet in geïsoleerde individuen. 
Ten slotte bestaat collectieve intentionaliteit alleen in de gedachten van de be-
trokkenen. Er is niet zoiets als een groepsbewustzijn.“Th e form that my col-
lective intentionality can take is simply ’we are doing so-and-so.“50 Dat betekent 
ook dat mensen deel kunnen nemen aan religieuze praktijken zonder daar nog 
achter te staan. 

Binnen sociale praktijken gelden bepaalde regels, zo is duidelijk geworden. 
Daarmee kent een praktijk een eigen vorm van rationaliteit. Die rationaliteit 
is dus regelgeleid. De vraag die zich dan wel aandient is of deze rationaliteit 
afh ankelijk is van de betreff ende praktijk of er tevens ook door wordt bepaald. 
Wanneer dat laatste het geval is, zoals bijvoorbeeld door Wittgenstein wordt 
gesteld, bestaan er vele rationaliteiten naast elkaar, namelijk voor elke te on-
derscheiden praktijk51. Elke praktijk kent daarmee zijn eigen autonomie. Het 
kiezen voor een bepaalde praktijk gebeurt op praktische gronden en niet op 
theoretische.“Het gaat om een keuze aan welke situatie we willen deelnemen 
en niet of een bewering waar of onwaar is. Het fundament van een taalspel is 
handeling, niet intuïtie, geloof of redenering.” 52 Binnen een organisatie of een 
deel daarvan kunnen we praktijken onderscheiden die zichtbaar worden in het 
handelen van de deelnemers en die worden gestuurd door toegekende bete-
kenissen. Zinvolle interactie wordt daardoor mogelijk. Omdat we beschikken 
over een repertoire van collectieve handelingen, weten we hoe we ons moeten 
gedragen. We kiezen voor correcte taaluitingen omdat we beschikken over zo-
iets als een kaart van de sociale ruimte, die aangeeft  met welke mensen we ons 
kunnen inlaten en op welke wijze en onder welke omstandigheden.53 Deze 
redenering sluit aan bij de opvatting dat het niet zozeer gaat om het vastleg-
gen van de waarheid in een bepaalde formule of in een dogma, maar om het 
handelen van gelovigen. De waarheid moet worden gedaan. Ter Linden zegt 
dat de waarheid eerder moet worden gerealiseerd en gehoorzaamd dan dat ze 

49. Searle 1995, 24, 25. 
50. Idem.
51. Wittgenstein in Stoker 2004. vlg. De Vries, 1991.
52. Stoker 2004, 87. vgl. Van Peursen 1994. vgl. Grenz 1996
53. Taylor 2005, 31.
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moet worden gekend en geleerd.54 Hoe waar dat ook moge zijn, van elkaar los 
te koppelen zijn ze niet. 

Kennis van de inhoud moet aanwezig zijn om te weten hoe te handelen. Uit 
de empirische gegevens bleek dat in de groepen het accent niet ligt op het 
verwerven van kennis, maar dat gemeenschapsstichtende activiteiten centraal 
staan. Het is voor buitenstaanders gemakkelijker dergelijke bijeenkomsten te 
bezoeken omdat er inhoudelijk van de deelnemers weinig wordt verwacht. Het 
is dan ook de vraag wat er gebeurt wanneer deze mensen de zondagse eredien-
sten gaan bezoeken, waar het aankomt op inhoudelijke kennis.
Daar schuilt sowieso een probleem geredeneerd vanuit de regels die de prak-
tijk sturen. 
Lindbeck bijvoorbeeld vergelijkt het ingroeien in een kerkelijke gemeenschap 
met het leren van een nieuwe taal. Het is buitengewoon moeilijk een nieuwe 
taal te leren zonder op enig moment deel uit te maken van de gemeenschap 
waar die taal gesproken wordt. Zo acht Lindbeck het eveneens zeer moeilijk 
het zich een bepaald geloof eigen te maken zonder deel uit te maken van de 
traditie waarbinnen dit geloof wordt beleden. Hij voegt daar nog een hier be-
langrijke opmerking aan toe door vast te stellen dat het uitdrukking geven aan 
ervaringen de beschikbaarheid van de juiste middelen daarvoor noodzaakt. 
Naarmate een religieuze traditie rijker is aan uitdrukkingsmogelijkheden, 
kunnen ook ervaringen gevarieerde en rijker zijn. Inculturatie binnen een reli-
gieuze traditie is dus noodzakelijk om religieuze ervaringen te kunnen hebben. 
Ervaringen en geloof versterken elkaar wederzijds. Wanneer geloof op geen 
enkele wijze ondersteund wordt door ervaringen zal dat geloof verdwijnen, 
maar het omgekeerde geldt ook. Ervaringen die niet kunnen worden geduid, 
hebben inzake geloof geen betekenis. 
Een slotconclusie van Lindbeck is dat aanpassing van het geloof aan de heer-
sende cultuur gedoemd is te mislukken wanneer het gaat om versterking van 
de desbetreff ende religieuze traditie. Mensen zullen toegerust moeten worden 
de culturele gereedschappen te verwerven die het mogelijk maken binnen de 
betreff ende geloofstraditie te kunnen functioneren. 
Een kleine groep te beschouwen als motor voor evangelisatie, zoals een be-
langrijke doelstelling luidde, is wanneer de geloofsinhouden tijdens de bijeen-
komsten geen rol van betekenis spelen, te optimistisch, nog afgezien van het 
feit dat men in de praktijk de blik meer naar binnen richt dan naar buiten.55 

54. Ter Linden in NRC Handelsblad 1 april 2006.
55. Lindbeck 1984.

Kerk (in) delen-26juni.indd   Sec4:114Kerk (in) delen-26juni.indd   Sec4:114 26-06-2008   11:04:3226-06-2008   11:04:32



115

4.5 Rationaliteit
 
Het is van belang te onderscheiden tussen functionele en inhoudelijke rationa-
liteit. Bij de eerste gaat het vooral om de betekenis die deze heeft  voor het ge-
heel. Er moet dan vooral gedacht worden aan doelen en middelen. De tweede 
vorm van rationaliteit heeft  betrekking op de waardering van de praktijk zelf. 
Wanneer we uitspraken doen over een bepaalde praktijk, is de vraag naar de 
interne betekenis in de zin van rechtvaardiging aan de orde. Over deze vorm 
van rationaliteit moet hier iets gezegd worden.
Rationaliteit kan formeel worden opgevat. Kortweg komt deze opvatting erop 
neer dat een overtuiging alleen redelijk (rationeel) kan worden genoemd wan-
neer er argumenten voor kunnen worden gegeven. De argumentatie levert uit-
spraken op die zelfevident zijn. Geloof bijvoorbeeld kan worden opgevat als 
onbetwijfelbaar op grond van zelfevidente uitspraken. Rationaliteit en waar-
heid dekken elkaar dan volledig. Daarnaast kunnen we, zoals ik hier doe, uit-
gaan van praktijk-georiënteerde visies op rationaliteit. Rationaliteit is dan ver-
bonden met een bepaalde praktijk. Binnen een dergelijke praktijk gelden eigen 
criteria voor wat rationeel is. Stoker onderscheidt een drietal vormen: sociaal 
evidentialisme, presumptionisme en contextualisme.56

Sociaal evidentialisme is gebaseerd op de idee dat men uit dient te gaan van 
bepaalde redenen om te kunnen bepalen of overtuigingen rationeel zijn. Het 
gaat dan echter niet om direct gerechtvaardigde overtuigingen, maar om het 
oordeel van een gemeenschap van deskundigen.
Het presumptionisme is gebaseerd op redelijke aanvaarding. Men kan bewe-
ringen voor geloofwaardig houden zonder er eerst redenen voor te geven. Het 
is redelijk om er een bepaalde overtuiging op na te houden tenzij er goede 
redenen zijn om op te houden met te denken dat ze waar zijn. Er kunnen wel 
redenen voor een overtuiging worden gegeven, maar dat behoeft  niet vooraf, 
het kan ook achteraf. 
Tenslotte kunnen we het contextualisme noemen. De boven beschreven prak-
tijkgerelateerde vorm van rationaliteit zoals door Wittgenstein genoemd, valt 
hier onder. Rationaliteit is dan niet alleen verbonden met een bepaalde prak-
tijk (of taalspel in termen van Wittgenstein), maar wordt er ook door bepaald. 
De gemeenschapsstichtende activiteiten die de kleine groepen dienen te on-
dernemen, vinden hun rationale in gaven die moeten worden ingezet ten be-
hoeve van het welzijn van de naaste. Binnen de kerkelijke gemeenschap staat 
dit niet ter discussie. 

56. Stoker 2004.
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Gegeven de kerkelijke context behoort dergelijk gedrag tot de vanzelfspreken-
de orde der dingen omdat dit gefundeerd is in het bijbelse gavenverhaal. 
Voor rationaliteit binnen bepaalde praktijken geldt dat elke praktijk autonoom 
is die zijn eigen maatstaf kent. Daarmee verbonden is een eigen waarheid, een 
eigen kijk op de werkelijkheid. Waarheid is praktijkgebonden. De vraag of een 
bepaalde religie of levensbeschouwing redelijk is kan niet worden beantwoord 
omdat er geen praktijk-externe realiteit is.57 Met betrekking tot religie is deze 
uitspraak problematisch omdat uitgaande van de autonomie van een bepaalde 
praktijk we alleen geldige uitspraken kunnen doen binnen een bepaalde prak-
tijk.
Religie in de zin van geloofsuitspraken heeft  daarmee alleen geldigheid bin-
nen een religieuze praktijk. Een dergelijke opvatting is contextualistisch. Al-
leen binnen de gegeven context kunnen geldige uitspraken worden gedaan. 
Waarheid en onwaarheid zijn verbonden met het taalspel van de gegeven 
praktijk. Vanuit een dergelijke opvatting is dus geen discussie mogelijk met 
actoren die deelnemen aan een ander taalspel. Waarheid is praktijkgebonden. 
Mensen vanuit verschillende praktijken nemen de wereld anders waar. Waar-
heid is hiermee relatief. Vanuit geloof beschouwd is dat een problematische 
uitspraak, want wanneer inderdaad de betreff ende praktijk bepalend is voor de 
waarheidsvraag, ontneemt dat de deelnemers aan een praktijk de mogelijkheid 
uitspraken te doen over andere praktijken. 
Het valt niet te ontkennen dat rationaliteit contextgebonden is. De beteke-
nis van uitspraken verandert wanneer men ze in een andere context plaatst. 
Vroom geeft  als voorbeeld de uitspraak: ‘Christus leeft ’. Het woord leven wordt 
hier in een bijzondere betekenis gebruikt en behoeft  toelichtingen en kwalifi -
caties. De gemeenschap als lichaam, zoals de kerkenraad de activiteiten van de 
verschillende leden typeert, is een vergelijkbare uitspraak.
Maar hiermee is de conclusie dat men religieuze inzichten van de ander per 
defi nitie niet kan begrijpen niet gerechtvaardigd. Wanneer men met begrijpen 
bedoelt dat men alle implicaties van levensbeschouwelijke inzichten kent, met 
inbegrip van de daarmee gepaard gaande religieuze belevingen, dan zou we-
derzijds verstaan inderdaad een onmogelijkheid zijn. 

57. Stoker 2004, 87. Overigens is het de vraag of Stoker hier praktijken als taalspelen niet te 
sterk afgrenst ten opzichte van elkaar. Wittgenstein ziet taalspelen als gehelen die niet van 
elkaar te isoleren zijn. Doordat verschillende taalspelen met elkaar in interactie zijn kun-
nen daardoor wijzigingen binnen taalspelen totstandkomen. Opvattingen en overtuigingen 
die deel uitmaken van een ander taalspel kunnen ons eerst vreemd voorkomen, maar via 
interactie met vigerende opvattingen binnen de eigen praktijk nieuwe betekenissen doen 
ontstaan (Burms in Kuypers 1991, zie bijvoorbeeld ook Alston in Stoker 2004).
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Het is tot op zekere hoogte mogelijk zich in te leven in de ander, er iets van te 
begrijpen en wanneer we ons echt inspannen zelfs tamelijk veel.58 Een bredere 
waarheidsvraag hoeft  dus niet onmogelijk te worden. In de benadering van 
Wittgenstein worden praktijken ontologisch opgevat. Het is ook mogelijk deze 
praktijken kentheoretisch te benaderen. Daarmee kunnen sociale praktijken 
van elkaar onderscheiden worden op basis van waargenomen handelingen en 
betekenissen die daaraan worden gehecht, maar tegelijkertijd blijft  het moge-
lijk de waarheidsvraag praktijken te laten overstijgen. “Voor mij zijn praktijken 
van geloofsvorming in kentheoretisch opzicht van overheersende betekenis, maar 
niet in metafysisch opzicht.”59 
De regel van geloofwaardigheid geldt niet alleen binnen een praktijk, maar is 
ook op de praktijk als zodanig toe te passen en daarom niet praktijkgebonden. 
Het maakt verschil of we uitspraken contextbepaald of contextafh ankelijk zien. 
Vooruitlopend op de volgende paragraaf waarin ik stilsta bij de traditie is het 
van belang vast te stellen dat veranderingen in de context aspecten van de reli-
gieuze traditie onhoudbaar maken. Wittgenstein wijst erop dat taalspelen kun-
nen verdwijnen en nieuwe kunnen ontstaan. 
Veranderingen in de cultuur kunnen de geloofwaardigheid van bepaalde re-
ligieuze claims zodanig aantasten dat het taalspel een wezenlijke verandering 
ondergaat. Het is denkbaar dat het organiseren in kleine groepen daaraan een 
bijdrage levert. Het accent dat gelegd wordt op het uitwisselen van ervarin-
gen die niet gebonden hoeven te zijn aan religieuze ervaringen, kan binnen de 
groepen taalspelen tot ontwikkeling doen komen die niet meer per defi nitie 
religieus te duiden zijn.60 

58. Vroom 2003, 65,66. 
59. Alston in Stoker 2004, 90.
60.  Zie verder Brümmer 2001. Burms en De Dijn maken een onderscheid tussen het taalspel 

van de kennis, wat ze cognitieve interesse noemen, en het taalspel van de religie, door 
hen zingevende interesse genoemd. Het verschil tussen deze twee taalspelen is de verschil-
lende manier waarop taal wordt gebruikt. In een wetenschappelijk betoog is er geen afstand 
tussen de letterlijke betekenis en wat wordt bedoeld. Religieuze taaluitingen daarentegen 
hebben een onherleidbaar suggestief karakter: wat ze oproepen valt niet samen met enige 
letterlijke inhoud en daarom verwijzen ze onrechtstreeks naar het ongezegde. Wat Burms 
en Dedijn hier doen is het uiteenleggen van wetenschap en geloof. In hun benadering zijn 
dat verschillende taalspelen. In mijn opvatting is het in de praktijk mogelijk deze bijeen te 
houden zolang men bereid is de eigen vooronderstellingen kritisch te laten bevragen. Met 
Stoker ben ik van mening dat de regel van de redelijke aanvaarding niet beperkt hoeft  te 
blijven tot een gegeven praktijk, maar over de grens van die praktijk heen kan gaan. Op 
voorhand behoeft  daarbij het eigen gelijk geen uitgangspunt te zijn, maar moet wel de be-
reidheid bestaan inzage te geven in de argumentatie die het waarom van keuzes inzichtelijk 
maakt. Er zou anders binnen een samenleving strikt genomen geen basis meer kunnen zijn 
voor gedeelde normen of waarden. (Burms en De Dijn in Woudenberg 1992).
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4.6 Traditie

Uitgaande van het institutionele karakter van kerkelijke gemeenschappen 
is er in de tijd gezien continuïteit. Die continuïteit heeft  een conserverende 
werking. Het is een bepaald betekenismodel dat wordt geconserveerd. Ook 
al treden daarin in de loop van de tijd veranderingen op en worden bepaalde 
aspecten anders gewaardeerd, voor betrokkenen is continuïteit uitgedrukt in 
waarden, die van alle tijden worden geacht te zijn en steeds verbonden blijven 
met het transcendente, een houvast. De rituelen vormen daarvan uitdrukking 
en verbinden het verleden met het heden. Traditie is daarmee een bepalend 
element voor de identiteit van een kerk. 

In een tijd die als posttraditioneel kan worden gekenmerkt, is het van belang 
stil te staan bij het traditiebegrip omdat door mij is opgemerkt dat de traditie 
bij het voortbestaan van religieuze praktijken een belangrijke rol speelt.
In navolging van Th omson onderscheid ik een viertal aspecten die relevant 
zijn.61 
1.  Traditie draagt op grond van haar gezag een patroon van normen en waar-

den over; 
2.  Ze legitimeert bepaalde maatschappelijke praktijken; 
3.  Ze verschaft  een overkoepelend zingevend kader waarbinnen individuen 

of groepen zich thuis voelen; 
4.  Ze verschaft  individuen of groepen een eigen identiteit. 

Zowel het normatieve als het legitimerende aspect staan in de moderne tijd 
onder druk. 
Mensen willen zich niet meer laten gezeggen door overwegingen die gelegiti-
meerd worden binnen een bepaalde traditie. Overigens is er wel een verschil 
tussen de bredere maatschappelijke context en de situatie binnen kerkelijke 
organisaties. Kerken bestaan bij de gratie van een bepaalde traditie. Wanneer 
de overgeleverde normen en waarden geen betekenis meer hebben, kan er van 
een kerkgenootschap in traditionele zin niet meer gesproken worden. Immers 
bezien vanuit een concrete kerkgemeenschap is het hanteren van een bepaalde 
traditioneel gegroeide religieuze praktijk bestaansvoorwaarde.
Dat betekent niet dat daarin geen veranderingen optreden en dat er geen 
verschuivingen plaatsvinden in de wijze waarop de traditie wordt gewaar-
deerd. 

61. Th omson in Witvliet 1999, 25.
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We zien dat bijvoorbeeld in de aanpassingen die gepleegd worden binnen re-
ligieuze praktijken. Die aanpassingen hebben overigens regelmatig een para-
doxaal karakter omdat ze vaak verdedigd worden juist met een beroep op de 
traditie. Binnen de vrijgemaakte kerken zien we bijvoorbeeld veranderingen 
optreden in de rol van de predikant. Vanouds vervulde deze een centrale rol 
binnen de kerkdiensten, nu zien we een ontwikkeling waarbij steeds meer ge-
meenteleden worden ingeschakeld bij de vormgeving van diensten. Gemeen-
teleden doen de de schrift lezing, zij geven suggesties voor aanpassingen in de 
liturgie en kunnen tijdens de dienst gebeden uitspreken, de gemeente zingt 
het votum. Taken die vanouds uitsluitend door de predikant werden vervuld 
worden nu waargenomen door gemeenteleden. Men beroept zich daarbij op 
de situatie van vlak na de Reformatie. De Reformatie vond mede haar oorzaak 
in een toenemend verzet tegen een hiërarchisch georganiseerd kerkmodel dat 
strijdig werd geacht met het ambt van alle gelovigen.
Door terug te grijpen op die situatie worden veranderingen doorgevoerd die 
door het gros van de leden bezien worden als vernieuwingen, maar gepresen-
teerd worden als restauraties. Het sterke accent dat gelegd wordt op het ambt 
aller gelovigen en de gaven die leden van de gemeente bezitten, maakt de con-
statering dat daardoor de hier beschreven ontwikkeling wordt gestimuleerd 
aannemelijk.

De elementen van zingeving en identiteit krijgen vandaag een andere waar-
dering. Door het wegvallen van grenzen kunnen mensen veel gemakkelijker 
kennis nemen van andere (concurrerende) zingevingskaders waardoor tradi-
ties een andere betekenis kunnen krijgen en tevens een andere inhoud. Er zijn 
daarbij een tweetal bewegingen waar te nemen. Enerzijds de opkomst van het 
fundamentalisme, anderzijds het ontstaan van nieuwe religieuze bewegingen 
met een losse organisatievorm. Fundamentalisme wordt vaak gezien als een 
beweging die antimodern is en vooral getypeerd moet worden als een conser-
vatieve beweging. Een belangrijk kenmerk van de moderniteit is de toegeno-
men keuzemogelijkheid. Het fundamentalisme maakt van die keuzemogelijk-
heden gebruik.
Er wordt een selectieve keuze gemaakt uit het eigen traditionele gedachtegoed 
en daaraan wordt vervolgens een absolute claim verbonden. Daarmee wordt 
een onbetwijfelbaar fundament gelegd waaraan mensen zekerheid kunnen 
ontlenen.62 Anderzijds zien we dat mensen selectieve keuzes maken uit wat 
voorhanden is en daaruit een betekenismodel samen stellen dat houvast geeft  

62. Witvloet, 26
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in het dagelijks leven. Dergelijke eclectisch samengestelde modellen combi-
neren elementen uit verschillende tradities, maar kunnen wel weer uitgroeien 
tot para-instituties, of ze verdwijnen na verloop van tijd en maken plaats voor 
weer andere modellen.
 
Bezien vanuit de leden is een gemeenschap gericht op de creatie en onderhou-
ding van een gemeenschappelijk betekenismodel dat hen helpt greep te krijgen 
op een complexe werkelijkheid. Dat proces is contingent omdat de werkelijk-
heid meerduidig is en aan verandering onderhevig, en betekenismodellen re-
gelmatig gereconstrueerd worden.
Wil de gemeenschap echter als zodanig herkenbaar blijven, dan moet er wel 
sprake zijn van een onderscheidend betekenismodel. 

4.7 Betekenis en gemeenschap

Kerken zijn bij uitstek normatieve organisaties.63 Immers als kerntaak is het 
verschaff en van zingevingsmodellen aan de leden genoemd. Die modellen zijn 
gebaseerd op een bepaalde interpretatie van bijbelse gegevens die voorschrij-
ven welk betekenismodel in een gegeven situatie relevant is. 
Enerzijds schept dat rust omdat het mensen helpt complexiteit te reduceren, 
het handelen is immers voorgeschreven. Anderzijds verandert de omgeving, 
waardoor mensen gedwongen zijn hun handelen aan te passen aan nieuwe 
situaties. Dat vereist soms een herinterpretatie van eerder vastgelegde inter-
pretaties. Er dient een aangepast betekenismodel te worden ontwikkeld aan-
sluitend aan de nieuwe situatie.
Omdat normen een integrerend bestanddeel zijn van de gemeente zijn ver-
anderingen bedreigend voor de leden van de organisatie: geraakt wordt aan 
overtuigingen van mensen die nauw verbonden zijn met vragen rond ‘hoe het 
hoort’. Mensen ontlenen daaraan houvast. Overigens is dat een paradoxale si-
tuatie. Normen berusten deels op overlevering en worden doorgegeven van 
generatie op generatie, maar tegelijkertijd moeten normen mee veranderen 
met de tijd. Elke nieuwe generatie dient op eigen wijze overgeleverde normen 
te interpreteren en bruikbaar te maken voor de eigen situatie. Daarom zijn nor-
men per defi nitie aan verandering onderhevig. Bovendien moet onderscheid 
worden gemaakt tussen geschreven normen, wettelijke vastgelegde normen, en 
alledaagse opvattingen en gewoonten. Bezien vanuit normatieve opvattingen 
kan een kerk gezien worden als een normatieve rechtvaardigingsomgeving. 

63. Vgl. Zijderveld 2000.
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Voorzover deze omgeving wordt gedeeld, is er sprake van normaliteit, bij ver-
deeldheid van normativiteit. Mensen leven dan wel in een normatieve ruimte, 
maar welke normen geldigheid hebben is voorwerp van discussie en strijd.64 
Terpstra omschrijft  een normatieve ruimte als een ruimte waarin sprake is van 
een set van gedeelde opvattingen over wat normaal is of zou moeten zijn en 
daarmee ook de onenigheid die daarover bestaat.65 Het waardevolle van deze 
benadering is dat het de mogelijkheid schept normativiteit als integrerend be-
standdeel van cultuur te isoleren. 
Dat is hier relevant omdat, zoals verdedigd, een kerk een normatieve orga-
nisatie is waardoor het dus van belang is om te bezien hoe die normativiteit 
zichtbaar wordt en wat de gevolgen zijn voor het handelen van de leden van 
de gemeenschap. 

Binnen het culturele discours werd en wordt de opvatting aangehangen dat 
cultuur bij uitstek de expressie is van wat mensen delen. Het zou gaan om 
Shared values and basic assumptions. It’s the glue that binds 66 Het is de vraag of 
deze opvatting strookt met wat in de praktijk wordt waargenomen. Toch klinkt 
deze gedachte sterk door bij theologen in het spreken over gemeenschap. Het 
begrip suggereert dat er binnen een kerkelijke gemeenschap consensus bestaat 
met betrekking tot basisnormen en waarden.
Zoals ik bij de korte uiteenzetting over communitaristen al aangaf, is daar wel 
een kritische kanttekening bij te plaatsen. Buys noemt in zijn bespreking van 
wat een gemeenschap is enkele aspecten die te denken geven. Binnen een ge-
meenschap vertelt men elkaar verhalen die een reservoir vormen van een ge-
deelde geschiedenis.
Haat en frustratie kunnen echter ook deel uitmaken van deze verhalen, die 
daarmee waarborgen dat haat en frustratie steeds worden doorgegeven. Ge-
meenschappen beschikken over eigen symbolen en rituelen, maar wie mogen 
deelnemen en op welke voorwaarden?
Om de eigen gemeenschap te versterken zet men zich vaak af tegen ‘vijan-
den’, vaak betreft  dat constructies die niet overeenstemmen met de feiten. Het 
samen dingen doen geeft  verbinding, maar dat geldt ook voor de maffi  a. Lei-
dinggevende fi guren binnen kerken, bijvoorbeeld predikanten, oefenen grote 
invloed uit, lang niet altijd ten goede.67 
Juist ook omdat gemeenschap prescriptief wordt gehanteerd, is de gedachte 

64. Terpstra 1997.
65. Idem.
66. Schein 1985.
67. Buijs 2002.
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dat het gemeenschappelijke gevonden kan worden in de consensus rond een 
betekenismodel dominant. 
Dat beeld wordt nog versterkt wanneer de gemeenschap benaderd wordt 
vanuit het functiebegrip, zoals veel praktisch theologen blijken te doen.68 
Gemeenschap wordt beschouwd als een functie van de kerk, een empirische 
categorie, tegelijkertijd is die functie een noodzakelijke zijnsvoorwaarde voor 
de kerk. Gemeenschap is functioneel voor de kerk, maar is tevens haar wezen. 
Van de Kamp onderscheidt in navolging van Hendriks kern en functies, bij 
kern gaat het om het wezen van de kerk en bij functies om de eff ecten van het 
handelen van de kerk. De kern is bepalend voor het kerk-zijn.69 Wanneer we 
echter vaststellen dat gemeenschap kan worden getypeerd als een groep met 
een gedeeld betekenismodel, stuurt dat model het handelen, de eff ecten van 
dat handelen vormen dan het functieaspect. Duidelijk is dat daarmee een cir-
kelredenering wordt blootgelegd die ons niet verder helpt zicht te krijgen op 
de kerkelijke gemeenschap.
Van der Ven baseert zich in zijn spreken over grondfuncties van de kerk op 
Parsons, maar doet dat kritisch door bijvoorbeeld aan te tekenen dat Parsons 
te weinig oog had voor machtsprocessen binnen relaties.70 Wat Van der Ven 
niet noemt is de inherente zwakte van het functionalisme. Wat als functie 
wordt benoemd, is niet anders dan een door structuren of processen veroor-
zaakt proces dat de bijzondere eigenschap heeft  aan de stabiliteit, integratie, 
reproductie, et cetera bij te dragen. Het gaat dus om gewone causale verklarin-
gen. Van der Ven noemt bijvoorbeeld identiteit een grondfunctie van de kerk. 
Het eff ect van deze functie is de realisering van de algemene functie van de 
kerk, namelijk religieuze communicatie. 
Die communicatie heeft  echter vorm gekregen in een vaak langdurig histo-
risch proces. Op het moment dat die communicatie als kernfunctie wordt aan-
gewezen, wordt gevolg tot oorzaak gemaakt. In feite is dit een variatie op het 
thema dat ik al bij Van de Kamp aanwees.
Misschien voelen praktisch theologen zich tot het functionalisme aangetrok-
ken vanwege het organische karakter, wellicht roept dat associaties op met het 
in de bijbel getekende beeld van de gemeente als een lichaam, waarbij elk lid 
een onmisbare functie vervult ten opzichte van het geheel. We treff en die ver-
binding regelmatig expliciet aan. Te Velde bijvoorbeeld beschrijft  de gemeente 
als een lichaam, een organisme dat als een eenheid opereert.

68. Van de Kamp 2003. vgl.Van der Ven 1998. vgl. Hendriks 1998.
69. Van de Kamp 2003.
70. Van der Ven 1998, 76.
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4.8 Overwegingen

Wanneer we de opbrengst van dit hoofdstuk relateren aan de empirie, blijkt dat 
de keuze voor kleine groepen aspecten van een inhoudelijke en een functio-
nele rationaliteit vertoont.
De structuuringreep moet bijdragen aan de oplossing van een probleem. De 
gemeente kent een tekort aan ambtsdragers. Door het pastoraat deels terug te 
leggen in de gemeente verwacht men dit probleem te kunnen oplossen. Het is 
de kerkenraad die dit besluit neemt. We herkennen hierin elementen van de 
defi nitie van Lammers. De kerkenraad is geroepen tot het geven van leiding. 
De gekozen oplossing is gezien de omstandigheden doelmatig.
De gegeven verantwoording vertoont kenmerken van een inhoudelijke rati-
onaliteit. De inzet van gaven vanuit het aan elkaar gegeven zijn om daardoor 
uitdrukking te geven aan gedeeld geloof, past beter bij de omschrijving van 
Ploeger. Wel blijkt dat Ploeger het subject de ruimte geeft  door niet het col-
lectief per defi nitie als centraal element te benoemen. 
De indruk ontstaat dat de kerkenraad aansluit bij een ontwikkeling die het 
subject meer honoreert. Men is daarbij wel gericht op de eenheid, maar opent 
voor leden de mogelijkheid zich meer als individu te manifesteren. Dat is ook 
wat in de kleine groepen gebeurt.
Er kunnen geen directe aanwijzingen worden gevonden voor een versterking 
van de gemeenschap op het niveau van de plaatselijke gemeente. Groepen blij-
ken deels bij te dragen aan vormen van instrumentele rationaliteit. 
Ze vormen in een aantal gevallen podia voor het etaleren van persoonlijke 
opvattingen en ervaringen die gelijkwaardig zijn aan de ervaringen van ande-
ren. De kerkenraad benadrukt ook het voorkomen van het uitvergroten van 
verschillen. Het aspect van (collectieve) zingeving dat cruciaal mag worden 
geacht voor kerken, verkrijgt een ongerichtheid door het ontbreken van een 
duidelijke structuur tijdens de bijeenkomsten. De ondernomen (en aanbevo-
len) activiteiten moeten bijdragen aan de gemeenschapszin, dat is wat centraal 
komt te staan.
Wanneer de constatering dat (post)moderne individuen geneigd zijn zinge-
vingkaders samen te stellen uit een grotere variëteit aan beschikbare elemen-
ten juist is, kunnen kleine groepen in de zin zoals hier beschreven, bijdragen 
aan een toename van het conglomeraat-type in de zin van Hijmans.

Het gemeenschap-zijn als conditio si ne qua non voor een kerk, is enerzijds een 
gegeven en ook uitgangspunt, anderzijds moet deze gemeenschap beter vorm 
krijgen. Op dit punt zien we spanningen. De eenheid wordt gevonden in een 
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reeks van grondwaarden. Deze staan niet ter discussie, het deel uitmaken van 
de gemeenschap veronderstelt het onderschrijven van deze waarden. Op ande-
re niveaus blijken wel verschillen toelaatbaar, men mag persoonlijke ervaringen 
inbrengen, maar voorkomen moet worden dat dit verwijdering veroorzaakt. 
Het meer ruimte bieden aan het individu heeft  gevolgen voor het collectief. 
Vanuit de omgeving wordt de noodzaak gevoelt diversiteit meer te honoreren, 
maar tegelijkertijd moet de eenheid groeien. Deze spanning tussen individu en 
gemeenschap lijkt binnen de kleine groep niet te worden opgelost. 
Dat is wellicht ook mede een gevolg van het niet in discussie brengen van 
grondwaarden. Wanneer daar de essentie van de gemeenschap moet worden 
gezocht, zou het juist in bespreking brengen van die waarden kunnen bijdra-
gen aan de eenheid. Het handelen van leden van de gemeenschap wordt daar-
door vooral gemotiveerd, maar, zoals in hoofdstuk 2 werd opgemerkt, wordt 
er niet meer systematisch gerefl ecteerd op begrippen als verbond en doop en 
de betekenis daarvan voor de gemeenschap. De daarmee verbonden kennis 
gaat behoren tot de background. De activiteiten die in de groepen plaatsvin-
den zijn niet meer direct verbonden met het institutionele niveau, wel worden 
pogingen ondernomen deze verbinding opnieuw tot stand te brengen door de 
lichaamsmetafoor. Deze metafoor is uitdrukking van het aan elkaar gegeven 
zijn, maar vloeit minder rechtstreeks voort uit de gedachte van het verbond. 
Wanneer in het naar elkaar (moeten) inzien vooral de essentie van de gemeen-
schap moet worden gezocht, doet het er minder toe welke activiteiten in de 
groepen gebeuren. Het laat zich (nog) niet voorspellen wat dit op de langere 
termijn betekent. Het (collectieve) handelen wordt meer gestuurd door het 
gegeven dat men bij elkaar hoort, dat is deels terug te voeren op een gedeelde 
geschiedenis. Men is in staat zich te bewegen binnen de praktijk omdat men de 
regels kent. Die regels zijn echter wel aan verandering onderhevig.
Het is vooral in de legitimering van deze regels dat er wijzigingen optreden. 
Het bij elkaar behoren werd binnen de vrijgemaakte kerk vooral bepaald door 
een waarheid die gebonden was aan de praktijk. Die waarheid was aanleiding 
voor het ontstaan van de kerk. 
Wanneer deze waarheid en de daarmee verbonden kennis meer naar de ach-
tergrond verdwijnt en het accent komt te liggen op het gegeven zijn van de 
gemeenschap uitgedrukt in het inzetten van gaven, kan de praktijkgebonden-
heid van de waarheid gaan schuiven. Het wordt moeilijker het onderscheid ten 
opzichte van andere kerkgenootschappen te blijven zien.
Binnen de groepen wordt de leden de mogelijkheid geboden het inzetten van 
gaven in praktijk te brengen. Daarvan wordt weinig zichtbaar, wel worden er-
varingen gedeeld, maar dat zijn meestal geen geloofservaringen. Vaak is dat 
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ook een bewuste keuze, en omdat het beleid van de kerkenraad gericht is op 
het vermijden van verschillen van inzichten komen wezenlijke zaken nauwe-
lijks aan de orde. Dat is mede een gevolg van het gebrek aan veiligheid. 
Dat er verschillen zijn staat vast, maar waar die verschillen vooral zitten komt 
niet naar voren.
Binnen de gemeenschap als normatieve ruimte is er overeenstemming over het 
moeten omzien naar elkaar, over de vraag hoe dat dan vorm te geven is geen 
eenstemmigheid. 
Het blijkt tegen de geschetste achtergrond lastiger te bepalen waar de gemeen-
schap nu vooral moet worden gezocht. Is dat in de kleine groep of nog steeds 
binnen de ongedeelde gemeente?
Daarmee wordt het ook lastiger de organisatie te typeren. Het gaat niet om 
een structuuringreep alleen, maar ook om een andere manier van kijken naar 
de gemeenschap. Wanneer het hart inderdaad ligt in de kleine groep, en het is 
daar dat gaven moeten worden ingezet, wat als een belangrijk element van de 
geloofskennis wordt gezien, verandert de betekenis van het gemeenschapsbe-
grip zoals dat eerder werd opgevat.
De institutionele vorm van de organisatie krijgt een ander aanzien. Voor deze 
vorm wordt gekozen ter wille van het voortbestaan van de organisatie. Vanouds 
werd de eenheid vooral bevestigd tijdens erediensten, daar werd de gemeen-
schap gevierd en beleefd. Dat lijkt niet meer voldoende en dus zijn nieuwe 
vormen nodig, maar ook nieuwe betekenissen. 
Natuurlijk zijn er nog zondagse bijeenkomsten en wordt daar de gemeenschap 
bevestigd, maar er is iets veranderd, namelijk een gediff erentieerder beeld van 
de gemeenschap.
De regels van het taalspel veranderen omdat de verhoudingen veranderd zijn 
door een institutionele ingreep. De kern van de groep wordt minder gezocht 
in een leerstellig systeem dat in rituelen op de zondagen wordt bevestigd, maar 
meer in onderlinge ontmoeting, waar men zichzelf kan zijn en bevestiging kan 
ontvangen. 
De constatering dat zich veranderingen voltrekken, zegt nog niets over oorza-
ken. Het zal geen toeval zijn dat de opkomst van de kleine groep een relatief 
recent verschijnsel is. Aangenomen mag worden dat dit type ingrepen verband 
houdt met bredere veranderingsprocessen binnen de maatschappelijke omge-
ving. De titel van de inleiding, licht en vloeibaar, wijst op processen met een 
ingrijpend karakter. 

Het grootste deel van de tijd heeft  de mens geleefd in verhoudingen die vooral 
als complementair kunnen worden beschreven. Er bestonden wederzijdse af-
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hankelijkheidspatronen met vaak een hiërarchisch karakter. Mensen waren in-
gebed in sociale relaties en namen daarin vanzelfsprekend hun plaats in. Dat 
is veranderd. Giddens ijkte de de term disembedding om daarmee aan te geven 
dat mensen losgeweekt worden uit lokale en temporele omstandigheden. 
In relatie tot het religieuze, de verbinding met het transcendente, merkt Tay-
lor op dat vandaag vraagtekens worden gezet bij overgeleverde opvattingen 
die een vanzelfsprekende orde creëerden. Er is nu sprake van niet-ingebedde 
religies die losstaan van de vroegere vanzelfsprekende orde, waarbij mensen 
zoeken naar een relatie met het goddelijke of het hogere en een breuk kan 
ontstaan met het voorgaande. Dat betekent een ingrijpende herziening van 
gangbare opvattingen over de verbinding met het hogere. De gemeenschap in 
traditionele zin is daarvoor niet meer nodig. Individuen of nieuwe groepen 
kunnen nieuwe vormen van sociaal verkeer ontwikkelen die niet gekoppeld 
zijn aan de heilige orde, maar wel tegemoetkomen aan persoonlijke behoeft en 
op het terrein van zingeving.
De opkomst van het moderne autonome individu is daarbij zowel oorzaak 
als gevolg. Het moderne individualisme betekent niet dat je nergens meer bij 
hoort, maar dat je jezelf ziet als iemand die behoort tot steeds bredere en on-
persoonlijker eenheden: de staat, de beweging, de menselijke gemeenschap. 
Taylor beschrijft  dat, in navolging van Calhoun, als een verschuiving van een 
‘relationele’ naar een ‘categorische’ identiteit.71 
Modernisering kan worden opgevat als een proces van individualisering ten 
gevolge van een diff erentiëring van het maatschappelijke leven en de daarmee 
verbonden pluralisering. 
Hier opgevat als een naast elkaar bestaan van een veelheid van levens- en we-
reldbeschouwingen. De beschrijving van de vrijgemaakte kerk laat zien dat de 
diversiteit toeneemt. Vooralsnog uit zich dat meer in pluriformiteit dan plura-
liteit. De vormen waarin de geloofspraktijk zichtbaar wordt, zijn meer divers 
geworden. Toch zien we daarnaast ontwikkelingen die wijzen op pluraliteit.
De data uit de hoofdstukken 2 en 3 maakten duidelijk dat de gelovige als in-
dividu meer in het centrum is komen te staan. Die beweging is in verband 
gebracht met subjectivering. De gemeenschap als collectief maakt plaats voor 
de gemeenschap als aggregaat van individuen. 
Een veranderende waardering van de gemeenschap is een uiting van veran-
derende betekenissen die daarmee worden verbonden. Betekenissen zijn cul-
tuurgebonden. Omdat cultuur en structuur nauw aan elkaar gerelateerd zijn, 
kunnen veranderende betekenissen de behoeft e aan structurele aanpassingen 

71. Taylor 2005, 164.
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vergroten. Betekenis veronderstelt kennis die wordt ingezet om veranderin-
gen te legitimeren. Deze kennis wordt ontleend aan bijbel en traditie waarbij 
aangenomen wordt dat vanuit de traditie aangereikte kennis ook in de bijbel is 
gefundeerd. In principe kan tussen traditie en openbaringskennis geen tegen-
stelling bestaan.
Juist in de moderniteit wordt de zekerheid van bestaande kennis geproblema-
tiseerd. Dat geldt zowel voor vigerende kennis, maar ook voor de wijze waarop 
deze is gefundeerd. Daarmee komt ook kennis die vanuit de traditie wordt 
aangereikt onder druk te staan.
Dat stelt actoren voor de uitdaging nieuwe zekerheden te zoeken en de eigen 
positie en die van de ander te herijken. De bestaande vanzelfsprekende orde 
biedt daarbij niet meer voldoende houvast. Daardoor verkrijgen ook tradities 
een andere waardering. De noodzaak het eigen standpunt te bepalen in een 
situatie waar onzekerheid troef is en verschillende wereld- en levensbeschou-
wingen een plaats opeisen, maakt het voor mensen moeilijk een consistent 
beeld van die werkelijkheid te ontwerpen als leidraad voor het leven. 
Het zwakker worden van banden die vanouds gemeenschappen samenhiel-
den, is een bedreiging voor de hechtheid van deze gemeenschappen. De ver-
anderende verhoudingen tussen collectief en individu zijn bedreigend voor 
het voortbestaan van de gemeenschap. Er is minder sprake van een collectieve 
intentionaliteit en juist dit gegeven is bepalend voor continuïteit. Het anders 
vormgeven van de praktijk is niet zonder risico omdat dit tot gevolg kan heb-
ben dat ik-intenties voorang krijgen boven wij-intenties. Kleine groepen bie-
den meer ruimte voor de eerste. 
Het zijn deze ontwikkelingen die aan een nader onderzoek moeten worden 
onderworpen omdat ze uitermate relevant zijn voor wat we zien gebeuren op 
het kerkelijk erf. 
Boven werden al enkele lijnen zichtbaar die inzage bieden in processen die 
grote invloed uitoefenen op kerkelijke gemeenschappen. De betrekkelijke ge-
isoleerdheid, lange tijd kenmerk van de vrijgemaakte kerk, brokkelt af. Ge-
beurtenissen in andere kerkgenootschappen, vooral binnen het kerkgenoot-
schap waaruit de vrijgemaakte kerk is voortgekomen, zag men als een bedrei-
ging voor de zuiverheid van het geloof en daarmee annex de kerk. Bij veel 
vernieuwingen kon dan ook de opmerking beluisterd worden: ‘we gaan de sy-
nodalen achterna’.72 Het bleek dan om vernieuwingen te gaan die inmiddels in 

72. Ter onderscheiding van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt werden de Gereformeerde 
Kerken in Nederland aangeduid als synodaal. Deze term had betrekking op de positie van 
de synode binnen dit kerkgenootschap die het karakter van meerdere vergadering feitelijk 
verloren had in de ogen van de vrijgemaakten. 
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de vrijgemaakte kerk gemeengoed zijn geworden. Met deze constatering kan 
niet worden volstaan. Er zijn redenen om het anders te gaan doen en het is niet 
waarschijnlijk dat deze uitsluitend het gevolg zijn van interne ontwikkelingen. 
Daarom moet duidelijk worden hoe intern kerkelijke en extern maatschap-
pelijke processen zich tot elkaar verhouden om meer zich te krijgen op het 
waarom van structuuringrepen die het subject meer ruimte bieden.
In het volgende hoofdstuk probeer ik een typering te geven van de moderniteit 
en de plaats van de kerk daarbinnen.
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Hoofdstuk 5    Moderniteit en kerk

5.1 Inleiding

Sinds Descartes is de wetenschap op zoek geweest naar een onbetwijfelbaar 
fundament waarop een stelsel van zekerheden kon worden gefundeerd. Inmid-
dels zijn we tot de ontdekking gekomen dat wetenschap permanent openstaat 
voor revisie omdat wetenschappelijke uitspraken altijd een voorlopig karakter 
dragen. Daarmee is onzekerheid inherent aan het bedrijven van wetenschap. 
Gevolg daarvan is dat de dingen altijd anders kunnen en dat veroorzaakt een 
voortdurend gevoel van onzekerheid, ook in het gewone leven. 
Lange tijd zorgde de traditie voor een gevoel van houvast, een zekerheid waar-
aan men zich kon vasthouden in onzekere tijden. In de moderniteit staat ook 
dit houvast ter discussie. De paradox is dat juist dit gegeven mensen op zoek 
doet gaan naar hun wortels, waarmee traditie dus opnieuw een rol gaat spelen, 
maar nu niet meer als vanzelfsprekende richtingwijzer voor het leven, maar 
als instrument om houvast te krijgen in een tijd dat alles veranderlijk is. Het 
gevolg hiervan is dat riten, symbolen en verhalen een hernieuwde betekenis 
krijgen als ankerpunt in het moderne leven. De betekenis verandert daarmee, 
de vanzelfsprekendheid en het verbonden zijn met een bepaalde gemeenschap 
worden losgelaten, veeleer zoekt men naar individuele betekenissen waarbij 
elementen van verschillende tradities worden samengevoegd tot een nieuw 
geheel, dat echter voortdurend weer kan worden veranderd door nieuwe ele-
menten toe te voegen en andere los te laten. 
Traditie is niet meer constitutief voor het handelen van mensen, maar veeleer 
lijkt er een situatie te groeien waarbij mensen de traditie naar hun hand zetten. 
Ze maken gebruik van datgene wat passend wordt geacht in hun levenscontext 
en geven daaraan een nieuwe betekenis. Als het waar is dat tradities voor een 
deel invented zijn, vindt er een proces van ‘re-invention’ plaats.1 
Deze ontwikkelingen kunnen niet los worden gezien van globalisering. Met 
het wegvallen van grenzen komen natiestaten onder druk te staan. Globalise-
ring betekent een radicalisering van de modernisering. Het analyseren van de 
sociale realiteit kan zich niet meer beperken tot de nationale staat omdat beïn-
vloeding van die realiteit is verbreed door wereldomspannende veranderingen 
die geen halt houden bij landsgrenzen. Zürn geeft  de volgende omschrijving 
van globalisering: “Een relatieve toename van de intensiteit en reikwijdte van 

1. Hobsbawm 1983.
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transnationale contacten met betrekking tot productieprocessen in de domeinen 
van de economie, het ecologisch milieu, geweld, mobiliteit, en in het domein van 
communicatie en cultuur” 2 
Beck wijst op een aantal verschijnselen dat zijns inziens laat zien dat het niet 
om tijdelijke veranderingen gaat, maar om veranderingen met een meer per-
manent karakter. Hij noemt de toenemende wereldwijde vervlechting van 
handel en fi nanciële markten en de daarmee toenemende macht van multina-
tionals waarop nationale staten steeds minder invloed hebben; de voortschrij-
dende informatie- en communicatietechnologie en de gevolgen daarvan voor 
informatiestromen en cultuurindustrie, de universele roep om de rechten van 
de mens en de toename van inculturele confl icten.3. 
De door Giddens genoemde expertsystemen, evenals de bedreigingen voor de 
leefwereld zoals door Habermas gesignaleerd, krijgen meer reliëf door deze 
situatiebeschrijving.4 
De ingrijpendheid van het globaliseringsproces, in de zin van processen van 
uitbreiding en compressie van ruimte, heeft  tot gevolg dat we leven in een op 
hol geslagen wereld.5

De eff ecten voor individuele actoren laten zich niet eenvoudig in kaart bren-
gen, maar een voor de hand liggend gevolg is dat mensen een gevoel van 
machteloosheid bekruipt omdat nauwelijks invloed kan worden uitgeoefend 
op processen van een dergelijke omvang. De hiermee gepaard gaande onze-
kerheid doet mensen binnen een globaliserende context op zoek gaan naar het 
lokale, omdat daar in de beleving van mensen nog zekerheid en houvast ge-
vonden kan worden. Het kleinschalige, het nabije, datgene waarop men greep 
denkt te kunnen houden verkrijgt een herwaardering. Omdat de gevolgen van 
globalisering overal doordringen, zien we in de praktijk een vermenging van 
het lokale en het globale. Robertson ijkte dit verschijnsel als glokalisering.6 
Enerzijds levert dat kansen op. Immers op lokale schaal kunnen nieuwe vor-
men van betrokkenheid zich ontwikkelen. Anderzijds is men in staat kennis 
te nemen van informatie ontwikkeld in geheel andere contexten die van in-
vloed kan zijn op de aard van lokale bindingen en de betekenis die deze voor 
betrokkenen hebben. Door velen is vooral dit proces ook in verband gebracht 
met secularisering. Traditionele betekeniskaders moeten in toenemende mate 
concurreren met andere vaak confl icterende betekenissen. 

2. Zürn in Hermans 2001, 32.
3. Beck 1999.
4. Habermas in De Roest 1998.
5. Giddens 1999. vgl. Beck 1999.
6. Featherstone/ Lash/ Robertson 1995. 
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Gemeenschappen veranderen daardoor van karakter. Kerken benadrukken 
vanouds het gemeenschapskarakter dat een conditio sine qua non is voor der-
gelijke instituten. Wie kerk zegt, zegt gemeenschap. Blijkbaar voldoet dit type 
gemeenschap niet meer voor veel mensen omdat men zich niet meer kan of 
wil verbinden met het onderliggende collectieve zingevingspatroon. Zinge-
ving wordt voor een belangrijk deel gestuurd door opvattingen over wat waar 
en juist wordt geacht. Daarom zijn zingeving en waarden en normen nauw met 
elkaar verbonden. 
Het ligt in de rede te veronderstellen dat de beschreven ontwikkelingen gevol-
gen hebben voor waarden- en normenpatronen die mensen er op nahouden. 
We kunnen dan ook spreken van culturele modernisering wanneer we letten 
op veranderingen die optreden in aangehangen waarden en normen. Door de 
afnemende betekenis van kerken voor het dagelijks leven worden mensen min 
of meer gedwongen zelf keuzes te maken ten aanzien van waarden en nor-
men.

Hoe die keuzes uitvallen hangt voor een belangrijk deel af van zingevingsmo-
dellen die men er op nahoudt en dat wordt deels weer bepaald door de groep 
waarmee men zich op enig moment wenst te verbinden. Mijn veronderstel-
ling is dat die keuzes belangrijke gevolgen hebben voor zowel de identiteit van 
individuen als groepen. Bellah schetst wat dit betreft  een somber beeld. Hij 
beschrijft  de situatie van de moderniteit als een ondermijning van de verbon-
denheid met de gemeenschap. Het teruggeworpen zijn op zichzelf betekent het 
einde van een gemeenschappelijke of groepsidentiteit. 

Bellah typeert de moderne maatschappij als een ‘culture of separation’, geken-
merkt door intellectuele fragmentatie: er is geen samenbindende visie meer 
met als gevolg sociale desintegratie: families verbinden zich niet meer met ge-
meenschappen en gemeenschappen niet meer met elkaar.7 Op deze uitspra-
ken valt overigens wel iets af te dingen, bovendien moet worden bedacht dat 
Bellah de Amerikaanse samenleving voor ogen heeft  en niet de Nederlandse. 

Binnen het meer orthodoxe segment van kerken in Nederland treff en we nog 
een sterk ontwikkeld gemeenschapsbesef aan, hoewel ook hier het vanzelf-
sprekende karakter daarvan afneemt. 
Het spreekt niet meer vanzelf dat mensen bij de kerk aankloppen voor zin-
geving. Ze doen dat in toenemende mate ook daarbuiten. Betekent dit dat 

7. Bellah e.a. 1985.
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godsdienst aan het verdwijnen is? Bepaald niet. De belangstelling voor religie 
is sterk groeiende, maar er is ten aanzien van de vormgeving een belangrijk 
verschil. Zoals eerder opgemerkt, keert men zich af van gevestigde kerkge-
nootschappen en zoekt men zijn heil bij allerlei nieuwe vormen van religieuze 
beleving, vaak op tijdelijke basis en onverplichtend, of men zoekt binnen de 
kerken naar nieuwe vormen die beter aansluiten bij het moderne levensgevoel. 
Zijderveld spreekt van het ontstaan van ‘lichte gemeenschappen’.8 Anderen zien 
een equivalent in netwerkorganisaties en bepleiten voor kerken een dergelijke 
structuur als wenselijk. Met een variatie op Bauman’s liquid modernity, worden 
pleidooien gevoerd voor een vloeibare kerk.9 Ook Habermas is de mening is 
toegedaan dat religieuze tradities vloeibaar gemaakt moeten worden, willen 
deze aansluiting behouden bij het moderne discours. Met een verwijzing naar 
Kundera zijn samenlevingsvormen en instituties misschien niet ondraaglijk, 
maar wel veel ‘lichter’ geworden. 

Kerken zijn ingebed in een bredere maatschappelijke context en ondergaan 
daarvan de invloeden. Mutatis mutandis geldt hetzelfde voor leden van die 
kerken. Ik typeer eerst relevante processen vanuit een maatschappelijk, en ver-
volgens vanuit een religieus kader. 
In het Sociaal en Cultureel rapport van 2004 wordt een vijft al maatschappelijke 
processen genoemd die zich in de huidige samenleving voordoen en waarvan 
aangenomen wordt dat ze ook in de toekomst een bepalende rol zullen spelen.10 
Genoemd worden: individualisering, informalisering, informatisering, inter-
nationalisering en intensivering. In het rapport van 1994 werd de individuali-
sering als meest bepalende sociaal-culturele kracht genoemd voor de periode 
tot 2010. Inmiddels zijn daar echter door voortschrijdend inzicht kritische 
kanttekeningen bij geplaatst. In bijvoorbeeld het boek van Duyvendak en Hu-
renkamp: Kiezen voor de kudde, worden nogal wat nuanceringen aangebracht 
op de individualiseringsthese.11 Dat neemt niet weg dat de gedachte dat indi-
vidualisering de meest bepalende ontwikkeling is geworden binnen moderne 
westerse samenlevingen, stevig verankerd geraakt is in het huidige publieke 
discours. Wil men serieus genomen worden, dan dient men zich bij het vige-
rende betekenismodel aan te sluiten. 
Inherent aan dit betekenismodel is de opvatting dat de samenleving als gevolg 
van een te ver doorgeschoten individualisering fragmenteert. 

8. Zijderveld 2000.
9. Ward 2003.
10. Schnabel in Sociaal en Cultureel Rapport 2004.
11. Duyvendak en Hurenkamp 2004.
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5.2 Individualisering

Duyvendak en Hurenkamp verwijzen onder meer naar het boek van Putnam: 
Bowling Alone, waarin op basis van onderzoek een ontwikkeling wordt gesig-
naleerd die wijst op het uiteenvallen van traditionele gemeenschapsvormen. 
Met de opmerking dat Putnam de term individualisering niet gebruikt, doen 
ze hem echter onrecht, want hij doet dat wel wanneer hij in een bespreking van 
de verhouding tussen individualisme en gemeenschap het idee dat met name 
Amerikanen uitgesproken individualisten zijn als een mythe bestempelt.12

Wat nu echter precies onder individualisering moet worden verstaan maakt 
Putnam niet duidelijk. 
De enige omschrijving die hij noemt is van Alexis de Tocqueville: “a calm and 
considered feeling which disposes each citizen to isolate himself from the mass of 
his fellows and withdraw into the circle of family and friends; with this little soci-
ety formed to his taste, he gladly leaves the greater society to look aft er itself.”13 

Het is de teloorgang van die organisatievormen die Putnam signaleert. Uit zijn 
betoog kan echter wel worden afgeleid dat de individualisering moet worden 
gezien als een bedreiging voor de sociale cohesie, en velen zeggen hem dat na. 
Het begrip krijgt dan een specifi eke negatieve connotatie. Als gevolg van de 
individualisering erodeert de gemeenschap en ontstaat een samenleving die 
Hobbes typeerde als een plaats waar ieder ieders vijand is.14 
Uit de bewijsvoering van Putnam kan worden gedestilleerd dat individuali-
sering met name begrepen moet worden als een afnemende deelname aan 
groepsactiviteiten en een toenemende onafh ankelijkheid van grotere sociale 
verbanden. Er is enige overeenkomst met de omschrijving die Dekker geeft : 
“Individualisering is een proces waarbij mensen losraken en zich losmaken van 
de traditionele verbanden en in toenemende mate zelf willen (keuzevrijheid) en/
of moeten (keuzedwang) bepalen hoe zij hun leven vormgeven.”15 Het bezwaar 
tegen een dergelijke omschrijving is dat individualisering afh ankelijk wordt 
gemaakt van wat binnen een bepaalde context als traditioneel wordt gezien. Er 
ontstaan immers steeds nieuwe verbanden waarmee mensen bindingen aan-

12. Putnam 2000.
13. Idem, 24. De Tocqueville maakt deze opmerking tegen de achtergrond van de door hem in 

de Amerikaanse samenleving gesignaleerde individualisering die in zijn visie echter tegelij-
kertijd gepaard gaat met wat hij noemt de Amerikaanse ‘verenigingskunst’ Het vermogen 
om zich te organiseren in talloze vrijwillig gevormde verenigingen en gezelschappen (Fu-
kuyama 1999, 24).

14. Hobbes 1985.
15. Dekker 2001, 234
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gaan. Wanneer kerken leden verliezen en die zich massaal aansluiten bij Green 
Peace, wordt de ene binding ingeruild voor de andere. Het karakter van die 
binding kan natuurlijk anders zijn, minder verplichtend bijvoorbeeld, en is 
dat meestal ook, maar dat laat onverlet dat het ene collectief voor het andere 
wordt ingeruild. 
Binnen kerkgenootschappen nemen we een sterke groei waar van evangelische 
groepen, veel van deze groepen hebben een lossere structuur in vergelijking 
met gevestigde kerkgenootschappen. De aanwas blijkt voor een belangrijk deel 
afk omstig te zijn uit de deze kerkgenootschappen. Dat men afscheid neemt van 
een meer traditionele organisatie en zich aansluit bij wat gezien wordt als een 
passend alternatief, kan op zich niet worden aangemerkt als individualisering. 
Tenzij de toegenomen keuzevrijheid en keuzemogelijkheid en het daarvan 
daadwerkelijk gebruikmaken als kenmerk van het verschijnsel wordt gezien. 
Dat er meer te kiezen valt is buiten kijf. Giddens ziet dat zelfs als een cruciaal 
element van de moderniteit. “We have no choice but to choose.”16 

5.3 Individualisering en subjectivering

Zowel in de omschrijving van Dekker als in de uitspraak van Giddens blijkt dat 
er een samenhang is tussen individualisering en subjectivering. Die samen-
hang kan alleen begrepen worden tegen de achtergrond van een langdurige 
maatschappelijke ontwikkeling die te typeren valt als modernisering. Hoewel 
deze term niet onproblematisch is vanwege de notie van vooruitgang die er 
vaak mee verbonden wordt, is de term breed ingeburgerd en lijkt er consensus 
te bestaan met betrekking tot de ontwikkelingen die daaronder moeten wor-
den begrepen.
Een belangrijk kenmerk van modernisering is de scheiding van sociale sferen. 
In feodale en pre-industriële samenlevingen vielen huishoudens en economi-
sche productie samen.
Door de industrialisering werden beide ontkoppeld. Deze diff erentiatie zette 
zich door op tal van terreinen. De structuur van de huidige samenleving wordt 
vooral gekenmerkt door een specialisering en uitwaaiering van instituten en 
organisaties met elk hun eigen complex van functies en functionarissen. De sa-
menleving wordt ten gevolge van deze processen steeds complexer, maar ook 
meer egalitair. Een stuwende kracht binnen moderniseringsprocessen is het 
streven naar emancipering gericht op verheffi  ng en gelijkstelling.17 Een ander 

16. Giddens in Kolm 2001, 81. 
17. Schnabel in SCP-rapport 2004.
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kenmerk is de secularisering van denken en handelen, hoewel hierbij wel en-
kele nuanceringen moeten worden aangebracht, ik kom daar in het kader van 
de bespreking van de kerkelijke context op terug. Weber sprak van de ont-
tovering van de wereld. Een ontwikkeling die een omslag markeerde naar een 
rationele, wetenschappelijke levens-en wereldbeschouwing, gepaard gaande 
met doel-rationeel handelen. Inherent daaraan ontwikkelde zich de idee dat 
de mens tot een vergaande beheersing van de sociale en natuurlijke wereld in 
staat is. 
Het gecombineerde eff ect van voortgaande diff erentiatie en doel-rationeel 
handelen vergrootte de onderlinge afh ankelijkheid van mensen. Rationeel 
handelen heeft  betrekking op bewust gemaakte afwegingen die vooral beoor-
deeld worden op hun eff ectiviteit in relatie tot een bepaald doel. Dat wordt 
zichtbaar in moderne productiewijzen, maar ook de sterk toegenomen bu-
reaucratisering binnen het bestuur is daarvan een voorbeeld. Dat veroorzaakt 
een voortdurend versterkte wederzijdse afh ankelijkheid omdat mensen rader-
tjes vormen die de machine geolied moet doen blijven draaien.18 
Door diff erentiatie en doel-rationaliteit als kenmerken van de moderne sa-
menleving met elkaar te verbinden, ontstaat voor leden de noodzaak een func-
tionele wijze van omgang met die samenleving te vinden. Dat betekent dat het 
handelende subject veel meer centraal komt te staan. Het voorgegevene, het 
vanzelfsprekende van premoderne tijden is verdwenen waardoor het individu 
op zichzelf wordt teruggeworpen en voortdurend gedwongen is keuzes te ma-
ken uit wat voorhanden is. Dat laat het paradoxale van de situatie zien. Immers 
de toegenomen keuzevrijheid impliceert meer vrijheid terwijl het individu aan 
het maken van keuzen echter niet kan ontsnappen, waarmee die vrijheid dus 
relatief wordt. 
Maar eveneens paradoxaal is het gegeven dat de toegenomen afh ankelijkheid 
door de doorgevoerde specialisatie de keuzevrijheid ook beperkt. Elias spreekt 
van Fremdzwang naar Selbstzwang om daar mee duidelijk te maken dat indivi-

18. Van der Veen, 1992. Van der Veen baseert zich hier op het door Durkheim gemaakte onder-
scheid tussen mechanische en organische solidariteit. Volgens Durkheim treff en we orga-
nische solidariteit vooral aan in moderne samenlevingen waarbij mensen sterk van elkaar 
afh ankelijk zijn vanwege de maatschappelijke diff erentiatie. In premoderne samenlevingen 
zien we veeleer vormen van mechanische solidariteit waarbij de maatschappelijke cohesie 
vooral tot stand komt op basis van gedeelde overtuigingen en gevoelens. Van der Veen ziet 
in de premoderne maatschappij mensen als onderdelen van een machine. Het lijkt me dat 
deze metafoor veel meer van toepassing is op de moderne maatschappij. Het maakt juist de 
toegenomen onderlinge afh ankelijkheid zichtbaar. (Paradoxaal genoeg zou deze ontwik-
keling ook leiden tot standaardisering op tal van levensterreinen, zie bijvoorbeeld Beck in 
Dekker 2001, 105) 
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duele vrijheid betaald wordt met zelf opgelegde vrijheidsbeperking.19 
Vaak wordt verkondigd dat het losser worden van banden tussen collectiviteit 
en individu een kernaspect van individualisering is.20 Dat is inderdaad waar-
neembaar, maar diff erentiatie is daarvoor een mogelijkheidsvoorwaarde. De 
keuze uit een groter aanbod van collectiviteiten biedt mensen de mogelijkheid 
zich te verbinden met steeds weer andere dominante opvattingen en waarden. 
Zo bezien is pluriformering een aspect van individualisering.21 

5.4 Pluralisering 

In de praktijk worden pluraliteit en pluriformiteit vaak voor verschillende 
ontwikkelingen gebruikt. Het is echter van belang nauwkeuriger te defi nië-
ren. Pluriformiteit of pluraliteit kan slaan op een hoge mate van arbeidsde-
ling en bijbehorende functionele afh ankelijkheid, maar kan ook betrekking 
hebben op de verzelfstandiging van allerlei levensterreinen die in afnemende 
mate staan onder het gezag van instituties als kerken bijvoorbeeld. Pluraliteit 
of pluriformiteit wordt ook vaak gebruikt om de veelheid aan levens- en we-
reldbeschouwingen te typeren. Inherent daaraan is dan de opvatting dat die 
levens-en wereldbeschouwingen principieel gelijkwaardig zijn. Een dergelijke 
benadering van pluralisme kan worden omschreven als principieel pluralisme, 
wanneer deze verbonden wordt met de notie dat de samenleving zodanig is 

19. Elias 2002. Interessant is in dit verband de waarneming van Schwartz. Het denken in de 
moderne tijd gaat uit van het grote belang van vrijheid, zelfb eschikking en zeggenschap. 
Zeggenschap is echter alleen mogelijk wanneer we een keuze hebben. Dus hoe meer keuze, 
hoe meer zeggenschap en hoe meer welzijn, is de redenering. Schwartz stelt daar tegenover 
de wet van de ‘afnemende meeropbrengst’. Elke nieuwe mogelijkheid voegt iets minder aan 
het welzijn toe dan de vorige, totdat de grensopbrengst van de extra keuzemogelijkheid 
afvlakt. Een tweede punt is dat extra keuzemogelijkheden psychologische kosten meebren-
gen: moeite, spanning, onrust, spijt, buitensporig hoge verwachtingen, et cetera. Bij een 
beperkt aantal mogelijkheden zijn deze kosten te verwaarlozen. Ons welzijn als uitkomst 
van keuzevrijheid is de som van twee tegengestelde processen. De stap van geen keuze naar 
enige keuze verhoogt de positieve kant van de keuzevrijheid. Maar de stap van enige keuze 
naar heel veel keuze voegt weinig toe aan de positieve kant, maar veel aan de negatieve kant. 
Dus bij elke toegevoegde keuzemogelijkheid zijn we slechter af dan we waren. Hij noemt 
het voorbeeld van een aanbod van vijft ig verschillende soorten spijkerbroeken. De kans dat 
we een passende zullen vinden is groter dan wanneer we uit twee zouden kunnen kiezen. 
Toch voelen we ons er slechter bij want uit een zo groot aanbod moet een volmaakt pas-
sende broek te vinden zijn, wat vaak toch niet het geval is. Met een extra keuze zijn we dus 
objectief beter af, maar subjectief slechter (Schwartz 2004). 

20. Hurenkamp in Duyvendak en Hurenkamp 2004, 21 
21. De Beer 2004, 21.
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geordend dat iedereen daarin naar eigen overtuiging moet kunnen leven.22 Het 
onderscheid dat Griffi  oen maakt is verhelderend.23 Hij ziet een pluraliteit van 
richtingen, van individuen/contexten, en van structuren.

De eerste vorm van pluraliteit wordt in tegenstelling tot de beide andere ge-
kenmerkt door het potentieel confl ictueuze karakter ervan: verschillen in rich-
ting (levens- en wereldbeschouwing bijvoorbeeld). Principieel pluralisme zou 
dan binnen dergelijke contexten nagestreefd moeten worden om confl icten 
te dempen.24 De beide andere vormen van pluraliteit worden vooral geken-
merkt door hun onderling aanvullende karakter. Het gegeven dat ieder indi-
vidu uniek is behoeft  niet ten koste te gaan van andere individuen, maar kan 
zelfs als verrijkend worden ervaren. Het bezwaar van dit onderscheid is dat 
individuen losgemaakt worden uit een sociale bedding. Die bedding is mede-
bepalend voor opvattingen die individuen er op nahouden. 

Zowel voor de islam als ook voor veel christenen geldt dat het geloof niet alleen 
betrekking heeft  op opvattingen die men huldigt, maar ook een bestaanswijze 
is. Het onderscheid van Griffi  oen, namelijk dat pluraliteit als verrijkend wordt 
ervaren, geldt met name voor groepen waarbinnen een zekere consensus wordt 
aangetroff en ten aanzien van de aangehangen levensbeschouwing. Het is dan 
ook de vraag in hoeverre verschillen tussen individuen productief zijn inzake 
het samenleven van mensen in een situatie van pluraliteit over opvattingen. 
De mening van De Beer tendeert vooral in de richting van de eerste opvatting, 
diversiteit in richtingen, want hij omschrijft  pluraliteit als een toename van de 
verschillen in opvatting tussen individuen.25 
Een belangrijke vraag in het kader van deze studie is welke eff ecten pluraliteit 
heeft  op religie en geloof. Op dit punt zien we tegengestelde opvattingen. 
Berger is de mening toegedaan dat religieus pluralisme negatief uitwerkt op 
geloofwaardigheidsstructuren(set van geloofsopvattingen: JM) omdat door 
pluralisme de positieve invloed die uitgaat van sociale netwerken en instituties 
als dragers van deze geloofwaardigheidsstructuren afneemt. Wanneer mensen 
aan een veelvoud van ‘geloven’ worden blootgesteld, betekent dat een verzwak-
king van de geloofwaardigheid van het geloof.26 
Finke en Stark nemen een tegenovergestelde positie in. Zij menen dat plura-

22. Kuijper 2005.
23. Griffi  oen, 2005.
24. Zie ook Kuijper 2005.
25. De Beer 2004, 23.
26. Berger 1976.
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lisme competitie tussen verschillende religieuze groepen versterkt waardoor 
deze groepen meer inzet zullen plegen om marktaandeel te behouden of te 
vergroten. Religieuze betrokkenheid zal daardoor eerder toe- dan afnemen.27 
Olson brengt op beide standpunten enige nuanceringen aan. Uit bestudering 
van het door Finke en Stark gebruikte empirische materiaal kan worden op-
gemaakt dat de factor bevolkingsdichtheid een belangrijke variabele is inzake 
de vraag of pluralisme religieuze betrokkenheid toe- dan wel doet afnemen. In 
zijn algemeenheid concludeert Olson dat in dichtbevolkte streken, vooral in 
steden, pluraliteit een negatief eff ect heeft  op religieuze betrokkenheid. Olson 
brengt dit vervolgens in verband met de mate waarin mensen opgenomen zijn 
in sociale netwerken. Hij verwijst onder meer naar Durkheim die al vaststelde 
dat in dichte netwerken, waarbij mensen veel onderlinge contacten onderhou-
den, de sociale controle relatief groot is. Dat kan een dempend eff ect hebben 
op pluraliteit. Wanneer daarbij bedacht wordt dat mensen een voorkeur heb-
ben voor groepsleden die er vergelijkbare opvattingen op nahouden, een eff ect 
dat het sterkst is in groepen met een sterk ontwikkelde (sub)culturele identi-
teit, mag worden aangenomen dat zolang er sprake is van een gesloten groep, 
de diversiteit relatief beperkt zal zijn.
Wanneer de omgeving pluraal is en de groep meer open komt te staan voor 
invloeden van buiten, zal op termijn de pluraliteit binnen de groep ook groter 
zijn. Immers bij het aangaan van (nieuwe) contacten ligt het voor de hand dat 
men daarvoor primair de directe leefomgeving gebruikt. Wanneer de diver-
siteit van opvattingen binnen die leefomgeving groot is, wordt het moeilijker 
contacten aan te gaan met mensen die dezelfde opvattingen huldigen. Olson 
wijst in dit verband op onderzoek van Blum dat uitwees dat mensen die in een 
plurale omgeving leven intensieve contacten onderhouden die ook een meer 
pluraal karakter hebben.28 
Dus, naarmate de omgeving meer pluraal wordt, is de kans op meer pluraliteit 
binnen de groep ook groter.29 Steun voor deze redenering treff en we vanuit 
een andere benadering ook aan bij Goudsbloem. Omdat er in de moderne 
tijd toenemende onzekerheid is over de vraag wat waar en juist is en er tege-
lijkertijd meerdere waarheden naast elkaar bestaan, die bovendien als gelijk-
waardig moeten worden gezien, is de kans op twijfel ten aanzien van de in de 
eigen groep beleden waarheid beduidend groter. Goudsbloem verwijst naar 
Mannheim wanneer hij opmerkt dat individuen gaan twijfelen aan de waar-

27. Finke en Stark in Olson 2000.
28. Blum in Olson 2000.
29. Olson 2000.
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heid van de eigen groep wanneer hun positie in de groep onzeker wordt, of 
wanneer de groep zijn bindende greep op het individu verliest. Er is een ver-
band tussen deze twee factoren. Immers wanneer een groep zijn leden gemak-
kelijker loslaat, zullen ze eerder geneigd zijn om te zien naar andere groepen, 
wat hun positie vervolgens onzeker maakt. Zolang mensen zich thuis voelen 
in een bepaalde gemeenschap, zullen zij zich voegen naar de heersende regels. 
In een plurale context zijn de mogelijkheden om van preferentie te veranderen 
echter aanzienlijk toegenomen. Vanuit verschillende referentiegroepen wordt 
een beroep gedaan op het individu dat aldus de mogelijkheid heeft  de ene 
groep voor de andere in te ruilen. 
En dat in de praktijk ook regelmatig doet. Dat behoeft  voor het individu in 
kwestie niet problematisch te zijn, maar kan dat wel worden wanneer het lid-
maatschap van een groep wordt opgezegd zonder dat een bevredigend alterna-
tief wordt gevonden. In dat geval vallen identifi catiemogelijkheden weg omdat 
de persoon op zichzelf teruggeworpen wordt. Goudsbloem brengt een derge-
lijke ontwikkeling in verband met het ontstaan van nihilisme omdat het grote 
aanbod van potentiële referentiegroepen kan leiden tot isolatie van individuen 
die elke zekerheid ontberen.30 

Binnen de vrijgemaakte kerk is de pluraliteit de afgelopen jaren toegenomen. 
Daaraan hebben contacten met andere ‘geloven’ zeker bijgedragen. De veron-
derstelling dat dit een vliegwieleff ect zou kunnen hebben omdat het in een 
dergelijke situatie moeilijker wordt gelijkgezinden te vinden, zal die plurali-
teit alleen maar meer doen toenemen. Er moet hier wel onderscheid gemaakt 
worden tussen geloof en religie. Wanneer mensen meer of minder religieuze 
betrokkenheid tonen, zegt dat nog niet direct iets over het feitelijke geloof dat 
men er op nahoudt. Wel is er een relatie. Wanneer de religieuze betrokken-
heid afneemt, omdat men los, of losser komt te staan van het binnen een be-
paalde groep beleden geloof, kan dat op termijn betekenen dat het geloof zelf 
verdwijnt, omdat het niet meer gevoed wordt door bijbehorende instituten, 
symbolen, tradities en gebruiken. 

5.5 Van strong naar weak ties

Het keuzegedrag kan gezien worden als een vorm van privatisering. Immers 
mensen maken keuzen op basis van persoonlijke opvattingen. Zij worden 
daartoe ook min of meer gedwongen. Duyvendak en Hurenkamp merken 

30. Goudsbloem 1960, 115, 116.
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echter op dat in de praktijk mensen veelal dezelfde keuzes maken waarmee 
het met de individualisering nogal mee zou vallen. Met name het proces van 
privatisering als aspect van individualisering zou begrensd worden door een 
ontwikkeling waarbij individuele opvattingen steeds meer worden bepaald 
door groepskenmerken.31 Op deze conclusie valt echter wel iets af te dingen. 
Uit het empirisch materiaal blijkt dat niet consequent met dezelfde variabelen 
is gewerkt. Zowel de groepen als de gemeten opvattingen zijn door de jaren 
heen niet constant. 
Het gegeven dat mensen gemakkelijker nieuwe bindingen aangaan ten koste 
van gevestigde instituties, betekent niet dat die nieuwe bindingen dezelfde 
duurzaamheid bezitten. Mensen wisselen vaker en gemakkelijker van voor-
keur. Duyvendak en Hurenkamp spreken van weak ties die de plaats innemen 
van strong ties.32

Dus een omslag van sterke en dwingende naar zwakke en vrijblijvende sociale 
banden. Het eff ectueren van eigen keuzen resulterend in vluchtige contacten 
is een uiting van individualiteit. Zo bezien blijkt de bewering dat het meevalt 
met de individualisering ontkracht te worden door het door Duyvendak en 
Hurenkamp gesignaleerde gedrag van actoren.
Dat mensen kiezen voor onverplichtende deelname aan verschillende sociale 
verbanden, laat zien dat traditionele instituties aan betekenis inboeten. Wat 
dat betreft  zien we een de-traditionalisering van het alledaagse leven.33 De 
autoriteit, die in het verleden werd toegekend aan kerken, heeft  aan betekenis 
fors ingeboet. Laermans beschrijft  deze ontwikkeling als een diepgaande de-
institutionalisering.34 
Het Sociaal en Cultureel Planbureau presenteerde recent een rapport waarin 
het resultaat is neergelegd van een onderzoek naar de participatiegraad aan 
traditionele organisaties als vakbonden, kerken, politieke partijen, omroep- 
en huisvrouwenverenigingen.35 Vooral jongeren blijken weinig meer te zien 
in lidmaatschap van dergelijke organisaties. Daaruit mag niet worden gecon-
cludeerd dat egoïsme en eigenbelang meer de boventoon zijn gaan voeren, 
want gelet op vrijwilligerswerk en lidmaatschap van ideële organisaties, blijkt 
Nederland samen met de Scandinavische landen koploper in Europa te zijn. 
Onderzoeker De Hart merkt op dat de afname van ledentallen van genoemde 
organisaties niet betekent dat burgers minder sociaal of politiek geïnteresseerd 

31. De Beer 2004, 33.
32. Duyvendak en Hurenkamp 2004, 219.
33. Beck in Laermans 1999, 211.
34. Laermans 1999, 211.
35. SCP rapport 2004.
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zijn. Veel meer neemt De Hart een verschuiving waar van sociaal engagement 
van oude naar nieuwe organisaties. Traditionele organisaties slagen er niet 
meer in veel burgers, en vooral jongeren, aan zich te verbinden. Deze orga-
nisaties slagen er niet in nieuwe manieren te ontwikkelen die aan moderne 
mensen appeleren, overigens hebben ze wel een sterk emanciperende functie 
gehad, maar door individualisering en ontzuiling zijn mensen hun eigen leven 
gaan beschouwen als uitgangspunt voor sociale betrekkingen. Mensen zoeken 
naar nieuwe vormen van binding. De Hart merkt ten slotte nog op dat sociale 
en maatschappelijke betrokkenheid niet alleen meer af te lezen is aan lidmaat-
schap van een organisatie. Niet alleen het verenigingsleven, ook het onderwijs, 
de arbeidsomgeving, het gezinsleven, de media en informele contacten bie-
den allerlei democratische socialisatiemogelijkheden en wegen om burgerlijke 
vaardigheden te ontwikkelen. De vorming van sociaal kapitaal vindt steeds 
meer plaats in andere settings.36 

Ook vele anderen zien een nauwe relatie tussen individualisering en de-insti-
tutionalisering. Het is dan echter van belang te onderscheiden tussen institutie 
en instituut. Dat kerken veel leden hebben verloren in de afgelopen decennia is 
onmiskenbaar. Gemakshalve wordt daaraan de conclusie verbonden dat religie 
daardoor steeds meer gemarginaliseerd is geraakt. De sterke groei van vaak 
spiritueel getinte groepen laat zien dat de kerk als instituut inderdaad naar de 
marge is gedrongen, maar religie als institutie niet. Zijderveld merkt daarover 
op: “Th e church as an empirical institute is a historical and culturally specifi c 
realization of religion as an institution. Religion as an institution is then best 
conceived as ‘being religious.”37 Ook in de moderniteit bestaan er kerken, uni-
versiteiten, de staat, et cetera als instituties, maar hun gedaante is veranderd. 
Het verband met de door Duyvendak en Hurenkamp genoemde weak en strong 
ties is dat moderne instituties niet meer ‘thick, greedy, grave and closed are, but 
thin, light, open and not at all greedy’.38 

36. De Hart in NRC Handelsblad 17 februari 2005.
37. Zijderveld 2000, 39. Zie hiervoor ook Ricoeur 1992, 194. Ricoeur omschrijft  een institu-

tie als een samenlevingsstructuur die vooral wordt getypeerd door een set van gedeelde 
mores in plaats van door een set van beperkende regels. Hij legt daarmee het accent op 
het ethische karakter van de institutie. Idealiter is deze constatering, zeker met betrekking 
tot kerken, juist. Wanneer beperkende regels kenmerk worden, is dat als een anomalie te 
beschouwen. In de praktijk doet zich dat wel voor. 

38. Idem, 125. Een complicatie is dat kerken tevens voortdurend worstelen met wat O’Dea het 
institutionaliseringsdilemma noemt. (O’Dea in Tennekes 1999) O’Dea benoemt verschil-
lende dilemma’s, hier zijn relevant het dilemma van de organisatie en het dilemma van de 
macht. Het eerste heeft  te maken met het feit dat de christelijke religie organisatorisch vorm 
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Omdat traditionele instituten veel minder bepalend zijn geworden voor vige-
rende betekenismodellen ontstaat onzekerheid. Voor antwoorden op levens-
vragen kon men terecht in de kerk, maar ook de kerk heeft  vaak geen antwoor-
den meer of de mensen hebben geen behoeft e aan antwoorden vanuit de kerk, 
of vanuit welke gevestigde traditie dan ook. 

Gevoed door een fundamentele behoeft e aan zingeving, zoeken mensen al-
ternatieven. Deels worden die gevonden in semi-kerkelijke organisaties, vaak 
ook vanuit bestaande kerken vormgegeven. Daarnaast ontstaan allerlei nieuwe 
vormen van verenigingen die vaak het karakter hebben van een one- issuebe-
weging. Van Gennep beschrijft  dat als een hergroepering rond nieuwe confl ic-
ten in de samenleving: belangengroepen, milieugroepen e.d.39 Binnen derge-
lijke organisaties treft  men gelijkgezinden waarmee men gedurende kortere of 
langere tijd optrekt tot nieuwe vormen of andere issues een grotere aantrek-
kingskracht blijken te hebben en wisselt men van groep. 

Organisaties die langere tijd mensen weten vast te houden kunnen overigens 
zelf weer uitgroeien tot institutie. Zijderveld betitelt deze als para-instituties.40 
Hij maakt hiermee duidelijk dat dergelijke organisatievormen hun bestaan 
danken aan traditionele instituties en daarvan in zekere zin ook afh ankelijk 
zijn. Ten gevolge van deze processen kunnen organisaties niet meer uitgaan 
van een lifelong committment. Mensen laten zich niet meer voor lange tijd 
binden. De maatschappij krijgt daardoor vanuit het individu bezien een net-
werkachtig karakter. Veel contacten, maar met een min of meer oppervlakkig 
karakter, gebaseerd op een persoonlijke keuze. De eerder genoemde privatise-
ring laat zien dat zowel morele als culturele keuzes niet meer primair worden 
bepaald door culturele en morele instituties, maar geprivatiseerd zijn.41 

krijgt en daarmee gaat lijken op andere organisaties. Dat betekent dat leden belang hebben 
bij het in stand houden van bepaalde structuren omdat veranderingen en hervormingen 
gevolgen kunnen hebben voor gevestigde belangen. Gevolg is dat het oorspronkelijke doel, 
namelijk de groei van de geloofspraxis, belemmerd wordt door de institutionele vorm. 

 Het dilemma van de macht houdt in dat geloof als een persoonlijke overgave aan een trans-
cendente werkelijkheid en het daarover met anderen in alle vrijheid communiceren kan 
worden gefrustreerd omdat de daarvoor benodigde ruimte gaat ontbreken ten gevolge van 
het bestendigen van een bepaalde maatschappelijke orde. Religieuze disciplinering is een 
uiting van de behoeft e de gelederen gesloten te houden en de rust te bewaren. Geloof kan 
daarmee geloofsdwang worden. 

39. Van Gennep 1989.
40. Zijderveld 2000, 127.
41. Bauman in Glas (red.) 1993, 138-140.
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5.6 Kerk en moderniteit, secularisering

Duidelijk is geworden dat traditionele kerkgenootschappen sterk aan be-
tekenis hebben ingeboet in de afgelopen decennia. Wat allereerst in het oog 
springt, zijn de sterk teruggelopen ledenaantallen. Vaak wordt dat als bewijs 
aangevoerd voor de bewering dat er een lineair verband is tussen dit gegeven 
en de secularisering. Een begrip dat niet eenduidig is en vaak onkritisch wordt 
gebruikt. In een recente publicatie over de toekomst van de gereformeerde 
traditie schrijft  van Bekkum:”De onzekerheid heeft  toegeslagen onder de Ne-
derlandse gereformeerden. De secularisatie heeft  hen gedecimeerd en uit elkaar 
geslagen.”42

Amelink typeert Nederlands gereformeerden als geseculariseerder dan gere-
formeerd-vrijgemaakten.43 Kuiper zegt het nog weer anders: “…steeds meer 
instituties werden losgekoppeld van de invloed van kerk en religie en kregen een 
autonoom gebied en daarmee een betekenis voor zichzelf. Deze secularisatie van 
de westerse cultuur kwam in de twintigste eeuw tot een hoogtepunt.”44 
Respectievelijk wordt secularisatie hier gebruikt voor de getalsmatige terug-
gang van de gevestigde kerken, als typering van een bepaalde levensstijl, en 
als een afnemende invloed op en een verzelfstandiging van voorheen onder 
invloed van de kerken staande instituties.
Vanuit een heel andere invalshoek stelde Martin al in 1965 vast dat seculari-
satie als begrip vooral ideologische doeleinden had gediend. Met name van-
uit seculiere wetenschappelijke hoek zag men religie als incompatible met 
wetenschap en wees men voortdurend op het afnemende belang daarvan in 
de samenleving. En dat terwijl de feitelijke ontwikkelingen niet wezen op het 
aanbreken van een seculier tijdperk.45 Deze voorbeelden zouden met andere 
kunnen worden aangevuld: duidelijk is dat het begrip meerdere betekenissen 
kan hebben en dat een defi niëring vereist is die duidelijk maakt wat bedoeld 
wordt wanneer we de term hanteren.

Dekker noemt drie processen die zijns inziens uiting zijn van secularisatiepro-
cessen: zichtbaar wordt dat de boven genoemde voorbeelden passen binnen de 
door Dekker gegeven omschrijvingen:
1.  Secularisatie als vermindering van de godsdienstigheid van de mens, hier-

bij kan worden gedacht aan vermindering van kerkbezoek en het minder 

42. Van Bekkum 2004.
43. Amelink 2003, 211.
44. Kuijper 1999.
45. Martin 1965.
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waarde hechten aan godsdienstige opvattingen en dergelijke.
2.  Secularisatie als beperking van de reikwijdte van de godsdienst, het on-

afh ankelijk worden van delen van de samenleving ten opzichte van het 
kerkelijk en godsdienstig leven.

3.  Secularisatie als aanpassing van godsdienst, een proces waarbij godsdienst 
zich inhoudelijk aanpast aan ontwikkelingen in de samenleving die resul-
teren in een geringere betrokkenheid op een transcendente werkelijkheid. 
Kort gezegd: verwereldlijking van godsdienst.46 

Deze omschrijvingen laten zien dat er zowel op macro- als microniveau ge-
sproken kan worden van secularisering. Het is zinvol om die twee niveaus te 
onderscheiden omdat de achtergronden verschillen en secularisering com-
plexer is dan op het eerste gezicht het geval lijkt te zijn. Impliciet in opvat-
tingen over secularisering is de gedachte dat de verzelfstandiging van verschil-
lende maatschappelijke domeinen, het zich onttrekken aan de beïnvloeding 
door de kerk, gezien moet worden als secularisering. Maatschappelijke dif-
ferentiatie is daarmee uiting van secularisatie. Dit proces voltrekt zich vooral 
op macroniveau. Hellemans en Tieleman laten zien dat het omgekeerde echter 
ook opgaat. Diff erentiatie is in hun optiek door kerken ook actief bevorderd 
waardoor de presentie in de maatschappij juist kon worden versterkt. Ze wij-
zen daarbij onder meer op de verzuiling. Ook de scheiding van kerk en staat 
kon als eff ect hebben dat door de afgenomen invloed van externe factoren een 
sterkere organisatie ontstond die een grotere invloed kon uitoefenen op de 
aanhang. Op microniveau zou ten gevolge van de secularisering de aanhang 
van georganiseerde religie afnemen met het voortschrijden van de modernise-
ring. Hierbij werd vooral op de rol van de wetenschap gewezen. 

Omdat wetenschap per defi nitie een seculiere kijk op de werkelijkheid heeft , 
zou het doordringen van wetenschappelijke opvattingen op alle terreinen van 
het leven tot een verdwijnen van het sacrale leiden.47 Hellemans en Tieleman 
wijzen op recent historisch onderzoek dat de modernisering zoals die voor 
1900 inzette, niet gepaard ging met ontkerkelijking, maar ook met kwantita-
tieve stabilisering en kwalitatieve intensivering. Daarmee is de ontkerkelijking 
in Europa dus vooral een verschijnsel uit de 20e eeuw. De eenduidige relatie 
tussen secularisatie en modernisering behoeft  dus relativering. Volgens Helle-
mans en Tieleman kan gesproken worden van modernisering van religie. Dat 

46. Dekker 2001, 117.
47. Hellemans en Tieleman 2001. vgl. Dobbelaere 1987.
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betekent dat kerken en hun leden kiezen voor vormen van geloofsbeleving en 
organisatie die passend zijn bij de moderne tijd. 

Deels blijkt secularisering een defi nitiekwestie te zijn. Immers een moderne 
vorm van beleving zal door velen ervaren worden als een vorm van secula-
risering. Van Rooden stelt op basis van onderzoek dat de opvatting dat mo-
dernisering van de samenleving traditionele geloofsvoorstellingen ongeloof-
waardig heeft  gemaakt en het geloof van individuele gelovigen heeft  aangetast, 
berust op een overschatting van de persoonlijke geloofsbeleving van velen en 
een onderschatting van het sociale aspect van godsdienst. In de 19e en de 20e 
eeuw was de godsdienst vooral een algemeen gedeeld vertoog waarvan men-
sen gebruik maakten om te weten hoe ze zich moesten gedragen. De kerkdien-
sten waren een rituele uitdrukking van de samenleving hoe zij toen was. Van 
Rooden noemt dat een als vanzelfsprekend ervaren en niet-refl exieve gods-
dienst. Pas toen kerken zichzelf begonnen te moderniseren, begon de grote 
leegloop. Als bepaalde riten en symbolen er niet meer toe doen, waarom zou 
je dan nog lid blijven? Dit moderniseringsproces vertoonde een ‘inherent eli-
tarisme’. Progressieve theologen hadden weinig boodschap aan de opvattingen 
van de ‘gewone’ gelovigen. De meeste mensen zoeken geborgenheid. Wanneer 
de kerk hen die niet meer kan bieden, haken ze af. 

Zij blijven echter wel geloven, terwijl de elite zich steeds meer verwijdert van 
een geloof zoals dat lange tijd vorm had binnen religieuze gemeenschappen in 
Nederland.48 Het gemeenschappelijke van genoemde processen is gelegen in 
een andere beleving en waardering van zowel het instituut kerk als de geloofs-
beleving. De in het voorafgaande besproken processen van individualisering 
en pluralisering als kenmerken van de moderniteit moeten vooral als oorzaak 
van deze veranderingen worden gezien. De functies die een kerk traditioneel 
bezat, zijn daarmee ernstig onder druk komen te staat. Immers een gemeen-
schappelijk beleden waarheid heeft  voor de leden van de organisatie een inte-
gratieve functie. Op het moment dat die gemeenschappelijkheid onder druk 
komt te staan, brokkelt de eenheid af en vermindert de integratie. Daarmee 
samenhangend verliest de kerk ook haar legitimerende functie. 

De veranderende waardering van de kerk in haar meer traditionele vorm mar-
keert een tweetal bewegingen. De boven beschreven moderniseringsprocessen 
doen de betekenis van het instituut kerk afnemen. Maar daaruit mag dus niet 

48. Van Rooden 2004.
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de conclusie worden getrokken dat geloof verdwijnt. Daarom is het zinvol te 
onderscheiden tussen secularisering van buitenaf en van binnenuit. De bewe-
gingen met een macrokarakter hebben vooral gevolgen voor het institutionele 
niveau, de beweging met een microkarakter doen andere vormen van religiosi-
teit ontstaan. Uiteraard zijn beide bewegingen niet los van elkaar te zien. Bij de 
tweede beweging is het de vraag of van secularisering kan worden gesproken.

Uitgaande van de derde omschrijving van Dekker (zie boven) zou dat het geval 
kunnen zijn wanneer het geloof in het transcendente daadwerkelijk afneemt. 
Deze vorm heeft  het karakter van onderhuidse secularisering.49 Heitink brengt 
deze ontwikkeling in kaart vanuit een drietal vormen van verlies die kunnen 
optreden bij accommodatie van godsdienstigheid aan bestaande maatschap-
pelijke verhoudingen. Uitgangspunt voor hem is dat aanpassing problematisch 
is wanneer dat leidt tot identiteitsverlies. Als eerste noemt hij referentieverlies, 
hierbij ontvangen gelovigen minder godsdienstige bevestiging vanuit hun om-
geving. 
Een tweede is relevantieverlies dat optreedt wanneer christelijke normen en 
waarden hun betekenis verliezen. Ten slotte noemt hij transcendentieverlies, 
hierbij maakt het geloof plaats voor binnenwereldlijke levensbeschouwin-
gen.50

In de empirie gepresenteerd in de hoofdstukken 1 en 2 zijn aanwijzingen aan-
getroff en voor met name de derde door Heitink gesignaleerde ontwikkeling. 
Heelas draagt daarvoor een verklaring aan die de aandacht richt op het meer 
centraal stellen van de ervaring en de gevolgen die dit heeft . Heelas benoemt 
als karakteristiek van de religie in de postmoderne tijd de scheiding van de 
religieuze ervaring van religieus geloof. ‘Th is results in a form of relativism, for 
religion beyond belief is religion where “truth” is relative to what one takes to be 
involved in satisfying one’s requirements’.51

49. Becker en Vink 1994.
50. Heitink 2007.
51. Heelas 1998, 5. De lange tijd heersende gedachte dat modernisering en secularisering sa-

men opgaan, wordt gelogenstraft  door wat we in de praktijk waarnemen. Berger stelt vast 
dat: “counter-secularization is at least as important a phenomenon in the comtemporary 
world as secularization” (Berger 1999). Berger voert aan dat onzekerheid inherent is aan 
de moderniteit, dat zou voor mensen aanleiding zijn zich te verbinden met organisaties 
die zekerheid zeggen te bieden. Dat behoeven dan niet noodzakelijkerwijs kerken te zijn, 
maar vaak wel organisaties die een religieuze component omvatten. Borgman zegt dat de 
term ontsecularisering of desecularisatie misleidend is omdat de kern van het secularisa-
tieparadigma is dat modernisering leidt tot verlies aan invloed van geïnstitutionaliseerde 
vormen van religie op het individuele en maatschappelijke leven. Vooralsnog blijft  deze 
stelling overeind, maar wel zien we een opmerkelijke terugkeer van religie. In de optiek 
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5.7 Instituut en subject

Zingevingskaders zoals die door de kerk werden geboden, stuurden het hande-
len van haar leden. Wanneer andere zingevingskaders concurrerend worden, 
kan het oorspronkelijke kader niet meer dienen om het handelen legitimiteit te 
verlenen omdat die niet meer breed wordt erkend. Godsdienst is steeds meer 
een privé-aangelegenheid geworden en beperkt zich in de samenleving tot het 
gebied van de persoonlijke leefwereld. Het is één van de vele mogelijke beteke-
nismodellen geworden die mensen kunnen hanteren als leidraad bij het vorm-
geven van hun eigen leven. Men maakt daarbij een keuze uit wat voor handen 
is. Dat betekent niet dat men het geloof en bloc afzweert, maar men stelt een 
eigen model samen met daarin onderdelen uit de geloofstraditie. De vanzelf-
sprekendheid waarmee binnen kerken een traditioneel pakket van waarheden 
van generatie op generatie werd overgedragen is verdwenen. Men kiest wat 
men kan gebruiken en verder winkelt men elders. Hier wordt zichtbaar dat 
godsdienst een steeds meer instrumenteel karakter verkrijgt. Een particuliere 
levensbeschouwing vormt daarmee in de praktijk een lappendeken van secu-
liere en religieuze elementen. 

Binnen kerken werd deze ontwikkeling aanvankelijk als problematisch ervaren 
omdat ze in strijd werd geacht met de eenheid van leer en belijden die voor-
waardelijk zou zijn voor het functioneren van de kerk. Inmiddels wordt daar 
genuanceerder over gedacht. Vandaag is pluriformiteit veeleer een theologisch 
gelegitimeerde karakteristiek van de geloofsgemeenschap geworden. De ver-
schillende geloofsbeleving werd zo uiteindelijk ervaren als een verrijking van 
de geloofsgemeenschap.52 Gevolg van deze opvatting is dat het instituut kerk 
naar de achtergrond verdwijnt terwijl de persoon van de gelovige meer in het 
centrum komt te staan. 
Overigens heeft  deze subjectwending een lange geschiedenis die terug gaat op 
de fameuze uitspraak van Descartes: ‘cogito, ergo sum’. Het denkende subject 
plaatst zich tegenover een objectieve Umwelt. Maatstaf voor wat waar en zeker 
is, wordt niet meer bepaald door traditie, maar door wat rationeel kan worden 

van Borgman functioneert religie voor velen als een soort diff use achtergrond van ideeën 
en waarden die in abstracte zin van belang zijn en die iets te maken hebben met de diepte-
dimensie van onze culturele en individuele identiteit. Mensen maken daarom keuzes voor 
‘geloven buiten verband’, (believing without belonging). Kerken en religie vormen een soort 
cultureel geheugen waar mensen zich minder mee identifi ceren, maar wel achter de hand 
willen hebben om daaruit te putten als ze dat nodig vinden. (Borgman 2003.) 

52. Tieleman 2001, 102.

147
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beredeneerd. Door de Verlichting krijgt deze beweging een sterke stimulans 
omdat de menselijke autonomie een centrale plaats krijgt, zich uitend in een 
steeds belangrijker worden van de subjectieve ervaring van de mens ten op-
zichte van datgene wat objectief zou vaststaan. Met name in de natuurweten-
schappen is deze opvatting heersend geworden. De genoemde subjectwending 
en de daarmee verbonden toegenomen autonomie van de mens heeft  overi-
gens niet alleen in de Verlichting zijn wortels. 
Binnen het christelijk geloof is vooral in de Reformatie het accent gelegd op de 
persoonlijke verantwoordelijkheid van het subject tegenover God. Het in de 
Katholieke kerk van die dagen beleden geloof was vooral een impliciet geloof. 
Men geloofde wat de kerk geloofde, zonder dat men kon aangeven wat dat ge-
loof inhield. Met name Luther wees erop dat de kern van het geloof gevormd 
wordt door de persoonlijke relatie die de mens met God onderhoudt. Van 
hieruit loopt een lijn naar Kant die vaststelde dat ieder mens zelf verantwoor-
delijk is en zich niet kan verschuilen achter een ander.53 Ook in ander opzicht 
is de ontwikkeling van de moderniteit historisch bezien verbonden met de 
geschiedenis van het christelijk geloof dat vanuit een lineaire geschiedenisop-
vatting redeneert. De uiteindelijke zin van ons bestaan ligt niet in het heden, 
maar in de toekomst, namelijk de realisering van Gods koninkrijk. Deze es-
chatologische benadering van de geschiedenis riep gelovigen op tot een op dat 
uiteindelijke doel gericht leven. De dubbele beweging van het verlichtingsden-
ken en van de eschatologische geschiedenisopvatting kan als een vorm van 
secularisering worden gezien omdat de doelgerichtheid in toenemende mate 
werd losgemaakt van christelijke noties. De ontwikkeling van doel-rationeel 
handelen en de daarmee gepaard gaande instrumentalisering kan zo bezien als 
gevolg van deze beweging worden gezien. Voor het subject heeft  deze ontwik-
keling onder meer tot gevolg dat het zich opgenomen voelen in een bepaalde 
gemeenschap niet meer bepalend is voor de authentieke zelfb eleving, maar 
dat die gemeenschap als exploitatieobject wordt gebruikt. Men ontleent aan 
binnen die gemeenschap geldende normen en waarden datgene wat bruikbaar 
is voor eigen doeleinden cq. zelfverwerkelijking. Werd aan de gemeenschap 
aanvankelijk een intrinsieke waarde toegekend, nu is het regelmatig zo dat die 
gemeenschap instrumenteel wordt bezien en gebruikt. 

53. Van den Brink in Van der Graaf e.a. 2003.
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5.8 Geloof en moderniteit 

Vanuit deze benadering moet secularisering vooral worden gezien als een ver-
anderende waardering door het subject van de werkelijkheid en niet primair 
als een afname van religiositeit. Religiositeit krijgt een andere invulling en een 
andere waardering. Afgezet tegen de toegenomen keuzemogelijkheden in de 
moderne samenleving, is het vooral een fragmentatie van het geloof dat we 
waarnemen. Naast traditioneel-christelijke staan allerlei individuele vormen 
van het geloof in een hogere macht. De opvatting dat modernisering automa-
tisch tot een seculier wereldbeeld zou leiden blijkt niet bewaarheid. 
In premoderne tijden was gemeenschappelijk handelen zonder verwijzing 
naar God ondenkbaar. Groepsstructuren waren nauw verweven met het trans-
cendente. In de moderne tijd is het transcendente in de publieke sfeer afwezig. 
Dat betekent niet het einde van de persoonlijke religie, zelfs niet het einde van 
religie in het openbare leven zoals in Amerika te zien is.54 

Juist het gegeven dat bestaande zekerheden wegvallen, kan het eff ect hebben 
dat mensen vasthouden aan een bepaalde vorm van godsgeloof die op een al-
ternatieve manier tegemoet komt aan de behoeft e aan zingeving. Dat leidt tot 
ambiguïteit die tot uiting komt in een vermenging van religieuze en seculiere 
elementen.
In het uiterlijke gedrag van mensen zien we vooral de seculiere kant naar voren 
komen terwijl daaronder de overtuiging ligt dat er toch iets moet zijn dat het 
leven een diepere zin geeft . Met name bij bijzondere gelegenheden komt de 
diepere laag aan bod. Bij begrafenissen stellen veel mensen het op prijs dat een 
verbinding wordt gelegd met religieuze symbolen, rond kerst trekken kerst-
nachtdiensten grote aantallen mensen, om een paar voorbeelden te noemen.55

54. Taylor 2005.
55. Interessant is de opvatting van Vattimo. Genoemde vermenging van het profane en het 

heilige ziet Vattimo als winst. Hij presenteert het ‘zwakke denken’ als eindstation van de 
secularisering. Hij vat daarbij dit begrip, in tegenstelling tot vele anderen, positief op.
In zijn redenering gaat het bij secularisering niet om het verdwijnen van godsdienstigheid, 
maar om het afstand nemen van ‘sterke structuren’ die mensen beperken in hun vrijheid. 
Het heil zoals in de bijbel beschreven, kan in de postmoderniteit steeds meer leiden tot een 
beter begrip van die boodschap. Het seculariseringsproces wordt door Vattimo gezien als 
een geleidelijke afb raak van de metafysica, zowel religieus als wetenschappelijk: deze ‘ver-
zwakking’ wordt mogelijk gemaakt door de postmoderne conditie. De tegenstelling tussen 
rede en geloof kan daarmee worden overwonnen omdat profane en heilige geschiedenis 
vandaag niet meer te scheiden zijn. Het christendom verkrijgt daarmee een nieuwe vitaliteit 
omdat het zwakke denken ruimte geeft  voor liefdevol begrip, dat de kern is van de chris-
telijke boodschap volgens Vattimo. Hoewel hij met de introductie van het zwakke denken 
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Er is bij een toenemend aantal mensen geen sprake meer van een consistent 
geheel van leerstellige opvattingen, vaak ook niet meer binnen gevestigde 
kerkgenootschappen.
Hijmans en Hilhorst gebruiken in navolging van Luckman de term invisi-
ble religion om de huidige situatie te typeren. Ze bedoelen daarmee dat het 
hedendaagse zingevingssysteem wordt gekenmerkt door een hoge mate van 
subjectivering en een lage graad van institutionalisering, waardoor het zinge-
vingssysteem een weinig stabiel en vluchtig karakter bezit. Als oorzaak daar-
van noemen zij dat de keuze van het individu voor een bepaalde vorm van 
zingeving niet of nauwelijks meer wordt bemiddeld door maatschappelijke 
instituties en door een geringe verwijzing naar het transcendente. Dit omdat 
de zingeving betrekking heeft  op ultieme waarden die de autonomie van het 
individu centraal stellen. Godsdienst als zingevingssysteem is in verandering 
en de godsdienstige zingeving krijgt voor velen een andere gestalte dan voor-
heen.56 Kronjee typeert deze ontwikkeling als neosecularisatie. 

De secularisatie op institutioneel niveau (het verlies van aanhang van kerkelij-
ke instituties) is niet onverbrekelijk verbonden met secularisatie op individueel 
niveau. Neosecularisatie is het proces van transformatie van de religieuze bele-
ving naar kerkelijk ongebonden vormen. Religie, gebonden en ongebonden, is 
een leefstijl, naast niet-religieuze leefstijlen. Kronjee verbindt daaraan de con-
clusie dat hiermee het risico op een verkleining van de sociale cohesie afneemt. 
57 Relevant is voor dit betoog ook de constatering van Wolfe dat wanneer er 
in de Verenigde Staten een confl ict is tussen religie en cultuur, het meestal de 
cultuur is die wint. Amerikaanse religies convergeren daardoor. In Nederland 
is veel minder sprake van een dominante levensstijl die verankerd is in de cul-
tuur, waardoor eerder divergentie dan convergentie optreedt.58 

onmiskenbaar een ontwikkling weet te typeren die kenmerkend is voor de postmoderne 
situatie, is het de vraag in hoeverre het door hem geschetste beeld overeenkomt met de wer-
kelijkheid. Wanneer we spreken over een algemeen christendom is daarvan meer zichtbaar 
dan wanneer we kerkelijke organisaties onder de loep nemen. Dat laatste heeft  Vattimo niet 
primair voor ogen, maar juist kerkelijke instituten zetten nog wel een stevig stempel op de 
wijze waarop het geloof invulling dient te krijgen. Bovendien is het voortbestaan van de 
kerk afh ankelijk van het belijden van de kerk, daarvoor zijn leerstellingen nodig waarmee 
de gemeenschap zich kan verbinden. (Vattimo 2003. vgl. Kunneman 2005) 

56. Hijmans en Hilhorst in Schreuder en Snippenberg 1990.
57. Kronjee 2006, 85.
58. Wolfe 2006. 
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5.9 Organisatie

De geschiedenis van kerkelijke organisatievormen weerspiegelt de hier beschre-
ven ontwikkelingen. Vanaf de tijd van de Reformatie kunnen we een drietal 
organisatievormen onderscheiden. Het gemeenschappelijke is dat ze alledrie 
teruggaan op het vroegchristelijke gemeenschapsleven, maar in de loop van 
de geschiedenis een verschillende vorm aannemen. In de tijd van de Reforma-
tie werd de kerk voornamelijk gezien als moederkerk, haar functie is vooral 
bemiddelend in de uitdeling van het heil. Na de Reformatie kreeg binnen Ne-
derland die vorm vooral gestalte in de volkskerk, een publieke organisatie die 
geworteld is in de samenleving. De Hervormde kerk laat daarvan vandaag nog 
de sporen zien, ook al is ze inmiddels opgegaan in de PKN-kerk. In de 17e en 
vooral in de 18e eeuw treff en we in de volkskerk verschillende groepen aan die 
de voorbereiding vormen op het ontstaan van nieuwe kerkelijke organisaties 
in de 19e eeuw. De groep met de meest uitgesproken identiteit is de bevin-
delijke. De leden ontmoeten elkaar regelmatig in kleine gezelschappen, zo-
genaamde conventikels. Kerkjes in de kerk. Wanneer we deze groepen vooral 
rechts situeren, vinden we ter linkerzijde de leden die zich lieten beïnvloeden 
door de Verlichting. Het geloof in God werd steeds minder vanzelfsprekend, 
maar verbonden met het ervarende subject. Hiermee werd dus de ervaring 
mede constituerend voor de geloofsbeleving. Tussen deze twee groepen treff en 
we de middenmoot aan die zich lastiger laat typeren. In het algemeen was deze 
groep orthodox en sterk geneigd vast te houden aan het beeld van de volkskerk 
die het hele leven stempelt. In de 19e eeuw leiden deze verschillende opvat-
tingen tot onder meer de vorm van de sekte. Hiermee wordt bedoeld het vrije 
kerktype, de kerk als vereniging, een zelfstandig sociaal verband, onafh anke-
lijk van overheidsbemoeienis. Deze vorm werd in Nederland zichtbaar in de 
Gereformeerde Kerken. Het is een organisatie waarvoor men kiest op basis 
van vrijwilligheid. Tenslotte is er nog het mystieke type. Daarbij moeten we 
vooral denken aan persoonlijke vroomheid die aanvankelijk in kleinere kring 
werd beleefd, maar nu zichtbaar wordt in bewegingen als pinkstergroeperin-
gen en verwante evangelische stromingen.59 

5.10 Overwegingen

In de beschrijving van de vrijgemaakte kerk in hoofdstuk 2 werd vastgesteld 
dat verschuivingen optreden die vooral een gevolg zijn van het meer op de 

59. Heitink 2001.

Kerk (in) delen-26juni.indd   Sec5:151Kerk (in) delen-26juni.indd   Sec5:151 26-06-2008   11:04:4326-06-2008   11:04:43



152

voorgrond treden van het subject. De waardering van de geloofskennis ver-
schuift . Men is minder gericht op het zuiver houden van de leer en meer op de 
betekenis die het geloof voor het individu heeft , waarbij een behoeft e zichtbaar 
wordt die betekenis te ervaren. 
Een gevolg is dat het karakter van de gemeenschap verandert. Niet langer staat 
de strijd om het zuiver houden van de leer centraal, maar de gemeenschap 
staat in het centrum, waarbij samenbinding niet meer primair gezocht wordt 
in een welomschreven set van geloofsopvattingen, maar in de onderlinge rela-
ties en de betekenis die deze voor de leden hebben. 
Vormde vanouds de gemeenschappelijk beleden waarheid het integratiekader, 
door moderniseringsprocessen brokkelt dit kader af. Het voortbestaan van 
de gemeenschap wordt daardoor bedreigd. Een van de belangrijkste oorza-
ken daarvan is dat het geloof in toenemende mate geprivatiseerd is geraakt. 
In de praktijk zien we dat religie steeds vaker als ‘solo-religie’ wordt gepresen-
teerd.60 
De beschreven casus laat zien dat binnen groepen het accent wordt gelegd op 
de relatie, veel minder op geloofskennis. 
De daarnaast gesignaleerde ontwikkeling van een doelgroepenoriëntatie leidt 
op termijn tot een ander type organisatie waarbij van het individu gevraagd 
wordt zelf betekenis te geven in plaats van traditionele betekeniskaders maat-
gevend te laten zijn. De organisatie heeft  tot taak kaders te bieden waarbinnen 
gelovigen hun eigen weg kunnen zoeken. Het bieden van een voorgegeven set 
van betekenissen past daar niet meer bij.
Een recent gegroeide gewoonte binnen mijn eigen gemeente is bijvoorbeeld 
het doen van de afk ondiging dat er na de dienst nazorg beschikbaar is. Mensen 
moeten na het beluisteren van de preek geholpen worden het gebodene een 
goede plaats te geven. Ook hier lijken de noden van het subject bepalend te 
zijn. 
Het gaat dus om het zoeken naar een nieuwe balans tussen aan de ene kant de 
doctrinaire orthodoxie, waarbinnen er geen twijfel bestaat inzake de vraag wat 
waar en juist is en hoe te handelen, en aan de andere kant de persoonlijke ge-
loofsontwikkeling binnen een moderne context. Hieronder liggen oude tegen-
stellingen zoals die in de traditie naar voren kwamen tussen meer objectieve 
stromingen en subjectieve stromingen binnen het protestantisme.
Als een van de meest kenmerkende verschijnselen van de moderne tijd wordt 
de individualisering genoemd. Dit proces uit zich vooral in een afnemende 
deelname aan groepsactiviteiten en een toenemende onafh ankelijkheid van 

60. Groot in NRC Handelsblad 1april 2007.
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grotere sociale verbanden. Hoewel er geen eenstemmigheid bestaat met be-
trekking tot de vraag wat nu precies de oorzaken van dit verschijnsel zijn en 
wat dat betekent voor het gedrag van mensen, is het meer centraal staan van 
het subject in moderne tijden een aspect van individualisering dat sterk in het 
oog springt. Mensen willen de vrijheid zelf te bepalen hoe ze hun leven willen 
vormgeven.
Ze gaan gemakkelijk nieuwe bindingen aan, vaak ten koste van gevestigde 
instituten. Die nieuwe bindingen hebben vaak een minder duurzaam karak-
ter. We zien als mechanisme een omslag van sterke dwingende, naar zwakke 
en vrijblijvende sociale verbanden. Eigen keuzes resulteren in de praktijk in 
vluchtige contacten en zijn daarmee uiting van individualiteit.
Het alledaagse leven wordt gede-institutionaliseerd en gede-traditionaliseerd. 
Het persoonlijke leven is uitgangspunt voor sociale betrekkingen. Mensen 
zoeken naar nieuwe vormen van binding. Vanuit het individu gezien krijgt de 
maatschappij een netwerkachtig karakter, veel contacten, maar met een min 
of meer oppervlakkig karakter, gebaseerd op persoonlijke keuzes. De titel van 
Wuthnows Loose Connections maakt kernachtig duidelijk dat de aard van de 
bindingen tussen mensen verandert. Een groepenoriëntatie markeert daarmee 
een beweging die deze ontwikkeling honoreert. Wuthnow typeert in dit ver-
band instituties als poreus.61 

We zagen in hoofdstuk 2 dat leden van de vrijgemaakte kerk er veel minder 
een punt van maken om elders te zoeken wat men thuis niet aantreft . Het af-
nemende belang van traditionele verbanden is zowel oorzaak als gevolg van 
deze ontwikkeling. Voor mensen is het aantal keuzemogelijkheden dankzij een 
steeds verder voortschrijdende diff erentiatie schier onbeperkt geworden. De 
gedachte dat daardoor ook de vrijheid toegenomen is, blijkt echter wel relatief 
te zijn. Bindingen hebben vaker het karakter van ‘weak ties’. Men kiest voor het 
optreden met gelijkgezinden, maar wisselt sneller en vaker van voorkeur. De 
inhoud van het geloof wordt meestal (nog) wel ontleend aan tradities die een 
bepaalde traditionele en organisatorische vorm kenden. Traditie en vormge-
ving bepalen echter niet meer de geloofspraktijk, maar laten meer variatie toe. 
Zowel de inhoud als de vorm zijn pluraal geworden. Dat hoeft  niet negatief te 
worden gewaardeerd. Integendeel, in de moderne tijd worden verschillen in 
geloofsbeleving als verrijkend voor de geloofsgemeenschap gezien. Deze ont-
wikkelingen laten zien dat de persoon van de gelovige in het centrum is komen 
te staan. 

61. Wuthnow 1998.
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Het zich opgenomen voelen in een bepaalde gemeenschap is niet meer bepa-
lend voor de authentieke zelfb eleving. In de praktijk wordt de gemeenschap 
regelmatig ook instrumenteel gebruikt. Dat hangt samen met het feit dat he-
dendaagse zingevingssystemen worden gekenmerkt door een hoge graad van 
subjectivering en een lage graad van institutionalisering.
In dit hoofdstuk is een verbinding gelegd tussen ontwikkelingen binnen de 
vrijgemaakte kerk en bredere ontwikkelingen zoals die zich in de maatschap-
pij voltrekken. Duidelijk is dat deze niet geïsoleerd van elkaar kunnen worden 
benaderd. Het ontstaan van nieuwe organisatievormen, zoals de kleine groep, 
kunnen een antwoord zijn op de eisen die de omgeving stelt aan de kerkelijke 
gemeenschap. De beschrijving van de casus laat een worsteling zien tussen 
enerzijds de opdracht het geloof als leerstellig systeem overeind te houden, 
maar aan de andere kant de wil om dat systeem in overeenstemming te bren-
gen met de eisen van de moderniteit. We zien dat zich op meerdere niveaus 
veranderingen voltrekken die spanningen oproepen. Deze kunnen in essentie 
teruggebracht worden tot de vraag hoe het collectief zich verhoudt tot het in-
dividu, en de vraag hoe de gemeenschap zich moet verhouden tot de moder-
niserende omgeving.
Op zich zijn deze vragen niet nieuw, maar pas recent dringen deze zich op 
binnen de orthodoxe kerken. Ter afsluiting van dit hoofdstuk gebruik ik een 
model dat de in de genoemde vragen opgesloten spanningen zichtbaar maakt 
en waarmee inzichtelijk wordt gemaakt welke gevolgen de veranderingen voor 
het instituut kerk hebben. Dit model heeft  overigens al een lange voorgeschie-
denis, maar is steeds meer verfi jnd. De oorsprong ligt bij Weber in het onder-
scheid dat hij maakte tussen kerk en sekte. Niebuhr voegde daaraan toe de 
denominatie. Van de hand van Becker tenslotte is de toevoeging cult.62 De ge-
noemde spanningsvolle verhoudingen kunnen beschreven worden met behulp 
van het beeld dat de groep van zichzelf heeft . Dat levert twee gezichtspunten 
op. De groep kan zichzelf beschouwen als uniek, of als pluraal. In zake de ver-
houding groep en wijdere omgeving zijn ook twee gezichtspunten mogelijk. 
Men kan die verhouding positief, maar ook negatief beoordelen. Dat levert 
grafi sch het volgende beeld op.  
          

62. Mc Guire 2001.
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                                                       uniek
                                               
                                                                              t.1
                        kerk                      zelfb eeld                      sekte
                                                              

     positief                             groep/maatschappij                             negatief
                                            t.2

                       denominatie         zelfb eeld                       cult                        

                              t.3

                                                        pluraal

(vrij naar McGuire)
Voor groepen die in het kwadrant kerk vallen, geldt als adagium: buiten de 
kerk geen zaligheid. Dit type organisatie beschouwt zichzelf als uniek en er-
kent geen claims van andere kerkelijke organisaties. Wel onderhoudt ze een 
positieve relatie met de omringende maatschappij. Omgekeerd wordt de legi-
timiteit van de organisatie ook door de omgeving erkend. 
Een sekte benadrukt eveneens de eigen uniciteit, ook een sekte erkent geen 
claims van andere religieuze groeperingen. Het verschil met een kerk is de ne-
gatieve opstelling ten opzichte van de maatschappij. Typerend is een zelfb eeld 
dat vooral het kenmerk heeft  van een cognitieve minderheid binnen de main-
stream opvattingen in de omringende maatschappij. Men houdt er een andere 
levensbeschouwing op na die niet compatible is met levensbeschouwingen van 
de omgeving. Het commitment binnen sekten is hoog en van de leden wordt 
loyaliteit verwacht. Om onderscheidend te blijven beschikt men vaak over ei-
gen media, scholen, et cetera.
In paragraaf 4.7. citeerde ik Gastelaars die het sektarische karakter van een ge-
meenschap omschrijft  als een gericht zijn op een egalitaire gemeenschap waar-
bij het wij-gevoel sterk wordt benadrukt en de gelijkwaardigheid een dwin-
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gend karakter krijgt.63 In paragraaf 5.9. werd de sekte in verband gebracht met 
het vrije kerktype, onafh ankelijk van enige overheidsbemoeienis. De gerefor-
meerde kerk uit de 19e eeuw werd geboren uit een kerkstrijd en grensde zich 
daarom sterk af van de kerk waaruit ze voortkwam. In 1944 en de jaren daarna 
zien we iets vergelijkbaars bij de vrijgemaakte kerk. 
Denominaties onderhouden een positieve relatie met de omringende cultuur 
en accepteren dat andere groepen confl icterende claims inzake een visie op de 
werkelijkheid kunnen hebben. 
Gevolg daarvan is dat een denominatie een pluraal karakter heeft . 
De cult ten slotte accepteert eveneens de legitimiteit van confl icterende claims, 
in dit opzicht kent men dus een grote mate van tolerantie. Ten opzichte van 
de maatschappij staat men negatiever. Binnen de cult ligt een sterk accent op 
spirituele krachten aanwezig in de persoon van de gelovige. 
Wanneer we nu kijken naar de vrijgemaakte kerk, zien we dat in de tijd andere 
accenten worden gelegd, de groepering komt daardoor in een ander kwadrant 
terecht. Hierbij is overigens wel een waarschuwing op haar plaats. Zoals bij elk 
model doet ook dit model de werkelijkheid geweld aan. Door te generaliseren 
op het niveau van de organisatie blijven verschillen binnen de groep buiten 
beeld. Daarnaast moet worden bedacht dat de schalen moeten worden opgevat 
als continua, groepen kunnen meer of minder pluraal zijn en een negatievere 
of positievere relatie onderhouden met de omringende maatschappij. Verder 
gaat het hier om een beschrijvend model waarbij geen waardeoordeel wordt 
gehecht aan de gebruikte begrippen. 
In de jaren na de vrijmaking werd de uniciteit van de eigen groep sterk bena-
drukt. Het ware-kerk-denken liet er geen twijfel over bestaan dat claims van 
andere kerkgenootschappen per defi nitie afgewezen dienden te worden. Bin-
nen de groep bestond een grote eensgezindheid inzake de inhoud van het eigen 
theologische model en de betekenis daarvan voor de leden. Uit het streven dit 
model zuiver te houden kwam een negatieve houding ten opzichte van de om-
ringende cultuur voort. Wel in de wereld, niet van de wereld. Er werden eigen 
scholen opgericht, met kende een eigen dagblad, en verder ontstonden op tal 
van terreinen eigen organisaties, tot aan een reisvereniging toe. De verhouding 
ten opzichte van de maatschappij was ambigu. Men stond negatief ten opzichte 
van de cultuur, maar betoonde in de maatschappij wel een groot activisme. De 
oprichting van een eigen politieke partij is daarvan een voorbeeld, maar de 
eerste decennia vertoonde deze partij vooral de trekken van een getuigenispar-
tij met een geringe bereidheid tot het sluiten van compromissen. 

63. Gastelaars 1997.
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Tot de jaren zeventig en tachtig kan de vrijgemaakte kerk geplaatst worden in 
het kwadrant sekte. (t.1) Daarna zorgen de veranderingen zoals die beschreven 
werden in hoofdstuk 2 voor een verschuiving. Er vindt een toewending naar 
de wereld plaats en het ware-kerk-denken maakt plaats voor de erkenning dat 
ook binnen andere religieuze groeperingen waarheidsclaims kunnen vigeren 
die erkend moeten worden. De pluraliteit binnen de eigen groep neemt toe en 
de organisatie waardeert de omgeving positiever. De vrijgemaakte kerk schuift  
daarmee op in de richting van de denominatie.(t.2) 
In de beschreven casus (hoofdstuk 3) kwam naar voren dat de keuze voor het 
organiseren in kleinere groepen past bij de ontwikkeling die de vrijgemaakte 
kerk doormaakt. Het accent dat met deze keuze wordt gelegd op ontmoeting en 
het delen van ervaringen kan een aanwijzing zijn voor een nieuwe beweging. 
Met zekerheid kan daar in dit stadium nog niets over worden gezegd, daarvoor 
is verder onderzoek nodig, maar met betrekking tot het hier gepresenteerde 
model zijn er aanwijzingen dat de pluraliteit een wezenskenmerk blijft , dat de 
toewending naar de omringende cultuur niet afzwakt, en dat de persoonlijke 
ervaring en het subject steeds op de voorgrond treden. De afname van de be-
tekenis van het theologische model en de daarmee verbonden betekenissen 
en de toename van het belang van de ervaring, doet de gedachte postvatten 
dat de groepering binnen het denominatie-kwadrant verder opschuift . (t.3). 
Hierbij moet bedacht worden dat het begrip denominatie betrekking heeft  op 
de vrijgemaakte kerk in haar geheel. Het hier gebruikte model heeft  vooral 
betrekking op bewegingen die zich op dat niveau voltrekken. De indeling laat 
dus niet meer zien dan dat de pluraliteit toe- en het onderscheidende afneemt.  
Het organiseren in kleinere eenheden kan die trends versterken.64 

64. Er is met het oog op groepen binnen de kerk een interessante parallel met het grid-group 
model van Mary Douglas. In ‘Natural symbols’ presenteert zij een indeling van samenle-
vingen gebaseerd op het grid-group model dat later een grote variëteit aan toepassingen 
heeft  gekregen.(Douglas 1996)Niet alleen op het niveau van samenlevingen, maar tevens 
op dat van groepen. Het begrip grid verwijst naar posities binnen een systeem. Een groep 
met een hoge gridscore kent welomschreven, vaak hiërarchische rollen, met daarmee ver-
bonden machtsaanspraken. Een predikant en een kerkenraad bijvoorbeeld hebben binnen 
traditionele gemeenten veel macht. Een lage gridscore wijst op een veel grotere vrijheid → 
voor individuen om binnen de groep positie te kiezen. Group heeft  betrekking op de mate 
waarin het individuele belang zich verhoudt tot het groepsbelang. Een hoge score op group 
betekent een sterke groepsbinding. 
Door group en grid tegen elkaar af te zetten op twee lijnen ontstaan vier kwadranten. Low 
grid/low group staat voor een familiair individualistisch verband met relatief weinig be-
perkingen voor de leden. High grid/low group wordt gekenmerkt door sterk beperkende 
externe sociale factoren terwijl er niet kan worden teruggevallen op de veiligheid van de 
groep. High grid/high group kent een grote organisatorische hiërarchie en welomschreven 
regels voor groepsgedrag. Low grid/high group tenslotte treff en we aan in groepen die sterk 
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In dit hoofdstuk is de omgeving, voorzover relevant, in kaart gebracht. Maar 
van die omgeving maakt ook het kerkverband deel uit, waartoe plaatselijke 
kerkelijke gemeenten behoren. Over dat kerkverband is in hoofdstuk 2 al veel 
gezegd, maar nog nauwelijks in relatie tot groepen. In het volgende hoofdstuk 
kijk ik naar het verschijnsel van kleine groepen op het niveau van het landelijk 
verband van kerken. Daarmee wordt de empirische lijn uit de hoofdstukken 
2 en 3 weer opgepakt. Ik probeer de spreiding van het groepenmodel binnen 
de vrijgemaakte kerken in beeld te brengen, alsmede de motieven die aan de 
keuze voor dit model ten grondslag liggen en de betekenissen die het voor 
betrokkenen heeft . 

het accent leggen op groepssolidariteit. Dergelijke groepen zijn gericht op het bewaken van 
de groepsgrenzen en de morele zuiverheid van de groep. 
Op dit model is veel kritiek gekomen, een verwijt was onder meer dat het model te rigide 
zou zijn. (vgl. Caulkins 1999) Inderdaad kunnen verschillende groepen tegelijkertijd ken-
merken van verschillende kwadranten vertonen, maar ook in de tijd gezien treden veran-
deringen op. Gelet op het ontstaan van kleine groepen binnen kerken, zien we een ver-
schuiving. Klassieke kerkgenootschappen vertonen kenmerken van high grid/high group. 
Ten aanzien van kleinere eenheden binnen kerken zijn verschillende scenario’s denkbaar. 
Met name low grid/low group en low grid/ high group zijn voor de hand liggende varianten. 
De spanning die ontstaat is, dat op institutioneel niveau binnen orthodoxe groeperingen 
niveau high group/high grid de norm is, terwijl op groepsniveau de andere varianten tot 
ontwikkeling komen. Het is denkbaar dat die spanning wordt opgelost, juist omdat de be-
perkingen op groepsniveau minder worden gevoeld, waardoor men in staat is op instituti-
oneel niveau te blijven functioneren. 
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Hoofdstuk 6    Groepen in de vrijgemaakte kerk

6.1 Inleiding 

Ik heb ervoor gekozen te starten met de empirie om daarna de bredere context 
erbij te betrekken. Om de draad niet kwijt te raken blik ik in deze inleiding kort 
terug om daarna in te gaan op de kleine groep binnen het landelijk verband 
van de vrijgemaakte kerk. De belangrijkste vragen waarop in dit hoofdstuk 
antwoorden worden gezocht, zijn: hoe breed kleine groepen ingang hebben 
gevonden in de kerken en welke motieven men had voor invoering, alsmede 
wat men ziet als belangrijkste taken van de kleine groep. Wanneer we terug-
kijken naar de hoodstukken 2 en 3, waar respectievelijk een beschrijving werd 
gegeven van de vrijgemaakte kerk en een concrete casus, zien we een bepaalde 
logica inzake de keuze voor het gaan werken in kleinere eenheden. Kritische 
refl ectie daarop doet echter de vraag rijzen in hoeverre hier sprake is van een 
schijnbare logica. Als belangrijke argumentatie voor het gaan werken in kleine 
eenheden wordt het beter benutten van het gavenpotentieel benoemd. Met een 
beroep op de Schrift , en in mindere mate de traditie, wordt dat vervolgens 
verdedigd. Het noemen van bijbelteksten laat er geen misverstand over be-
staan dat het omzien naar elkaar rechtstreeks uit de openbaring kan worden 
afgeleid. De centrale metafoor is die van het lichaam. Metaforisch taalgebruik 
levert echter het risico op dat bepaalde betekenissen worden benadrukt en an-
dere buiten beeld blijven.1 De gebruikte metafoor legt vooral het accent op 
de eenheid van de gemeente door de inzet van ieders gaven tot heil van de 
gemeenschap. De persoonlijke verantwoordelijkheid jegens God komt in deze 
metafoor veel minder tot uitdrukking. Het gaat hier primair over de gemeen-
schap als geheel en de rol die ieder individu daarbinnen heeft  te vervullen. In 
seculiere termen verwijst de metafoor naar het corporate culture model. De 
eenheid wordt sterk benadrukt. Natuurlijk is die eenheid cruciaal binnen een 
kerkelijke gemeenschap, maar daarnaast wordt ieder persoonlijk aangespro-
ken wanneer het gaat om geloof. Het inzetten van gaven is daarvan een uiting 
en een onderdeel, maar daarnaast wordt de gelovige opgeroepen zich dagelijks 
te bekeren en het hele leven in dienst te stellen van God. Deze betekenissen 
komen in de metafoor van het lichaam veel minder naar voren. 
De conclusie dat kleine groepen bij uitstek gremia zijn waardoor tegemoet kan 
worden gekomen aan de eisen die voortvloeien uit de gekozen metafoor, is 

1. Zie bijvoorbeeld Lakoff  en Johnson 1980.
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dubieus omdat immers ook voor andere structuuringrepen gekozen had kun-
nen worden. Men had bijvoorbeeld in kunnen zetten op een revitalisering van 
de verenigingsstructuur of andere bestaande netwerken kunnen inzetten of 
uitbouwen. Dat men daar niet voor kiest, heeft  enerzijds ongetwijfeld te ma-
ken met het genoemde tekort aan ambtsdragers, maar anderzijds met bredere 
ontwikkelingen, die wellicht samenhangen met in het vorige hoofdstuk be-
schreven moderniseringsprocessen. Een al in hoofdstuk 2 genoemd kenmerk 
van die moderniteit is de ruimte die het subject opeist. Binnen de gemeen-
schap zien we dat tot uitdrukking gebracht in meer aandacht voor de indivi-
duele beleving door het ontwikkelen van vormen die een grotere inbreng van 
het individu garanderen: met name een op doelgroepen gerichte organisatie is 
daarvan een manifestatie. 

Paradoxaal is echter dat de structuuringreep van kleine eenheden daar deels 
haaks op staat. Een kleine groep is een gemeente in het klein, het principe 
van het-bijeen-behoren wordt daarmee geen geweld aangedaan, maar het is de 
vraag of tegemoet wordt gekomen aan de wensen van de leden. 
Principieel maakt het niet uit of de wijk groter of kleiner is, maar wel gezien 
vanuit het moderne individu dat prijs stelt op een persoonlijke benadering 
en een beleving met gelijkgestemden. Het enerzijds in kerkdiensten instellen 
van doelgroepen en daar vervolgens in de gekozen organisatiestructuur geen 
rekening mee houden, roept spanningen op. Deels zijn deze het gevolg van 
de binnen de vrijgemaakte kerk gemaakte afspraken rond de organisatiestruc-
tuur die uitgaat van het territoriale principe. Het moge duidelijk zijn dat het 
doorvoeren van een doelgroepenmodel ernstig wordt bemoeilijkt zolang vast-
gehouden wordt aan dit principe. 

Een kerk kan worden beschouwd als een sociale categorie die samengehouden 
wordt door een gedeeld betekenismodel, cq. een set van geloofsopvattingen. 
Hierin is de ontologische basis gelegen. Het gedeelde betekenismodel is pres-
criptief van karakter en wordt vooral zichtbaar in het centrale leerstuk van 
het-gemeenschap-zijn. Kerkhistorisch gezien is er al reden te twijfelen aan de 
hechtheid van die gemeenschap, maar vooral in de moderne tijd worden bar-
sten en scheuren manifester, zoals al bleek in hoofdstuk 2 waar ik een typering 
gaf van de vrijgemaakte kerk.
Maar ook al nemen pluriformiteit en pluraliteit toe, er is zeker nog sprake van 
gemeenschappelijkheid. Deze wordt vooral zichtbaar in gedrag van mensen dat 
geworteld is in een institutionele ondergrond. De hier beschreven religieuze 
praktijk staat bloot aan krachten zoals beschreven in voorgaande hoofdstuk-
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ken. De hieruit resulterende verzwakking van de institutionele basis veroor-
zaakt een grotere variëteit in verschijningsvormen die voor betrokkenen meer 
vrijheid oplevert, maar ook gezien wordt als een proces van secularisering. 
De gemeenschap ziet zich geconfronteerd met een verlies aan binding van zijn 
leden en zal, om te kunnen voortbestaan, moeten zoeken naar andere vormen 
die samenhang genereren.
Een voorwaarde daarvoor is het toestaan van een grotere pluraliteit en plu-
riformiteit. Daarmee ontstaan spanningen omdat hier sprake lijkt te zijn van 
een interne tegenstrijdigheid. Immers pluriformiteit en pluraliteit bedreigen 
het voortbestaan, maar moeten tegelijkertijd kenmerk zijn van de organisatie. 
Cruciaal is dan de vraag waar een evenwicht kan worden gevonden.
Het volstaat niet meer uitsluitend te verwijzen naar historisch gegroeide inter-
pretaties van de openbaring. Ten aanzien van de traditie ontstaat een breuk. 
Deze discontinuïteit vereist een reconstructie van het collectieve betekenis-
model om een grotere diversiteit op een verantwoorde manier een plaats te 
geven. Het moge duidelijk zijn dat dit niet zonder slag of stoot zal gaan. Bin-
nen praktijken zijn cultuur en structuur nauw met elkaar verweven. Oplos-
singen kunnen niet gevonden worden in structuuringrepen alleen. Structuur 
is verbonden met opvattingen die een normatieve waarde vertegenwoordigen 
en daarmee voor het subject identiteitsbepalend. 
Veranderingen zullen daarom als pijnlijk en fundamenteel ervaren worden. 
Men moet leren het anders te gaan doen. Dat betekent een reconstructie van 
de manier waarop de praktijk is georganiseerd. Er ontstaat dus een nieuwe 
praktijk waar andere regels gelden verbonden met nieuwe betekenissen die 
anders worden gecommuniceerd. 
Maar dan nu de empirie. 

6.2 Groepen in de vrijgemaakte kerk
 
Om inzicht te verkrijgen in de omvang van het verschijnsel van het werken in 
kleine groepen binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, heb ik alle pre-
dikanten per mail om informatie gevraagd. Predikanten in bijzondere dienst, 
bijvoorbeeld actief in de zending, zijn niet benaderd.
Van de 266 predikanten met een gemeente hebben er 109 gereageerd.(Om dub-
beltelling te voorkomen (er kunnen in een gemeente twee predikanten staan) 
werd in die gevallen de tweede reactie uit dezelfde gemeente niet meegeteld). 
Daarmee werd een respons verkregen van 41%. 
In 42 gemeenten wordt gewerkt met kleinere eenheden. Dat betekent dat van 
de 109 gemeenten 38.5% het concept hanteert. Wanneer we dat zouden extra-
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poleren naar alle 275 gemeenten die het kerkverband telt, zouden 105 gemeen-
ten een dergelijke werkwijze hanteren. Maar dat is hooguit indicatief, op basis 
van een respons van 41% kan hierover met zekerheid niets worden gezegd. 
Ten opzichte van een verwant kerkgenootschap als de PKN valt op dat invoe-
ring in de meeste kerken een zeer recent verschijnsel is. Slechts 7 van de 42 
gemeenten zijn begonnen met dit model vóór het jaar 2000. De eerste in 1994. 
17 kerken startten in 2005 of later.
Het is waarschijnlijk dat dit samenhangt met een tweetal ontwikkelingen. De 
eerste is dat rond de eeuwwisseling verschillende predikanten uit gerefor-
meerd vrijgemaakte kringen bezoeken hebben gebracht aan Willow Creek in 
de Verenigde Staten. De Willow Creek Community Church is een belangrijke 
exponent van een kerk van kleine groepen. In hoofdstuk 7 kom ik op deze 
organisatie nog terug. De tweede ontwikkeling, die deels mede een gevolg was 
van de eerste, betrof een in 2001 gehouden kerkenradendag die gewijd was 
aan het verschijnsel van de kleine groep. Op deze dag werden verschillende le-
zingen gehouden die vooral pleidooien voor het werken in groepen inhielden. 
Dat zou de snelle adoptie van het werken in groepen binnen de vrijgemaakte 
kerken aan het begin van de 21e eeuw kunnen verklaren. 
Letten we op de spreiding, dan blijken grotere gemeenten, stadsgemeenten, of 
verstedelijkte plattelandsgemeenten, oververtegenwoordigd te zijn. Een voor 
de hand liggende reden zou kunnen zijn dat juist in dit type gemeente meer 
behoeft e wordt gevoeld aan kleinschaligheid dan in plattelandsgemeenten, 
waar de onderlinge contacten frequenter kunnen zijn. Omdat het niet de focus 
is van dit onderzoek, laat ik dat hier verder liggen. 

6.3 Motieven

De predikanten is ook gevraagd naar het belangrijkste motief dat aanleiding 
was te besluiten in kleinere eenheden te gaan werken. Hierbij plaats ik de kant-
tekening dat het de predikant is die antwoord geeft  op deze vraag. Wanneer 
gemeenteleden de vraag voorgeschoteld krijgen, kunnen de uitkomsten anders 
zijn. 
Totaal worden circa 120 motieven genoemd die heel divers blijken te zijn, 
maar die vaak ook onder eenzelfde noemer te brengen zijn. Veel predikanten 
noemen meerdere motieven. Ik geef eerst aan aantal willekeurige voorbeelden 
om een indruk te geven van genoemde diversiteit.
missionaire activiteit
groei van de gemeente 
ontlasten ambtsdragers
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elkaar tot steun zijn in geestelijke en praktische zin
omzien naar elkaar
veiligheid
geborgenheid
stimulans onderlinge betrokkenheid
versterking van geloof in verbondenheid met elkaar
door bijbelstudie meer op Christus gericht worden
geloofsuitwisseling
goed contact door vertrouwelijke sfeer
slecht draaiende mannen-en vrouwenverenigingen
elkaar tot een hand en een voet zijn
onderling pastoraat
omzien naar elkaar
evangelisatie
het werkt
bevorderen openheid
meer samenhang bewerkstelligen
samenbinding gemeente
nauwer contact
kleine eenheden nodig om als leden van een lichaam te kunnen samenleven
meer gezamenlijk geloofsgesprek
delen van lief en leed
bijbelstudie en gebed

Wanneer ik enige orde probeer aan te brengen, kan ik de meeste motieven 
onderbrengen binnen de volgende indeling: pastoraat/diaconaat; missionair/
kwantitatief, gemeentegroei; gemeentegroei, kwalitatief; pragmatisch; sociaal 
psychologisch, aff ectief. Daarvoor kies ik om zo dicht mogelijk aan te sluiten 
bij de uitspraken zelf, en bij het theologische discours. 
 
Pastoraat/diaconaat: het gaat dan vooral om het omzien naar en toezien op 
elkaar. Een korte defi nitie van pastoraat zou kunnen luiden: Iemands persoon-
lijke situatie in relatie brengen tot Gods Woord met het oog op haar/zijn geestelijk 
functioneren.2 Voorbeelden uit de gegeven motieven: onderling pastoraat, el-
kaar tot een hand en voet zijn. Diaconaat heeft  vooral betrekking op het ver-
lenen van onderlinge bijstand. Vanouds moest daarbij vooral worden gedacht 
aan materiële hulp. Later kwam daarbij sociaal/psychische hulp. Inmiddels 

2. Van de Kamp 2003. vgl. Firet 1968.
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wordt diaconaat breed geïnterpreteerd en gaat het om de dienst aan de naaste, 
terwijl bij pastoraat vooral het geestelijk welzijn op de voorgrond staat. 
Omdat pastorale en diaconale uitspraken vaak gecombineerd voorkomen 
neem ik ze hier samen. 
Missionair/gemeentegroei, kwantitatief: het groeien in getal. Voorbeelden: 
evangelisatie, groei van de gemeente.
Gemeentegroei, kwalitatief: groeien in geloof. Voorbeelden: geloofsuitwisse-
ling, bijbelstudie en gebed.
Pragmatisch. Voorbeelden: onvoldoende ambtsdragers, slechtdraaiende man-
nen- en vrouwenverenigingen. 
Sociaal-psychologisch: het accent ligt hier vooral op aff ectieve aspecten. Bin-
nen de sociale psychologie gaat het om de vraag hoe gedachten, gevoelens en 
gedragingen van mensen beïnvloed worden door anderen. Aff ecten spelen 
daarbij een voorname rol. Gevoelens van onveiligheid bijvoorbeeld zullen er 
toe leiden dat mensen minder snel geneigd zijn veel van zichzelf te laten zien. 
Voorbeelden uit de reeks genoemde motieven: delen lief en leed, veiligheid. 
Hierbij merk ik wel op dat bij pastoraat het psychische daarvan niet kan wor-
den losgemaakt. Het omzien naar elkaar is geen zakelijke kwestie, maar gaat 
samen met een aff ectieve component. 
Echter bij veel uitspraken wordt geen relatie gelegd tussen pastoraat en psy-
chologische aspecten. Evenmin worden de uitspraken gerelateerd aan de norm 
van Gods Woord.
Wanneer alleen veiligheid wordt genoemd, kan gedacht worden aan een nood-
zakelijke voorwaarde om bijvoorbeeld goed pastoraat te kunnen bedrijven. 
Omdat ik echter geen inzicht heb in achterliggende opvattingen, beperk ik me 
hier tot de uitspraken an sich. 
Bij de indeling tel ik alle motieven mee. Dus twee identieke uitspraken door 
verschillende predikanten gedaan, worden beide meegenomen. 
Opvallend is dat uitspraken gerangschikt onder sociaal-psychologisch in de 
meerderheid zijn, gevolgd door pastoraat. Van de 120 motieven hebben er een 
dertigtal betrekking op psychologische aspecten. Vooral termen als: veiligheid, 
betrokkenheid, vertrouwelijke sfeer, goed contact, samenbinding, geborgen-
heid, vallen vaak.
Ongeveer 25 uitspraken gaan over pastoraat. De term zelf wordt vaak gebezigd 
of er wordt vervangende terminologie gebruikt. Bijvoorbeeld onderling meele-
ven, onderling aansporen, versterken, werken aan eenheid in geloof. 
Als derde verschijnt gemeentegroei in kwalitatieve zin. Het gaat dan om uit-
spraken als, groeien in geloof, groeien door bijbelkennis, delen van geloof tot 
versterking. Een vijft iental motieven kan hieronder worden gerangschikt. 
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Als vierde komt het missionaire aspect in beeld. Er vallen dan termen als evan-
gelisatie, betrekken van niet-leden, nieuwe mensen meenemen naar Christus, 
groei van de gemeente en dergelijke. Circa tien uitspraken vallen hieronder. 
Pragmatische motieven vormen de volgende en laatste categorie. Gebrek aan 
ambtsdragers wordt enkele malen genoemd en niet of slecht functionerende 
verenigingen. Ook dat de kerkenraad meer tijd heeft  voor andere zaken. Een 
zestal motieven valt in deze categorie. 
Tenslotte is er een restcategorie die moeilijk of niet onder te brengen is in de 
gekozen classifi catie, vaak omdat het strikt genomen geen motieven zijn. Een 
paar voorbeelden:“De kring is de eerste leefk ring na het gezin” of :” Het is geen 
kerkenraadsbeleid, de groepen ontstaan spontaan“ en: “bij kerklidmaatschap 
hoort bijbelstudie.” De eerste en laatste hebben meer het karakter van een state-
ment.

6.4 Taken

Een andere vraag uit de enquête ging over de belangrijkste taken van de groep. 
Wanneer ik de gegeven antwoorden overzie, valt allereerst op dat er veel over-
lap is met de motieven. Wellicht spreken de predikanten hier een bepaalde 
wenselijkheid uit. Zekerheid daarover kan niet gegeven worden, maar het valt 
op dat bij het beschrijven van de taken vaak synoniemen worden gebruikt voor 
de uitspraken die bij motieven zijn gedaan. Wanneer mijn veronderstelling 
juist is, betekent dit dat het motief om te gaan werken in groepen prescriptief 
is voor wat de groepen geacht worden te doen of te betekenen voor hun leden. 
Een voorbeeld: een predikant noemt als motief onderling pastoraat en als taak 
onderlinge zorg. De redenering wordt dan, het is belangrijk dat er onderling 
pastoraat wordt bedreven, dus is de taak van de groep het bedrijven van onder-
ling pastoraat, zonder dat de vraag gesteld wordt of de groep daarvoor het ge-
eigende middel is. Nu kan daartegen worden ingebracht dat in de ogen van de 
predikant onderling pastoraat beter kan gedijen in een kleinschalige omgeving 
en dat de predikant daarom deze taak voor de groep weggelegd ziet. Vanuit 
deze gedachtegang zou het wellicht meer voor de hand liggen kleinschaligheid 
als motief te benoemen en niet onderling pastoraat.

Ook al maken predikanten vaak geen scherp onderscheid tussen motieven en 
taken, de laatste zijn hier vooral van belang omdat op het niveau van taken een 
koppeling kan worden gemaakt met gedrag. Of dat in de praktijk waarneem-
baar is, kan nu nog niet worden gezegd. Daarvoor zal een concreet functione-
rende praktijk onder de loep moeten worden genomen. Nu kan alleen een in-
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dicatie worden verkregen van wat predikanten voor ogen hebben betreff ende 
het functioneren van de praktijk in de eigen gemeente.

Totaal worden 129 taken genoemd, waarbij opnieuw veel overlap voorkomt. 
Ook nu geef ik eerst een willekeurige opsomming om een indruk te geven van 
de diversiteit aan taken:
meeleven met elkaar
bijbelstudie
onderlinge betrokkenheid vergroten
gezelligheid 
elkaar ondersteunen in het leven als christen
op elkaar toezien
elkaar beter leren kennen
geestelijke groei met elkaar
elkaar tot een hand en voet zijn
missionair vuur aanwakkeren
meer gemeenschap met elkaar hebben
drempels onderlinge omgang verlagen
onderling vertrouwen opbouwen
studie en bezinning
evangelie kunnen uitdragen
ontspanning
onderling pastoraat
luisteren naar de bijbel
gebed 

Ik hanteer eerst de indeling zoals ik die bij de motieven ook heb gebruikt. Om-
dat er veel overlap is tussen motieven en taken geef ik niet opnieuw per catego-
rie voorbeelden. Pastoraat/diaconaat wordt 32 keer genoemd. Gemeentegroei, 
kwantitatief: 7 keer. Gemeentegroei, kwalitatief: 29 keer. 1 genoemde taak kan 
als pragmatisch worden getypeerd.
42 van de opgegeven taken kunnen worden gerangschikt onder het kopje so-
ciaal-psychologisch. 
Tenslotte zijn er 18 taken die niet ondergebracht kunnen worden. Bijvoorbeeld 
omdat verschillende taken worden samengenomen in een beschrijving, of om-
dat er een zo beperkte omschrijving wordt gegeven dat het niet verantwoord 
is de taak in te delen.
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6.5 Een nieuwe kerk

Eerder heb ik al enkele relativerende opmerkingen gemaakt over de hier gepre-
senteerde gegevens. Het is dan ook niet mogelijk hieraan verregaande conclu-
sies te verbinden. Om te beginnen hebben we te maken met een categorie res-
pondenten die binnen kerkelijke gemeenten een bijzondere positie inneemt.
Als professioneel theoloog kan de predikant beschikken over een kennisvoor-
sprong in vergelijking met een gewoon gemeentelid. 
Ook al kan de rol van de predikant kerkrechtelijk niet hiërarchisch worden 
gedefi nieerd: in de ogen van veel gemeenteleden heeft  de predikant toch een 
bijzondere status en wordt hem veel macht en invloed toegeschreven. 
De predikant leidt de erediensten, is meestal de voorzitter van de kerkenraad, 
verzorgt de catechisaties, komt bij veel gemeenteleden aan huis om pastorale 
taken te vervullen, bevestigt huwelijken en leidt begrafenissen van gemeente-
leden. Deze greep uit een veelheid aan taken maakt duidelijk dat de predikant 
een sleutelpositie bezet. Bij de beoordeling van de gegeven antwoorden moet 
die positie steeds in het achterhoofd worden gehouden. Wanneer de predikant 
een stimulerende rol speelt bij de creatie en continuering van groepen, zullen 
gemeenteleden geneigd zijn de juistheid en de waarde van een dergelijke werk-
wijze positief te waarderen omdat het de predikant is die deze ontwikkeling 
stimuleert. 
Een ander aspect is de verwevenheid van de verschillende onderscheiden ca-
tegorieën. Genoemd werd al de verwevenheid van pastoraat en sociaal-psy-
chologische factoren. Pastoraat heeft  volgens Ploeger altijd betrekking op een 
subject-subjectverhouding.3 In die verhouding spelen gevoelens een grote 
rol. Punt is echter wel dat in veel gevallen predikanten zowel de term pastoraat 
gebruiken als begrippen die ik onder aff ecten rangschik. Men maakt daarin 
zelf dus blijkbaar onderscheid. Zoals gezegd is het niet uitgesloten dat respon-
denten het één als een voorwaarde voor het ander zien. Concreet is pastoraat 
of gemeentegroei in kwalitatieve zin pas mogelijk als er een positief klimaat is 
geschapen, zou de redenering kunnen zijn.

Wanneer aan predikanten de vraag wordt voorgelegd wat motieven zijn om 
in kleinere eenheden te gaan werken, ligt het voor de hand dat veel reacties in 
de aff ectieve sfeer zullen liggen. In die zin behoeft  het niet te verbazen dat bij 
zowel motieven als taken sociaal-psychologische aspecten hoog scoren. Het 
springende punt is dan ook niet zozeer de hoge score op dit aspect, maar veel 

3. Ploeger 2001.
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meer dat de betekenis van de kerk voor zijn leden kan gaan schuiven. Immers, 
het gemeenschapsaspect kreeg vanouds vooral uitdrukking in de zondagse 
eredienst. Daar komt iets anders bij, namelijk het ervaren van die gemeen-
schap in de kleine kring. In de groep staat echter niet de prediking centraal, 
zoals op de zondag. De prediking vraagt vooral om een cognitieve activiteit 
van de hoorder, waarbij ook hier natuurlijk weer moet worden bedacht dat 
daarin mensen ook emotioneel geraakt kunnen worden.
In de groep komt het op andere dingen aan. Uit de analyse van motieven en 
taken komt een gevoeld gemis naar voren. Nadere bestudering van genoemde 
motieven en taken laat zien dat de bestaande ongedeelde gemeente onvol-
doende in kan spelen op gevoelde behoeft en. 
Men ervaart onvoldoende verbondenheid, gebrek aan samenhang, een tekort 
aan openheid, onvoldoende veiligheid en vertrouwen. Als gemeenschap schiet 
de bestaande kerk blijkbaar tekort. 

Het kiezen voor een structuur van kleine groepen veronderstelt een andere 
visie op het gemeente zijn. Het zwaartepunt van de gemeenschap ligt niet meer 
in de zondagse samenkomsten, maar in de kleine groep.
Vanouds kennen de kerken binnen de reformatorische traditie een territoriale 
structuur. Deze indeling heeft  oude papieren. De vroegchristelijke gemeen-
ten functioneerden als eenheid onder een eenhoofdige leiding. Het kerkelijk 
territorium viel daarbij samen met het burgerlijk-stedelijke. Deze indeling 
was het meest doelmatig met het oog op de taken van de kerk. Het aldus 
ontstane model, ook wel het parochiemodel genoemd, kreeg defi nitief vorm 
in de vroege Middeleeuwen.4 Het huidige kerkrecht gaat uit van de autono-
mie van de plaatselijke kerk die georganiseerd is volgens genoemd parochie-
model.
Terwille van een adequate pastorale bearbeiding van de gemeente dient duide-
lijk te zijn onder wiens jurisdictie een gemeentelid valt. Daarom zijn er welom-
schreven grenzen tussen verschillende gemeenten. Eveneens ter wille van die 
bearbeiding zijn gemeenten opgedeeld in wijken met een verantwoordelijke 
ouderling en diaken die de zorg voor hun wijk dragen. 
Wanneer men besluit te kiezen voor een structuur van kleine groepen, is de 
vraag aan de orde hoe dit territoriaal vorm moet krijgen. De meest voor de 
hand liggende oplossing is de bestaande wijk op te delen in kleinere eenheden. 
Deze oplossing past binnen de gedachte dat men in de gemeente aan elkaar 
gegeven is en dat onderlinge omgang geen zaak van vrije keuze is, maar als een 

4. Luttikhuis 1992. 
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opdracht moet worden begrepen. Op voorhand zijn daarbij kritische vragen te 
stellen. Het zijn de predikanten zelf die een sterk accent leggen op aspecten als 
veiligheid en dergelijke. 
Overvraagt men mensen niet door ze tot elkaar te veroordelen in de kleine 
groep? Men lijkt op twee gedachten te hinken, enerzijds het op elkaar aange-
wezen zijn als kenmerk van het gemeenschap zijn, anderzijds tegemoet te wil-
len komen aan behoeft en van mensen. Het is dan ook de vraag of territoriale 
principes aan de basis van een nieuwe indeling moeten liggen. Wat nu vaak 
gebeurt, is dat de keuze voor het werken in groepen niet anders is dan een 
herinrichting van de wijken, ze worden alleen kleiner.
Om zicht te krijgen op indelingscriteria heb ik de predikanten gevraagd welk 
principe men daarbij hanteerde. Van de 42 gemeenten waar men werkt met 
kleine groepen blijken er 33 gebaseerd op het territoriale principe. Concreet 
betekent dit, dat bestaande wijken worden opgedeeld in kleinere eenheden, 
vaak miniwijken genoemd.
In de overige gevallen zijn de groepen wijkgrensoverschrijdend. In de meeste 
gevallen betreft  het dan initiatieven van gemeenteleden en is het (nog) geen 
kerkenraadsbeleid, of het gaat om specifi eke doelgroepen, bijvoorbeeld stu-
denten. In een tweetal gevallen benoemt men het belang van homogeniteit 
van de groep. Aan dit uitgangspunt kan binnen bestaande wijken veelal niet 
worden voldaan en ligt wijkgrensoverschrijding voor de hand. 

6.6 Coördinatie 

Een andere vraag in dit verband is die naar coördinatie. Uit de reacties van de 
predikanten blijkt dat soms gekozen wordt voor een groepenstructuur uit ge-
brek aan ambtsdragers. Het feit dat in de meeste gevallen vermeden wordt de 
bestaande territoriale indeling te doorbreken, zal enerzijds te maken hebben 
met kerkrechtelijke regelingen, maar anderzijds ook met een kerkopvatting die 
uitgaat van de ene ongedeelde gemeente. Mijn constatering dat pastoraat en 
diaconaat vooral intern gericht zijn, onderstreept dat. Het is de vraag in hoe-
verre de vrijgemaakte kerk gehoor geeft  aan de roeping geloof uit te dragen 
buiten de eigen kring. In de typering van de identiteit van de vrijgemaakte 
kerk werd de geslotenheid van de groep als kenmerk naar voren gehaald. De 
indruk bestaat dat die gerichtheid afneemt. In bepaalde opzichten is dat ook 
zo, maar gelet op de uitspraken van de predikanten is er formeel blijkbaar nog 
een scherpe grens tussen binnen en buiten. Wellicht dat gemeenteleden daar 
anders over oordelen. 
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De verantwoordelijkheid voor de wijk wordt gedragen door ouderlingen en 
diakenen. De kerkenraad is het forum waar zij op hun beurt verantwoording 
afl eggen. Deze structuur is een uitvloeisel van de presbyteraal-synodale struc-
tuur waarvoor in het verleden werd gekozen.
De ambten spelen hierbij een cruciale rol. Wanneer een tekort aan ambtsdra-
gers wordt aangevoerd om te kiezen voor een nieuwe structuur, betekent dit 
dat een normatief geacht funderend organisatieprincipe, namelijk een amb-
telijke structuur die haar wortels heeft  in de bijbel, een andere betekenis gaat 
verkrijgen. 
Dat geldt overigens niet alleen die gemeenten waarbij een tekort aan ambts-
dragers als argument wordt genoemd, maar breder. Het door veel predikanten 
genoemde onderlinge pastoraat wijst in de richting van een verschuiving van 
taken die vanouds exclusief door de predikanten, ouderlingen en diakenen 
werden uitgevoerd, maar nu tevens door gemeenteleden worden behartigd. 
Natuurlijk was het altijd al de taak van de gemeenteleden om te zien naar el-
kaar, de term pastoraat was echter voorbehouden aan de ambtsdragers. In het 
spraakgebruik wordt de predikant vaak aangeduid als pastor. In de laatste ja-
ren zien we een betekenisverschuiving waarbij het begrip pastoraat niet meer 
exclusief doelt op het werk van ambtsdragers, maar als een taak van ieder ge-
meentelid wordt gezien. Het lijkt geen toeval dat de keuze voor nieuwe organi-
satievormen en begripsverschuiving samen opgaan.
De koppeling van wijken aan ambtsdragers komt onder druk te staan wanneer 
het aantal kleine wijken opeens sterk toeneemt. Dat stelt eisen aan de coördi-
natie. Op de vraag aan de predikanten hoe men de aansturing regelt, wordt 
divers geantwoord.
Wanneer ik het geheel overzie, leidt het werken in groepen tot het ontstaan van 
geheel nieuwe functies, waarvan de inbedding in de bestaande kerkordelijke 
structuur onhelder is. Blijkbaar ziet men ook kansen om de bestaande afspra-
ken binnen het kerkverband te omzeilen door functionarissen aan te stellen 
die ambtelijke taken uitvoeren zonder dat daarover landelijk overeenstem-
ming bestaat en die zelfs in strijd moeten worden geacht met die afspraken. 
Op dit punt is de diversiteit snel groeiende.
Als voorbeeld noem ik de aanstelling van diaconessen die belast zijn met amb-
telijke taken ten aanzien van de groep. Op het niveau van het kerkverband 
bestaan hiervoor (nog) geen regelingen. In een enkel geval wordt nadrukkelijk 
gezegd dat men een voorkeur heeft  voor de aanstelling van vrouwen in het 
groepenwerk. Deze beweging kan geduid worden als een steeds manifester ge-
voelde behoeft e vrouwen een meer volwaardige plaats te geven in het ambtelijk 
werk. Een vernieuwde structuur biedt mogelijkheden vooruit te lopen op ont-
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wikkelingen binnen het kerkverband. Omdat er op dit punt geen regels zijn, 
kan men min of meer legaal tegemoetkomen aan genoemde wens.

Andere voorbeelden zijn het ontstaan van pastoraal assistenten of, zoals in een 
enkel geval ook genoemd, wijkhulpen. Deze assistenten brengen in opdracht 
van de kerkenraad bezoeken met een pastoraal karakter. Soms wordt vermeld 
dat de assistenten huisbezoeken brengen in plaats van de ouderlingen. Het 
huisbezoek is bij uitstek een taak van de ouderling.5 Ook op dit punt zien we 
een verschuiving optreden waarbij de taakverdeling tussen ambtsdragers en 
‘gewone’ gemeenteleden verandert. De kerkelijke regelingen kennen geen assi-
stenten die ambtelijke bezoeken brengen. Formeel hebben ze niet het mandaat 
van de gemeente. Ambtsdragers worden verkozen door de gemeente, daarvan 
is hier geen sprake.
Wel wordt soms getracht deze pastorale assistenten een schijn van legitimiteit 
te geven door nadrukkelijk de verantwoordelijkheid voor zijn of haar werk bij 
de kerkenraad of de ouderling te leggen. De assistent verkrijgt daarmee een 
vorm van gedelegeerd gezag, maar hoe men het ook keert of wendt, er ontstaat 
een functiegebouw dat afwijkt van wat normatief vast ligt.

Kijken we breder dan ontstaat een ambigu beeld. In de meeste gevallen kiest 
men voor kringleiders die de directe verantwoordelijkheid dragen voor het 
gebeuren in de groep. Soms worden deze gecoacht door kerkenraad of pre-
dikant, maar lang niet altijd. In een enkel geval is er een aparte coach die 
meerdere kringleiders begeleidt. Vaak maakt de kringleider deel uit van een 
zogenaamd wijkteam, ook wel zorgteam genoemd, waarvan ook de ouder-
ling, de diaken en, een aantal malen met nadruk genoemd, de diacones deel 
uitmaken.
Daarnaast zijn er vaak coördinatoren actief die de belangen behartigen van 
meerdere groepen, zij ressorteren onder de kerkenraad. In een drietal gevallen 
zijn de groepen geheel zelfsturend en bemoeit de kerkenraad zich verder niet 
met de groep.
De ambiguïteit zit in de dubbele beweging die kan worden waargenomen. 
Enerzijds maakt men een keuze voor de kleine groep vanuit de overweging dat 
de gemeente zo beter tot haar recht kan komen. Zie de genoemde overzichten 
van motieven en taken. De verantwoordelijkheid komt lager in de organisatie 
te liggen, bij de leden zelf. Het accent komt te liggen op het ambt aller gelovi-

5. Zie hiervoor het bevestigingsformulier van de vrijgemaakte kerken dat deze taak expliciet 
benoemt. 
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gen. Dat kan alleen worden waargemaakt, zo is blijkbaar de gedachte, wanneer 
de structuur daarop wordt toegesneden. 
Dat botst dan vervolgens met de bestaande regelgeving en levert de noodzaak 
op te zoeken naar wegen om toch tegemoet te komen aan de behoeft en van 
veiligheid en kleinschaligheid die als voorwaardelijk worden gezien om het 
ambt aller gelovigen tot zijn recht te laten komen. Tegelijkertijd is er het besef 
dat de praktijk afwijkt van wat landelijk is afgesproken en bouwt men voor-
waarden in om de ontwikkelingen een zo groot mogelijke schijn van legitimi-
teit te verschaff en. 
Daarom worden kerkenraad en/of ambtsdragers regelmatig genoemd als ver-
antwoordelijken en zoekt men naar middelen om greep te houden op datgene 
wat er in de groepen gebeurt.

Een veel gebruikt middel om eenheid in de verscheidenheid te bewaren vin-
den de kerkenraden in het werken met een jaarthema. Dit thema stelt de ker-
kenraad meestal vast en moet leidend zijn voor de activiteiten van de groepen. 
De mate waarin een dergelijk thema sturend is, moeten we niet overschatten. 
Een thema blijkt meestal een concretisering te zijn van een centraal leerstuk. 
Liefde kan bijvoorbeeld een thema zijn. Het gaat dan om de betekenis van 
dit begrip zoals dat op bijbelse gronden kan worden gedefi nieerd. De daaraan 
verbonden oproep aan de gemeente kan dan inhouden dat men in het eigen 
leven, en heel concreet binnen de groep, invulling geeft  aan het begrip binnen 
de eigen levenssfeer, cq. binnen de eigen groep.
De manieren waarop dat gebeurt, kunnen echter erg verschillen. Werken met 
een thema behoeft  dus geen garantie te zijn voor meer eenheid. In sommige 
kerken gaat men daarom ver in de uitwerking van een jaarthema door daar 
concrete werkvormen aan te verbinden en de leiding vooraf te instrueren. 
Vaak ook moet dan vanuit de groepen teruggerapporteerd worden naar de 
kerkenraad. 
Er ontstaat daardoor een complexe organisatiestructuur die bureaucratiserend 
werkt en een uiting is van een top down benadering die vooral gemotiveerd 
lijkt te zijn door de gedachte de eenheid koste wat het kost te willen bewaren. 
Dat is sowieso een opvallend kenmerk van de groepenstructuur binnen de 
vrijgemaakte kerk. Slechts in een enkel geval is het ontstaan van groepen een 
spontaan verschijnsel. In verreweg de meeste gevallen blijkt het te gaan om een 
kerkenraadsbesluit. 
Blijkbaar wordt de behoeft e bij het doorsnee kerklid niet zo gevoeld. Dat kan 
te maken hebben met het bestaan van allerlei informele contacten binnen de 
eigen gemeenschap, in groter of kleiner verband. Het is voor ieder waarneem-
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baar dat er talloze groepen op informele basis bestaan. Mensen die bij elkaar 
op verjaardagsvisite gaan, vriendenclubs, mensen met een gemeenschappelijke 
interesse et cetera. Het is dus van belang te overwegen of een structuuringreep 
zoals hier beschreven bestaande banden niet vernietigt.
 
6.7 Overwegingen

In dit empirische deel zijn sterke aanwijzingen naar voren gekomen die wijzen 
op het ontstaan van een nieuwe praktijk. De kerk zoals we die kenden, met 
het accent op de zondagse eredienst en de woordverkondiging, maakt plaats 
voor een organisatie waarin daarvoor nog steeds een belangrijke plaats is in-
geruimd, maar waar tegelijkertijd ruimte wordt geschapen voor een meer op 
individuele leest geschoeide geloofsbeleving.
Het sterke accent dat gelegd wordt op sociaal-psychologische factoren laat 
zien dat de beleving meer in de aandacht is gekomen. De traditionele kerk 
kan daaraan blijkbaar niet voldoen of men ervaart dat onvoldoende. De eerder 
genoemde subjectwending en de daarmee verbonden nadruk op een meer in-
dividueel vormgegeven wijze van geloofsbeleving lijkt door een groepenstruc-
tuur beter in praktijk te kunnen worden gebracht.
In hoofdstuk 2 ben ik ingegaan op de identiteit van de vrijgemaakte kerk. Be-
palend voor het denken over de kerk is een specifi eke metafoor, namelijk de 
kerk als het lichaam van Christus. Ik haalde Bonhoeff er aan die gemeenschap 
en Christus met elkaar verbindt waarbij het ene een noodzakelijke voorwaarde 
is voor het andere. Elders zegt Bonhoeff er: “Omdat christelijke gemeenschap al-
leen in Jezus Christus geworteld is, daarom is zij een pneumatische (geestelijke:
JM) en niet een psychische werkelijkheid. Daarin onderscheidt zij zich zonder 
meer van alle andere gemeenschappen.”
En hij vervolgt: “In de geestelijke gemeenschap is er nooit en op geen enkele 
manier een “rechtstreekse” verhouding van de een tot de ander, terwijl er in de 
psychische gemeenschap een diep, oorspronkelijk psychisch verlangen naar ge-
meenschap is, naar direct contact met andere menselijke zielen. Dit verlangen 
der menselijke psyche zoekt het volkomen in elkaar opgaan van het Ik en het 
Gij, hetzij dat dit door de liefdesgemeenschap wordt bereikt, hetzij dat dit -wat 
toch hetzelfde is- gebeurt door de onderwerping van de ander aan eigen macht 
en invloed.” 6 

Nu denk ik dat we vandaag het geestelijke en het psychische niet zo tegen 

6. Bonhoeff er 1987, 21,22.
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over elkaar kunnen plaatsen zoals Bonhoeff er dat deed. Maar het defi niëren 
van gemeenschap in termen van verbondenheid met Christus en het weten 
wat dat betekent, veronderstelt primair een cognitieve activiteit. Het gaat dan 
om geloofskennis. Het benadrukken van het belang van sociaal-psycholo-
gische factoren om gemeenschap te kunnen ervaren, is een benadering die 
op gespannen voet staat met wat nog als de identiteit van een vrijgemaakte 
gemeenschap wordt gezien. Daarmee is niet gezegd dat deze factoren geen 
rol spelen. Mensen zijn op elkaar aangewezen en zoeken gemeenschap. Een 
gemeenschap is te kwalifi ceren op grond van bijvoorbeeld gedeelde overtui-
gingen. Daaruit ontstaan bindingen die tevens een sociaal-psychologisch as-
pect hebben. De eenheid wordt echter vooral gevonden in de gedeelde over-
tuiging. We bevinden ons daarmee op het geestelijke niveau. Een belangrijk 
aspect van een kerkelijke gemeenschap is de liefde. Dat aspect moet echter 
wel normatief gekwalifi ceerd zijn. Tegelijkertijd kan de psyche daarvan niet 
worden losgemaakt. De moderne antropologie legt de nadruk op de heelheid 
van de mens.7 Lichaam en ziel kunnen niet als zelfstandige entiteiten tegen-
over elkaar worden geplaatst. Voorwaarde voor het ontstaan van een psychi-
sche innerlijke wereld is taal. Het is ook in taal dat we uitspraken doen over 
de geloofswerkelijkheid. Deze geloofsstaal verkrijgt een bepaalde kleur die 
mee bepaald wordt door individuele (psychologisch bepaalde) karakteristie-
ken. Wanneer de inzet binnen de gemeenschap vooral gericht is op de creatie 
van een context waarbinnen mensen hun individualiteit kunnen beleven, bij-
voorbeeld door het scheppen van een veilige omgeving, en de gemeenschap 
daardoor wordt gekwalifi ceerd, is het de vraag of dan nog van een geloofsge-
meenschap gesproken kan worden. 

Het is echter voorbarig hierover defi nitieve uitspraken te doen. Het is eerst 
nodig uitvoeriger stil te staan bij het fenomeen van de kleine groep vanuit de 
theorie. In het volgende hoofdstuk ga ik daarop in. Ik maak vooral gebruik van 
praktijktheorie vanuit het vakgebied gemeenteontwikkeling. Duidelijk moet 
worden waar de wortels liggen van dit verschijnsel. Ik sta eerst kort stil bij de 
groepsdynamica en ga dan in op processen die een bijdrage hebben geleverd 
aan het ontstaan van een groepenstructuur in kerkelijke gemeenschappen. 
Waar relevant betrek ik daar andere ontwikkelingen bij om het concept van de 
kleine groep meer reliëf te geven. 
Ik vertrek vanuit een brede benadering en zoom dan in op de situatie in Ne-
derland om vervolgens de situatie in de vrijgemaakte kerk aan een nadere be-

7. Zie hiervoor Pannenberg 1980.
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schouwing te onderwerpen. Omdat er een grote diversiteit in soorten groepen 
is, schenk ik daar aandacht aan. Tenslotte geeft  ik een waardering van het ge-
heel. 
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Hoofdstuk 7    Groepen en hun dynamiek 

7.1 Inleiding

Over groepen is veel geschreven, vooral op het gebied van de groepsdynamica 
is literatuur overvloedig voor handen.1 Omdat mijn primaire focus niet ge-
richt is op groepsdynamische aspecten, maar op betekenisverlenende proces-
sen binnen groepen, beperk ik mij tot de hoofdlijnen wanneer het gaat om 
groepsdynamische inzichten. 
Overigens zijn in het tot hier gevolgde betoog indirect al veel aspecten aan de 
orde geweest die gerekend kunnen worden tot het vakgebied van de groeps-
dynamica. Het is ook niet mogelijk onderzoek te doen naar groepen zonder 
daarbij gebruik te maken van inzichten uit het groepsdynamisch denken. In 
het bijzonder wanneer het gaat om identiteitsvormende processen speelt het 
lidmaatschap van groepen een bepalende rol. Men ontleent een deel van de 
eigen identiteit aan groepen waarvan men op enig moment deel uitmaakt. 

“Groepsdynamica is de studie van het gedrag van mensen in kleine groepen.”2 Zo 
geformuleerd ligt het accent vooral op het handelen van leden van groepen. 
Th ema’s zijn: groepsklimaat, lidmaatschap, leiderschap, communicatie, inter-
actie en participatie, de verdeling van macht en invloed, cohesie, gevoelens 
van betrokkenheid, aff ectie en sympathie, subgroepsvorming, groepsontwik-
keling, groepsnormen en conformiteit aan deze normen.3 
Aan veel van deze thema’s is direct of indirect al geraakt, maar het onderscheid 
tussen de door mij gevolgde werkwijze en de benadering binnen de groepsdy-
namica is vooral gelegen in gelegde accenten. Binnen de groepsdynamica staan 
processen centraal. Steeds gaat het om de vraag hoe groepen functioneren. De 
theorievorming is gericht op het achterhalen van mechanismen die het moge-
lijk maken te generaliseren inzake de manier waarop mensen interacteren bin-
nen groepen. De betekenissen, dus het inhoudsniveau, is daarbij secundair.
Een theorema binnen de groepsdynamica is bijvoorbeeld dat binnen groepen 
ontwikkelde normen het groepsgedrag sturen. Dergelijke uitspraken kunnen 
alleen worden gedaan op basis van empirisch onderzoek waarbij in concrete 
contexten wordt nagegaan in hoeverre daadwerkelijk binnen groepen ontwik-

1. Voor een overzicht zie Remmerszwaal 2003.
2. Remmerswaal 2003, 13
3. Remmerswaal 2003, 71
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kelde normen bepalend zijn voor het handelen. De inhoud van deze normen 
en de daarmee verbonden betekenissen zijn echter ondergeschikt.
Genoemd theorema zet mij op het spoor van het belang van normen voor het 
functioneren van kerkelijke groepen, maar vervolgens vraag ik mij af om welke 
normen als gestolde betekenissen het dan gaat en hoe deze zich verhouden tot 
normen binnen het grotere geheel van de organisatie, cq. kerkgenootschap. 
Ik richt me vooral op de communicatieve praxis die typerend is voor een be-
paalde praktijk. De inhoud wordt gevonden in binnen de praxis vigerende 
concepten die de praktijk reguleren. 
Voor de groepsdynamica is de constatering dat deze concepten regulerend 
werken voldoende, voor mij is het noodzakelijk te achterhalen wat de inhoud 
van deze concepten is en hoe deze de praxis sturen.
Ik maak dus gebruik van inzichten uit de groepsdynamica, maar doe dat selec-
tief en niet uitputtend. Vanuit een heel ander gezichtspunt zal echter nog iets 
gezegd moeten worden over de groepsdynamica. De opkomst daarvan in de 
jaren vijft ig van de vorige eeuw heeft  namelijk bijgedragen aan de belangstel-
ling voor groepen en is ook een stimulans geweest voor de de groei daarvan. 
Ik ga daar in de volgende paragraaf op in. 
 
7.2 Het ontstaan van groepen

In de inleiding is opgemerkt dat het fenomeen groepen in de kerk niet meer 
valt weg te denken. Wanneer we proberen te achterhalen waar de wortels lig-
gen van deze ontwikkeling, worden twee lijnen zichtbaar. Enerzijds blijken on-
dermeer het organisatiesociologische denken, ontwikkelingen binnen de ago-
logie en de opkomst van de groepsdynamica grote invloed gehad te hebben op 
ontwikkelingen binnen kerken. De belangstelling voor groepen, die opkwam 
in de jaren dertig, is met enige vertraging doorgedrongen in kerkelijke organi-
saties. De tweede lijn heeft  te maken met de geschiedenis van de kerk zelf.
Ik begin met het uitwerken van de eerste lijn.

De wetenschappelijke interesse in groepen ontstond tegen het einde van de 
jaren dertig in de Verenigde Staten. Cartwright en Zander noemen een drietal 
condities die een rol hebben gespeeld bij de ontwikkeling van deze belang-
stelling.4 Als eerste noemen ze een maatschappelijke omgeving die bereid 
is de middelen te verschaff en om onderzoek te doen naar groepsdynamische 
processen. De ontwikkeling van het zogenaamde scientifi c management en de 

4. Cartwright en Zander 1960, 10.
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gedachte dat sociale problemen konden worden opgelost door onderzoek te 
doen naar onderliggende mechanismen bevorderde een klimaat waarbinnen 
groepsdynamisch onderzoek kon gedijen.

Een tweede factor was de professionele ontwikkeling van beroepsgroepen 
waarbinnen kennis van groepsdynamische processen belangrijk was. De eerste 
systematische beschrijvingen van dergelijke processen kwamen dan ook voort 
uit deze beroepsgroepen. Te denken valt daarbij aan maatschappelijk groeps-
werk, groepspsychotherapie en onderwijs.
Vooral de agologie en in haar kielzog de groepsdynamica droegen in de ja-
ren vijft ig bij aan de theorievorming rond groepen. Een oorzaak voor de be-
langstelling voor groepen vanuit deze hoek moet vooral gezocht worden in 
de zichtbaar wordende afb rokkeling van gemeenschappen ten gevolge van in-
dividualiseringsprocessen. Er deed zich een verschuiving voor, in die zin dat 
de focus minder kwam te liggen op omvattende gemeenschapsoriëntaties en 
meer op groepsoriëntaties. De groep werd beschouwd als een belangrijk in-
strument voor zelfontplooiing van het individu. Vanuit een maatschappijkri-
tisch perspectief konden groepen bijdragen aan emancipatie. Het accent kwam 
te liggen op vrijmaking in plaats van op binding. Het centrale belang was niet 
langer de sociale integratie van mensen in de bestaande samenleving, maar het 
autonome subject.5

De groep was een belangrijk instrument voor de emancipatie van het individu, 
maar ook vormde de collectieve emancipatie van specifi eke (achtergestelde) 
doelgroepen een belangrijke doelstelling. In de jaren zeventig zien we een 
doelgroepenoriëntatie in de sociaal-agogische theorievorming en praktijk op 
de voorgrond komen.6 
Een laatste factor werd gevormd door de ontwikkeling die plaats had gevon-
den in de sociale wetenschappen in het algemeen. In de jaren dertig was de 
gedachte dat mensen, hun gedrag en sociale relaties, onderworpen kunnen 
worden aan wetenschappelijk onderzoek gemeengoed geworden.7 
Cartwright en Zander noemen een tiental kenmerken die een groep typeren. 

5. Het in de Verenigde Staten bekend geworden Sheilaism is een mooi voorbeeld van de rela-
tie tussen individualisering en ontwikkelingen op het vlak van de religie. De term is geba-
seerd op de naam Sheila Larson die geïnterviewd werd door sociologen en opmerkte dat: 
“she just wanted something that would let her speak in ‘my own little voice’. (Wolfe 2006, 
215) 

6. Wildermeersch 1995.
7. Cartwright & Zander 1960. vgl. Blau en Scott 2000.
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Rijsman komt op basis van deze inventarisatie tot de volgende defi nitie: Een 
groep is een verzameling mensen, die contact hebben met elkaar, zich van elkaar 
bewust zijn, zich als groep zien en een duidelijke interne structuur vertonen.8 
Korter nog is de defi nitie van Giddens die een sociale groep beschrijft  als een 
aantal mensen dat interacteert op een reguliere basis.9 Een groep kan zowel 
formeel als informeel van aard zijn. Formele groepen zijn sociale eenheden die 
veelal top-down tot stand komen. 
Binnen arbeidorganisaties treff en we vaak dit type groepen aan die in het leven 
zijn geroepen met het oog op een bepaalde taak. Informele groepen ontstaan 
vaak vanuit een bottom-up proces. Mensen komen samen omdat bijvoorbeeld 
een bepaald belang of een bepaalde behoeft e wordt gedeeld.

Het onderzoek door het Tavistock Institute is van groot belang geweest voor 
de ontwikkeling van nieuwe kennis over informele groepen.10 Uit deze kring 
komt de zogenaamde sociotechnische systeembenadering voort. 
Hierbij wordt uitgegaan van de gedachte dat zowel het technische als het socia-
le systeem van een organisatie eigen functionele vereisten kent, maar dat beide 
systemen op verschillende manieren kunnen worden gecombineerd. Gevolg 
van deze opvatting is dat de leefb aarheid binnen een organisatie verenigbaar 
wordt geacht met eisen van doeltreff endheid en doelmatigheid.11 Doelmatig-
heid en doeltreff endheid wijzen vooral op het formele aspect, er moeten een 
bepaald resultaat worden geboekt. Het informele aspect verwijst vooral naar 
de leefb aarheid, de behoeft e van mensen aan sociale contacten. Tussen beide 
aspecten bestaat een wisselwerking. In Nederland is de sociotechniek verder 
ontwikkeld door het werk van De Sitter.12 De waarde van de sociotechnische 
systeembenadering ligt in het benadrukken van de sociale aspecten binnen 
groepen. Overigens werd met deze vaststelling voortgebouwd op het Human 
Relationsdenken waarvoor de stoot werd gegeven door het Hawthorne-onder-
zoek in de jaren twintig en dertig door Dickson en Roethlisberger.13 De socio-
techniek is bekritiseerd vanwege het sterke accent dat werd gelegd op de struc-
tuur van de organisatie. Problemen dienen per defi nitie opgelost te worden 
door de structuur van de organisatie te wijzigen. De benadering valt daarom 
eenzijdigheid te verwijten omdat het accent ligt op de technisch-organisatori-

8. Rijsman in Jansen 2002, 125
9. Giddens, 1993
10. Jansen 2002. vgl. Hohn 2000.
11. Lammers 2000, 116.
12. Lammers 2000.
13. Keuning 1996.
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sche structuur, terwijl een organisatie een totaalcomplex van formele structu-
ren, meerdere (sub)culturen en het daarin verankerde organisatieregime is.14

Op de achtergrond speelt bij besproken ontwikkelingen steeds de vraag of een 
(arbeids)organisatie primair behoort tot het domein van de productie, waar-
bij de rationaliteit van het primaire proces domineert, of meer moet worden 
benaderd als een gemeenschap waarbinnen sociale relaties centraal staan. Lei-
sink plaatst beide op een continuüm met aan de ene kant de organisatie als het 
domein van productie en aan de andere kant de organisatie als gemeenschap. 
Dit analytische onderscheid werkt Leisink vervolgens verder uit in een drietal 
perspectieven: de moderne sociotechniek, human resources management, en 
constructivisme.15

7.3 Groepen in de kerk

De tweede genoemde ontwikkelingslijn heeft  met de historie van de kerk zelf 
te maken.
Het organiseren van een kerk in kleinere groepen is geen recent verschijnsel. 
In zekere zin is het al zo oud als de kerk zelf. Immers de eerste christenge-
meenten bestonden uit huisgroepen. In het bijbelboek Romeinen bijvoorbeeld 
wordt gesproken over gemeenten aan huis. Overigens blijkt uit de beschreven 
beelden in de bijbel dat er in de vroegchristelijke kerk heel divers naar de kerk 
gekeken werd. Een paar voorbeelden laten dat zien. 
In de brieven Titus en 1 en 2 Timotheus wordt sterk het accent gelegd op de 
kerk als een familie. In de brief aan de Collozenzen en Efeziërs is het lichaam 
van Christus een centrale metafoor. In Lukas en Handelingen gaat het over de 
activiteit van de Geest die centraal staat. In 1 Petrus wordt de kerk beschreven 
als het volk van God, het er bij horen krijgt hier alle nadruk.
In het evangelie van Johannes wordt de kerk omschreven als een gemeen-
schap van volgelingen verbonden met Christus, en in hetzelfde evangelie: een 
gemeenschap van personen geleid door de Heilige Geest.16 Ik laat de inter-
pretatie van deze Schrift gegevens verder over aan theologen, maar het is niet 
eenvoudig op basis van beschreven en andere beelden organisatieprincipes 

14. Lammers 2000, 652. 
15. Leisink 2006. Het is overigens de vraag of Leisink hier niet appels met peren vergelijkt. Im-

mers door het constructivisme als perspectief naast de sociotechniek en human resources 
management te plaatsen, worden twee niveaus met elkaar verward. De eerste is feitelijk een 
kentheorie, terwijl de andere twee binnen het domein van organisatieprincipes vallen. Het 
is bijvoorbeeld denkbaar een vorm van constructivistisch human resources management te 
ontwerpen. 

16. O’Halloran 1998. vgl. Ploeger 2001 voor een uitvoerig overzicht.
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voor de kerkelijke organisatie af te leiden. Maar wat wel naar voren komt, is 
het gemeenschapsprincipe, het met elkaar verbonden zijn ten aanzien van een 
bepaalde geloofsopvatting. Dit element heeft  de verdere kerkgeschiedenis cen-
traal gestaan en wordt als rechtvaardiging aangevoerd voor het creëren van 
kleine groepen, waarbinnen het gemeenschapskarakter goed tot zijn recht zou 
kunnen komen. 
In actuele lectuur wordt regelmatig gewezen op de toenmalige situatie (huis-
gemeenten) als rechtvaardiging voor de huidige praktijk. De context is echter 
onvergelijkbaar, immers de kerk verkeerde destijds in een opbouwfase te mid-
den van een vaak vijandige cultuur.
“ Th at the christians in the apostolic age erected special houses of worship is out 
of the question, even on account of their persecution by Jews and Gentiles, to say 
nothing of their general poverty; and the transition of a whole synagogue to the 
new faith was no doubt very rare.”17 
Vanaf de tijd van Constantijn de Grote, wanneer de christelijke kerk staats-
godsdienst wordt, worden er grote kerken gebouwd waar ruimte is voor het 
samenkomen van grote gemeenten.
De kleine huisgemeenten verdwijnen in die periode goeddeels. Gedurende de 
Middeleeuwen ontstaan wel weer kleinere genootschappen, maar dan moet 
vooral gedacht worden aan bewegingen die een reactie vormden op de alomte-
genwoordigheid van de rooms-katholieke kerk als heilsbemiddelend instituut: 
een voorbeeld vormen de Waldenzen. Ook Luther kan in dit verband worden 
genoemd omdat hij in een beschrijving van verschillende vormen van eredien-
sten ook de huissamenkomsten noemt.18 
Luther zegt daar zelf over: “De derde eredienst (huissamenkomsten:JM) zou 
een waarlijk evangelische inzetting moeten zijn, die niet in het openbaar voor alle 
mensen wordt gehouden. Zij die werkelijk christen willen zijn en het evangelie 
met de daad en de mond belijden, zouden zich moeten laten registreren en in een 
huis moeten samenkomen om te bidden, de bijbel te lezen, te dopen, de sacra-
menten te ontvangen en andere christelijke werken te doen.”19 
Luther nam zijn uitgangspunt, als reactie op de hiërarchisch georganiseerde 
kerk van zijn dagen, in het priesterschap van alle gelovigen. 
Dat priesterschap speelde zich primair af in het gezin en pas daarna in het 
huisgezin van God, de gemeente, die secundair was ten opzichte van de fami-
lie. Hieruit kwam voort een protestants huiselijk vroomheidstype dat het begin 

17. Schaff  1883. vgl. Eshbach 1993. vgl. Pals 2000. 
18. Lindijer 1977.
19. Luther in Simson 2000, 91.
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markeerde van de privatisering van de godsdienst. Er loopt van hieruit een lijn 
naar het Piëtisme.20 
Na de Reformatie keren kleine groepen terug. Bij bewegingen als die van de 
Hernhutters en de Piëtisten is de kleine groep belangrijk met het oog op on-
derlinge geloofsversterking. De voortzetting van het Piëtisme zien we in de 19e 
eeuw binnen het Reveil. In kleine groepen hield men zich bezig met bijbel-
studie, bovendien kon men binnen deze groepen toezien op elkaar. Het is van 
belang iets meer te zeggen over het Piëtisme. Recent neemt de belangstelling 
voor het gedachtegoed van deze stroming uit de Nadere Reformatie toe. Er is 
een parallel met moderne ontwikkelingen. Gememoreerd werd het meer op de 
voorgrond komen van de ervaring in moderne tijden. Juist dit aspect stond bij 
de Piëtisten centraal. De Reformatie had huns inziens geleid tot een te sterke 
rationalisering van het geloof. Daartegenover stelden zij de groei en de vrucht 
van het leven van de christen centraal. In plaats van beleving werd vooral van 
bevinding gesproken.21 Overigens vertoonden de opvattingen van de Piëtisten 
duidelijk de invloed van de Verlichting. Ook binnen hun denken speelde de 
opvatting dat men zich los moest maken van traditionele opvattingen zoals 
deze door ondermeer kerkelijke autoriteiten werden aangehangen. Het bij-
eenkomen in kleine groepen, de zogenaamde conventikels, was een belangrijk 
kenmerk van deze stroming. Ze waren daarvan echter niet de uitvinder. Al in 
de Middeleeuwen kwamen hervormingsgezinden bijeen in kleine groepen. Bij 
de Piëtisten kreeg het conventikel echter een andere functie, namelijk bij te 
dragen aan de hervorming van de kerk van binnenuit. Daarover werd echter 
verschillend gedacht, vooral omdat sommige conventikels zich ontwikkelden 
tot structuren naast of zelfs tegenover de kerk en daardoor een bedreiging 
vormden voor de eenheid. Ook nog in een ander opzicht waren conventikels 
modern. Ze kenden een egalitaire structuur. Ook niet-professionele theologen 
mochten ‘het woord bedienen’. 22 

20. Heitink 2007. 
21. Van ’t Spijker formuleert de verhouding tussen de Reformatie en de Nadere Reformatie als 

volgt: “De Nadere Reformatie leunt tegen de Reformatie aan via de zuil van de gereformeerde 
orthodoxie.” Binnen de Reformatie is de ervaring belangrijk voor het geloof, maar kan niet 
worden losgemaakt van het geloof. In de Nadere Reformatie gaan geloof en ervaring uiteen. 
Het geloof heeft  vooral betrekking op op het intellectuele en de ervaring op het gevoels-
matige. Gevolg is een grotere afstand tot het gedachtegoed van de Reformatie. Het gevoel 
komt meer en meer op de voorgrond en mondt uit in het Piëtisme. (De Jong, Van ‘t Spijker 
& Florijn 1992) 

22. Zie bijvoorbeeld Karels in Wapenveld 2004. Ook Voetius, een belangrijk exponent van de 
Nadere Reformatie, heeft  zich uitgelaten over de kleine groep. Uit zijn betoog kan worden 
opgemaakt dat alleen wanneer men zich niet kan aansluiten bij een plaatselijke kerk een 
huisgodsdienstoefening een aanvaardbare oplossing kan zijn. 
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In de moderne tijd, vooral vanaf de 20e eeuw, krijgt een structurering van de 
kerkelijke organisatie in kleine groepen een nieuwe stimulans. Verschillende 
theologen wijzen op het belang van kleine groepen met het oog op de beleving 
van het geloof. Deze gedachte krijgt nieuwe impulsen wanneer befaamde the-
ologen als Bonhoeff er, Brunner, Barth, Moltmann en anderen wijzen op het 
belang van de beleving van de christelijke gemeenschap als motivatie voor de 
opbouw van de gemeente. In Duitsland blijft  de aandacht voor groepen actueel 
door de discussies die gevoerd worden rond het thema van gemeenteopbouw.
Deze discussies moeten vooral worden gezien tegen de achtergrond van de 
vraag hoe de kerk weer betekenis kan krijgen voor de samenleving. De pro-
testantse kerk in Duitsland vertoonde de trekken van een volkskerk, een kerk 
voor iedereen. 

De institutionele vaagheid die daarvan het gevolg was, betekende in de ogen 
van velen eerder een bevordering van de onkerkelijkheid dan een afname 
daarvan. Er werden dan ook pleidooien gevoerd om de kerk weer gemeente-
kerk te laten zijn. 
Centraal staan dan het verzamelen (van gelovigen) en het vrijwillige karak-
ter van dat verzamelen. Het accent komt (weer) te liggen op het persoonlijke 
geloof en de daarmee verbonden eigen keuze voor lidmaatschap. Omdat de 
volkskerk sterk verweven was geraakt met de samenleving, kon zij haar ‘tegen-
overkarakter’ als kritische instantie niet meer waarmaken. 
De terugkeer naar een organisatie die vooral gestempeld wordt door het ge-
meentekarakter, maakte het noodzakelijk na te denken over een adequate 
structuur die passend werd geacht in een moderne context. Het denken hier-
over werd mede gestimuleerd door de ‘Gemeindeaufb ewegung’ van na de oor-
log. Kleine gemeenschappen werden als onmisbaar voor die opbouw gezien. 
Het model van Wess is daarvan een voorbeeld. 
Hij omschrijft  de gemeente als: “geschwisterliche Gemeinschaft  mündiger Chris-
ten.” De persoonlijke onderlinge betrokkenheid in liefde (vriendschap) is on-
misbaar. Ieder lid van de gemeente moet de mogelijkheid hebben met ieder 
ander lid in een wederzijdse persoonlijke relatie te treden. De omvang van 
de gemeente mag daarom niet groter zijn dan 70 tot 100 leden. Maar ook een 
gemeente van deze beperkte omvang moet weer in kleine groepen (Runden) 
worden onderverdeeld.23 

Tegenstanders van deze gedachtegang verzetten zich tegen de in hun ogen 

23. Wess in Hendriks 1982.
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liberale individualistische achtergrond van de opvattingen van voorstanders 
van de gemeentekerk en dan vooral tegen de daaruit voortkomende structuur 
van kleine groepen.24 Ook de namen van Herbst en Seitz kunnen hier worden 
genoemd. Seitz noemt kleine groepen “Zellen intensiv gelebten Glaubens die die 
besten Möglichkeiten bieten Glauben und Alltag der menschheid zusammenzu-
bringen und dadurch der Kirche Zukunft  zu eröff nen.”25 
Het accent op persoonlijk contact en de verbinding met de leefwereld, gecom-
bineerd met het verzet tegen geïnstitutionaliseerde kerken, laat zien dat er 
een sterker accent wordt gelegd op de geloofservaring. Elders heb ik al geme-
moreerd dat Luther in de tijd van de Reformatie de persoonlijke verhouding 
tot God sterk benadrukte. Dat is mee van invloed geweest op individualise-
ringsprocessen. Maar in dit verband belangrijk omdat het tevens een impuls 
heeft  gegeven aan de ontwikkeling van de ervaringskant van het geloof. Die 
beweging werd later nog versterkt door het Piëtisme uit de 18e eeuw en de 
opwekkingsbewegingen uit de 19e eeuw, als reactie op het rationalisme van de 
Verlichting.
Geloof kreeg vorm in een praktisch christendom. Er is echter wel een belang-
rijk verschil met het moderne ervaringsgeloof. De oorspronkelijk persoonlijke 
godservaring zoals die zichtbaar werd in Piëtisme en opwekkingsbewegingen 
bleef gebaseerd op de gedachte dat het werk van Christus bepalend is voor het 
geloof en niet de persoonlijke ervaring. Het moderne ervaringsgeloof maakt 
de ervaring tot een voorwaarde voor het geloof. In extreme vorm krijgt dat 
vorm in uitspraken als: wanneer ik God niet ervaar, kan Hij ook niet bestaan. 

Een belangrijke bijdrage aan deze ontwikkeling leverde Schleiermacher, die 
gezien kan worden als kerkvader van de 19e en 20e eeuw. Hij was een leerling 
van de Hernhutter piëtisten en heeft  de basis gelegd voor het protestantse li-
beralisme. Deze theologie hield zich niet alleen bezig met de kritische studie 
van de bijbel, maar ook met de subjectieve ervaring. Binnen het denken van 
Schleiermacher wordt het heilsgebeuren geplaatst binnen de subjectieve reli-
gieuze ervaring van de mens. 
Hij oefent forse kritiek uit op de volkskerk van zijn dagen die in zijn ogen de 
mensen passief en afh ankelijk maakt en typeert de kerk als een instituut dat 
gekenmerkt wordt door mechanisch herhaalde rituelen en levenloze leerstel-
lingen.26 De invloed van Schleiermacher op het denken over de kerk en de 

24. De Clercq en Henau in Hendriks 1982, 57
25. Herbst en Seitz in Schweitzer 1994, 321.
26. Meinema 1990. Zie ook Laurent 1997.
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structuur daarvan is groot geweest en heeft  de ontwikkeling van andere vor-
men van kerk zijn gestimuleerd. 
Een actueel voorbeeld binnen het Duitse taalgebied is de huiskerkbeweging. 
(Deze dient wel onderscheiden te worden van de beweging in Engeland met 
dezelfde naam, zie verderop). Simon omschrijft  huiskerken als het gemeen-
schappelijke leven van christenen in gewone huizen, in de kracht van de Hei-
lige Geest. 
Hij ziet de huiskerk als een geestelijke familie, waar mensen spontaan en na-
tuurlijk met elkaar optrekken, waar ze zich echt thuisvoelen omdat er gezonde 
relaties zijn. Hij voegt er dan nog aan toe dat een van de buitengewone gehei-
men van de huiskerk is haar vermogen zich te vermenigvuldigen. Met deze 
laatste opmerking blijkt dat Simson vooral op zoek is naar structuren die bij-
dragen aan de groei van de kerk. De huiskerk lijkt het daarvoor geëigende 
middel in zijn ogen.27 

In Latijns-Amerika verschijnen kleine groepen vanaf de jaren vijft ig in de 
vorm van basisgemeenschappen. Onder deze verzamelterm vallen verschillen-
de soorten kleine groepen, zoals: evangelisatiegroepen, bijbelkringen, gebeds-
groepen, et cetera. Hoewel de doelen dus uiteenlopen, is er wel een gemeen-
schappelijk element dat gevonden werd in de zogenaamde bevrijdingstheo-
logie. Centraal staat aandacht voor gerechtigheid en vrede, en veel groepen 
vormden een forum voor dissidente stemmen, vooral in de jaren 70 tijdens de 
militaire dictatuur. In de huidige periode krijgen veel groepen meer het karak-
ter van zelfh ulpgroepen.28

In Azië is het zogenoemde Cell Group Churchconcept ontstaan, kortweg het 
CGC-concept.
Dit model werd min of meer uit nood geboren. Vanuit een zendingssituatie 
in Korea werkte Cho als predikant. Door ziekte stokte het werk en daardoor 
ontstond de gedachte de kerk te organiseren door een structuur van cellen. 
Kleine groepen met een eigen leider, waarbij de coördinatie in handen was van 
oudsten. Bijeff ect was dat de kerk in circa 25 jaar van 1400 naar 600.000 leden 
groeide. Als oorzaak werd daarvoor de nieuwe structuur aangewezen. De kern 
van het concept is dat de kerk een kerk is van kleine groepen. Kerk-zijn is niet 
gebaseerd op de zondagse erediensten alleen, maar vooral ook op het leven in 
de kleine cel. Kerkzijn verkrijgt daarmee een functie voor de hele week. De bij-

27. Simson 2000.
28. O’Halloran 1998. vgl. Boff  1986. 
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eenkomsten zijn vooral gericht op de onderlinge gemeenschap en de gemeen-
schap met Christus.29 Het concept treff en we ook aan in ondermeer Chili, 
Japan, China, Ethiopië, en Ivoorkust. Nauw verwant is ook het huiskerkmodel 
dat in Australië wordt aangetroff en.30 
Een belangrijk doel van de cellenstructuur is de geestelijke groei van de leden, 
het gaat dan om het kwalitatieve element, maar daarnaast gaat het ook om 
kwantitatieve groei. Wanneer een cel een bepaalde omvang heeft  bereikt wordt 
deze gesplitst. 
Bredere bekendheid heeft  het CGC-concept gekregen door het werk van onder 
meer Neighbour en Beckham. Samengevat noemen zij de volgende punten: 
Jezus Christus staat centraal, de nadruk ligt op het zoeken van Hem. Uit de 
gemeenschap met Christus vloeit de gemeenschap met elkaar voort. Er is veel 
aandacht voor de gaven van de Geest. Iedereen geeft  en ontvangt daardoor 
ook. Door persoonlijke aandacht ontstaat groei in geloof en omgang met el-
kaar. Een cel is gericht op groei en splitsing. De cellen groeien door aanwas 
van buiten.
Leer en leven, horen en doen, komen dicht bij elkaar te liggen. Wat je hoort in 
de preek komt in de week weer aan de orde. Daardoor word je meer gericht op 
Christus. De cel is het belangrijkste in de gemeente. Deze vormt de normatieve 
structuur van de kerk om echte gemeenschap te bereiken.31 

7.4 Groepen in soorten

Het is van belang een onderscheid te maken tussen celkerken en celgroepen 
of huisgroepen. De laatste twee worden gezien als een aanvulling op de be-
staande kerkelijke organisatie. Wanneer ze zouden verdwijnen, heeft  dat voor 
het voortbestaan van het instituut geen gevolgen. Het lidmaatschap van cel- 
of huisgroepen is secundair en aanvullend ten opzicht van het lidmaatschap 

29. Cho 1981.
30. Zie bijvoorbeeld Banks 1994. vgl. Banks 1997. Wat de ontwikkelingen in zowel China als 

Afrika betreft , deze wijken af van de Europese context omdat de geschiedenis van de kerk 
een andere is. In beide ligt vanouds de nadruk veel meer op familiaire banden in vergelij-
king met de situatie in Europa. De clan of de (groot) familie is bepalend voor kerklidmaat-
schap. Omdat over korte afstanden relatief grote verschillen kunnen worden aangetroff en, 
kent men niet het type gemeenschap zoals we dat in bijvoorbeeld Nederland kennen waar 
familiaire betrekkingen niet bepalend zijn voor lidmaatschap. Kerk, familie en clan liggen 
in elkaars verlengde. Wat niet betekent dat ze samenvallen, maar taalverschillen en een 
gemeenschappelijk woongebied zijn bepalend voor eenheid. Een structurering in kleinere 
eenheden ligt daarom in genoemde streken meer voor de hand. 

31. Neighbour 1990. vgl. Beckham 1995.
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van de kerk. Celkerken moeten tevens onderscheiden worden van huiskerken. 
Vroege huiskerken, in bijvoorbeeld Engeland, bezaten veel overeenkomsten 
met celkerken, maar ontwikkelden zich niet op dezelfde wijze. Groepen die 
groeiden werden na verloop van tijd opgenomen in de bestaande kerkelijke 
structuur. Groepen die niet groeiden bleven vaak voortbestaan als geïsoleerde 
huiskerken, zonder band met een kerkelijk genootschap. Kortweg is de prak-
tijk: wanneer huiskerken groeien, ontstaan grotere huiskerken, wanneer cel-
groepen groeien, vermenigvuldigen zij zich in meer groepen. 
Bezien vanuit verdedigers van het celgroepmodel is de huiskerkbeweging een 
geaborteerde celgroepbeweging. Bij celgroepen kan gesproken worden van ge-
meenschappen van Christenen waar alle belangrijke activiteiten van de kerk 
plaatsvinden. De groepen zijn opgenomen in een netwerk. Celkerken worden 
door twee componenten gekenmerkt: de cel en de viering. De viering vindt ge-
meenschappelijk plaats op de zondag. De groep of cel is echter het hart van de 
kerk. Deze bestaat meestal uit 8 tot 15 leden en voorziet in elementen waar een 
traditionele kerk ook in voorziet: prediking, onderwijs, viering en gemeen-
schap, doop en pastoraat. 
Deze vorm typeert een beweging van onderop, in tegenstelling tot gevestigde 
kerken die veel meer getypeerd worden door een omgekeerde beweging. Als 
belangrijkste verschillen ten opzichte van traditionele kerken kunnen worden 
genoemd:
– een focus op de kleine groep in plaats van op de gemeente in haar totaliteit, 

dus in zekere zin een omgekeerd model;
– een focus op huizen in plaats van op kerkgebouwen;
– een focus op mensen in plaats van op programma’s;
– evangelisatie is lokaal georganiseerd door vriendschapsbanden op te bou-

wen, men betreedt de kerk via de kleine groep;
– de kleine groepen worden geacht zich voortdurend te vermenigvuldigen, 

in tegenstelling tot huisgroepen waarbij daar veel minder het accent op 
wordt gelegd; 

– leiderschap wordt gedeeld.32

In de Verenigde Staten wordt de kleine groep beschouwd als een onmisbaar 
element van de gemeente. In het kader van kerkgroei wordt een structurering 
in kleine groepen als noodzakelijk gezien. In de kleine groep of cel worden 
belangstellenden opgevangen en ingewijd in de christelijke leer.33

32. Murray 1988.
33. Verschillende websites geven een impressie van de hoge vlucht die huiskerken en verwante 

vormen in Amerika genomen hebben. Zie bijvoorbeeld www.Housechurch.org/; www.hc-
central.com, met verwijzingen naar ongeveer 1400 huiskerken; www.house2house.tv/ en 
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Een bekende representant van deze benadering is de Willow Creek Communi-
ty Church nabij Chigaco. Willow Creek presenteert zichzelf als een gemeente 
van kleine groepen. Ze wensen zich hiermee te onderscheiden van organisa-
tiestructuren die uitgaan van een gemeente met kleine groepen. In dit laatste 
geval vormen kleine groepen afdelingen binnen het grotere geheel. Een ge-
meente van kleine groepen ziet elke groep als een kleine op zichzelf staande 
gemeenschap binnen de gemeente als geheel. Een derde benadering is dat de 
gemeente de kleine groep is. Kerk en groep vallen in dit geval samen. Alle 
taken die binnen de kerkelijke organisatie te onderscheiden zijn worden uitge-
voerd binnen de groep.
Donahue, een leider van de Willow Creek Church verwoordt de doelstelling 
van het concept gemeente-van-kleine groepen als volgt: “Het betekent dat ie-
dereen een plaats moet hebben binnen een groep, met een herkenbare leider. We 
willen dat iedereen in elke groep zijn eigen groep als zijn voornaamste gemeen-
schap ziet. Het houdt in dat iedere groep een zorggroep moet worden voor elk 
van haar leden.” 
De infrastructuur is gebaseerd op affi  niteit. De groepen zijn afgestemd op ge-
lijkheid (leeft ijd, interesse of behoeft en), gemeenschappelijke taken, of wat 
mensen ook maar samenbindt. De leider van een groep bepaalt de agenda van 
de bijeenkomsten. Deze is niet voorgeschreven. Benadrukt wordt dat er een 
sfeer van vertrouwen en veiligheid wordt geschapen, zodat de mensen zich 
binnen de groep veilig voelen.34 

De eis van homogeniteit is terug te voeren op het werk van McGavran. Hij was 
grondlegger van de kerkgroeibeweging en stelde empirisch vast dat mensen 
wel bekeerd willen worden, maar daarbij liever geen raciale, linguïstische of 
klassenbarrières overschrijden. Deze waarneming leidde tot het zogenaamde 
HUP-principe: ‘Homogeneous Unit Principle’.
Bij missieactiviteiten dient men er zorg voor te dragen dat gewerkt wordt aan 
groepen die bestaan uit mensen met een gemeenschappelijke achtergrond.35 
Dit principe heeft  tot veel discussie geleid omdat de waarneming op zich op 
juistheid berustte, maar in strijd werd geacht met de uitgangspunten van het 
christelijk geloof. De praktijk laat echter zien dat bestaande kerken en het be-

www.house-church.org/. Internet draagt waarschijnlijk ook belangrijk bij aan de verdere 
verspreiding van het fenomeen. Er worden allerlei vormen van ondersteuning aangeboden 
die mensen behulpzaam kunnen zijn bij het opzetten van huiskerken. Bovendien is er veel 
uitwisseling van inzichten via nieuwsgroepen die gekoppeld zijn aan genoemde sites. 

34. Donahue 2003.
35. McGravan 1978.
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leid dat wordt gevoerd vaak gebaseerd zijn op het principe van homogene een-
heden. 

Elders wees ik op de tendens te werken met doelgroepen, er wordt in toene-
mende mate een categorisering doorgevoerd die gericht is op de behoeft en van 
specifi eke groepen. Te denken valt aan kinderdiensten, jeugd- en jongeren-
diensten, diensten voor studenten et cetera. 
Pleidooien voor zogenaamde netwerkkerken, een verschijnsel dat typisch mo-
dern is, zijn gebaseerd op het principe van homogeniteit. 
Sociologisch ligt het kiezen voor homogeniteit voor de hand, maar het moge 
duidelijk zijn dat bijbelse gegevens in een andere richting wijzen en dat homo-
geniteit met een beroep op de Schrift  onverdedigbaar is.
In 2003 heb ik zelf een bezoek gebracht aan Willow Creek. De diensten zijn 
perfect georkestreerd, waarbij opvalt dat er wat betreft  de gebruikte middelen 
geen verschil is met shows zoals die op de televisie te zien zijn. Vooral hierop 
richt zich de kritiek van Pritchard. Willow Creek doet aan image management 
en sluit daarbij aan bij de Amerikaanse cultuur. Het risico is dat de vorm de 
inhoud gaat verdringen. Een ander punt van kritiek is dat de aanpak naadloos 
aansluit op de Amerikaanse cultuur, inclusief het therapeutische karakter zoals 
dat bij allerlei zelfh elpgroepen wordt aangetroff en. Willow Creek bevestigt die 
cultuur eerder dan dat er kritisch op gerefl ecteerd wordt.36 
Tenslotte kan nog worden opgemerkt dat de kwaliteit van de gemeenschap 
vooral wordt afgemeten aan de vraag in hoeverre groei plaatsvindt. Groei moet 
hier dan vooral kwantitatief worden ingevuld, niet duidelijk wordt hoe kwali-
tatieve groei, dus groei in geloof wordt gerealiseerd.37 

Genoemde kritiek is deels ook van toepassing op een andere in Nederland 
bekend geworden kerk, namelijk Redeemer Presbyterian Church in New 
York. Op haar website presenteert deze kerk zich als een kerk van kleine groe-
pen. 

“Fellowship Groups are the primary place where you are known and cared for at 

36. Pritchard 1996.
37. Inmiddels ben ik met deze laatste constatering ingehaald door de praktijk. Het Nederlands 

Dagblad van 9 november 2007 meldt dat de stichter van Willow Creek, Bill Hybels, tot de 
conclusie is gekomen dat de huidige aanpak tekortschiet. Door de aanpak teveel te richten 
op de cultuur waaruit geïnteresseerden komen, is een consumentistische houding ontstaan 
die verdere geloofsgroei belemmert. Veel nieuwe leden haken daardoor na verloop van tijd 
ook weer af.
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Redeemer. It is within these small communities that Christians can build personal 
relationships and practice applying the gospel to their lives. Each group expects 
to experience Jesus Christ in its midst, enabling participants to be transformed 
through mutual ministry and to experience life in the family of God. 

Composed of six to twelve people, groups meet in homes and offi  ces throughout 
the city. All groups are led by trained lay-leaders from the congregation who re-
ceived continued oversight and support from our pastoral staff . Groups generally 
meet two times a month for worship, bible study, fellowship and prayer. Many 
groups also participate in monthly serviceprojects or social events, in place of a 
regular meeting.

Th ese groups provide sanctuary from the pressure and anxieties of life in the 
city and facilitate the formation of new friendships. Fellowship groups are places 
where we can be revitalized and strengthened as we seek to refl ect the love of Jesus 
Christ to our fellow New Yorkers. 

As God made us for community, we need fellow believers to help us apply the 
Gospel to our lives. Our hope is that everyone who attends our church will be 
involved in a Fellowship Group.”38

Kerk en groep vallen in de opvatting van Redeemer samen. Men kiest voor 
het zogenaamde incarnatiemodel. De term heeft  betrekking op het belang dat 
gehecht wordt aan het zoeken van aansluiting bij de bestaande cultuur. Men 
gaat uit van de gedachte dat christenen deel uitmaken van de cultuur waarin 
ze leven. “Jesus Christ became really and fully human, one of us, completely ‘en-
gaged’ with us-yet without a bit of sin. 
Th e ‘incarnation’ then becomes our ultimate model. We knew God was loving, 
wise and holy, but Christ brought the love, wisdom, and holiness of God down 
and showed it to us in concrete form. Th at is what we are to do. Christians to be 
truly ‘incarnate’ in the culture.”39 De werkwijze van Redeemer is zeer profes-
sioneel. Dat blijkt onder meer uit de opzet van de erediensten, maar ook in 
de manier waarop de organisatie vorm is gegeven. Die professionaliteit wordt 
noodzakelijk geacht omdat men uit gaat van de gedachte dat de in New York 
levende mensen zelf veelal een professionele achtergrond hebben. Hierin komt 
opnieuw de ‘incarnatie-idee’ naar voren. Risico is dat de gezochte aansluiting 

38. www.redeemer.com 2000.
39. Wierda 2000.
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uiteindelijk leidt tot aanpassing aan de bestaande cultuur waardoor de bood-
schap van het evangelie niet meer wordt gehoord. 

In Engeland ontstond in de jaren vijft ig het zogenaamde house-churchconcept, 
mede onder invloed van charismatische bewegingen. Charismata betekent let-
terlijk gift en van de Heilige Geest. Gedacht moet worden aan verschijnselen als 
het spreken in tongen, profetische gaven, heling en dergelijke. Groepen chris-
tenen in Engeland voelden zich steeds minder thuis in de gevestigde kerken, 
die ze als kil en formalistisch ervoeren. Ze kwamen daarom bij elkaar thuis in 
kleine groepen. Het hebben ondergaan van de zogenaamde geestesdoop, een er-
varing die omschreven kan worden als aangeraakt zijn door de Geest, was een 
belangrijk verbindend element. De hieruit voortkomende organisaties werden 
aangeduid als New Churches. In de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw werkten 
veel van deze groepen samen onder de naam ‘Restoration’. Deze term verwees 
naar de poging bestaande kerken te hervormen waarbij meer plaats zou moe-
ten worden ingeruimd voor het werk van de Geest, wat een andere structuur 
en andere vormen van liturgie vereiste. Deze bewegingen werden gekenmerkt 
door een sterk gevoel van bijeenbehoren, onderlinge zorg, ondersteund door 
een structuur van kleine groepen die wekelijks bijeenkomen.40 
Vanaf de jaren negentig zien we een ontwikkeling waarbij kerken het ‘house-
churchconcept’ inruilen voor het ‘cell-group-model’. Men was van mening dat 
huiskerken teveel naar binnen gericht waren geraakt en te weinig missionair 
elan lieten zien. Celgroepen zijn per defi nitie naar buiten gericht omdat het 
primair moet gaan om groei.41 
Een recent rapport vanuit de Anglicaanse kerk ‘Mission-shaped church’, noemt 
de kleine groep als een belangrijk instrument voor missie, om zo mensen via 
relatienetwerken tot discipelschap te brengen. Het is daarbij van belang spe-
cifi eke doelgroepen te selecteren en er behoeft  geen specifi eke binding te zijn 
met een denominatie. Dit rapport betekende dan ook een stimulans voor het 
gaan werken in kleine groepen.42 

7.5 Groep en betekenis

Dit korte en verre van volledige overzicht maakt duidelijk dat het concept van 
kleine groepen iets van alle tijden is, maar de grote doorbraak kwam in de 20e 

40. Scotland 2003.
41. Howard 1998.
42. Rapport Mission-shaped church 2004. 
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eeuw. In de eeuwen daarvoor is het een marginaal verschijnsel geweest dat op 
de kerkorganisatie van de protestantse en katholieke kerkgenootschappen wei-
nig invloed heeft  gehad. Dat juist in de loop van de 20e eeuw de belangstelling 
voor een dergelijke structuur sterk toenam, hangt samen met de tweede ge-
noemde lijn, namelijk de ontwikkelingen binnen het organisatiesociologisch 
denken, die weer niet los gezien kunnen worden van bredere maatschappelijke 
ontwikkelingen (zie boven).
De verbinding tussen ontwikkelingen binnen kerkelijke organisaties en de op-
komst van het groepswerk kreeg in de Verenigde Staten een stimulans doordat 
theologische studenten tijdens hun training voor het pastoraat (klinische pastora-
le vorming) regelmatig in aanraking kwamen met groepswerk. Via deze studen-
ten vond het werken in groepen ingang in kerken. Het accent lag daarbij vooral 
op het pastorale aspect, reden waarom de term groepspastoraat in zwang kwam. 
In de groep geeft  de pastor pastorale zorg aan de groepsleden die vervolgens pas-
toraat aan elkaar bedrijven. Ook hier geldt echter dat er een klimaat moet zijn 
ontstaan waarbinnen condities gelden die de groei van groepen mogelijk maken. 

In de inleiding heb ik de moderniteit getypeerd met behulp van de metafoor 
van Kundera, namelijk dat we licht zijn geworden. De bindingen tussen men-
sen zijn losser geworden en traditionele gemeenschappen zijn fundamenteel 
veranderd omdat we ons daaraan in veel gevallen niet meer langdurig binden. 
In voorgaande hoofdstukken is daarvoor een argumentatie gegeven. 
Omdat structuren die mensen lange tijd zekerheid en geborgenheid gaven weg-
vallen, wordt gezocht naar alternatieven. Het fenomeen van de kleine groep is 
een typisch modern verschijnsel, het biedt alternatieven voor behoeft en van 
mensen aan gemeenschap. Wanneer deze constatering juist is, en er zijn sterke 
aanwijzingen dat dit inderdaad het geval is, vindt er een verschuiving plaats 
van geloofskennis als basis naar psychologische factoren als constituerende 
factoren voor kerkelijke organisaties.

McDaniel beschrijft  vanuit een participerend onderzoek het wel een wee van 
een housechurch in Houston: ‘Th e Montrose community’. Ze concludeert: “Th e 
church being created in Montrose is an example of the refl exive relationship bet-
ween individual and social change so central to existential sociology (Kortoba 
1984). Haven (Montrose community:JM) members are seeking change within 
themselves. Th ey are dissatisfi ed with their lives, their relationships, and/of their 
spirituality. Th eir existing sources of meaning for self, such as careers, old relati-
onships, or the churches in which they were raised, have proven insuffi  cient to fi ll 
a void that exists within them. 
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Members are working toward unity among various denominations rather than 
being constrained by the dogma of any particular one (…) Members are free to 
do their own thing.”43

Globaliseringsprocessen geven een extra impuls aan deze ontwikkeling. Het 
ontstaan van nieuwe vormen van geloofsbeleving zijn uitdrukking van het ge-
geven dat mensen overvraagd worden omdat zij geacht worden zelf hun leven 
goed en gelukkig te maken. Er ontstaat daardoor een verlangen naar veilig-
heid en geborgenheid, naar betrokkenheid. Dat verlangen uit zich soms in een 
mentale terugtrekking uit de wereld, het zoeken van veiligheid in de eigen bin-
nenruimte, en het cultiveren van een sterk zelf.44 
Bellah typeert deze ontwikkeling als de collapse of the dualism that was so cru-
cial to all the historic religions. De scheiding tussen ‘deze wereld’ en de ‘andere 
wereld’ wordt veel minder scherp omdat moderne ontwikkelingen laten zien 
dat religieuze en profane elementen met elkaar vermengd raken.45 Het god-
delijke wordt zogezegd meer immanent. De dualiteit maakt plaats voor mul-
tiplexiteit. Het individu moet zelf verantwoordelijkheid nemen voor de wijze 
waarop keuzes worden gemaakt. Dat vereist een persoonlijke interpretatie van 
geloofswaarheden. Het monopolie van kerken ten aanzien van deze geloofs-
waarheden is afgenomen.
De uniformiteit ten aanzien van de codes die het leven van lidmaten stuurden 
heeft  plaats gemaakt voor individuele preferenties, wat het betekent om reli-
gieus te zijn is vooral een zaak van het individu geworden. Wanneer subjec-
tieve betekenissen maatgevend worden voor het handelen, ontstaat wat Bellah 
noemt een vorm van civil religion.46 Een vermenging van seculiere en religieu-
ze betekenissen die, afh ankelijk van de culturele context, het handelen sturen. 
Vanhoozer maakt dat zichtbaar in zijn kritiek op de mainstream Amerikaanse 
kerken wanneer hij zegt dat kerken hun aanbod afstemmen op behoeft en van 
mensen in de hoop daardoor nieuwe leden aan te trekken. “Much of what our 
churches off er- music, entertainment, therapy, food- is available elsewhere. What 
is not available elsewhere, however, is the preaching and celebration of the gos-
pel in word, sacrament and worship.” En: “Th ere is a rush to adopt and adapt 
the latest business, psychological, media and even entertainment strategies for 
the church.” Hij concludeert vervolgens:” Specifi cally, faith was lost not because 
churches failed to adapt to changes in the culture around them, but precisely 

43. McDaniel in Kotara en Johnson 2002, 146, 147.
44. Borgman 2006, 326.
45. Bellah 2006.
46. Bellah 2006, 5.
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because they did adapt, oft en to the point of capitulation.” Groepen komen in 
beeld wanneer hij opmerkt dat de church growth movement gebaseerd is op het 
principe van homogene groepen.47 

De relatie tussen identiteitsconstructie en betekenisverlening relativeert de in-
dividualiteit in die zin dat de geconstrueerde orde altijd een collectieve com-
ponent omvat. Het is de groep die deze orde tot stand brengt. De individuele 
identiteit wordt gevormd door interactie binnen groepen waarbinnen op re-
guliere basis wordt geïnteracteerd. In die interactie wordt een gemeenschap-
pelijke identiteit gecreëerd. 
Wanneer de betekenis van de kerk afneemt, ontstaat de behoeft e daarvoor al-
ternatieven te zoeken. Wuthnow verwijst naar een Amerikaans onderzoek uit-
gevoerd in 1990: 29% van de Amerikanen zei dat ze lid waren van een kleine 
groep die regelmatig bijeen kwam en ondersteuning en zorg bood aan de leden 
van de groep. 12% zei dat ze lid geweest waren van een dergelijke groep in het 
verleden, maar afgehaakt hadden.Van de actieve leden van de groepen zei 73% 
dat hun geloof of spiritualiteit beïnvloed was door deelname aan de groepsac-
tiviteiten. 70% zei dat hun geloof was verdiept door deelname. 
Meer specifi ek zei 90% van de deelnemers dat ze beter in staat waren anderen 
te vergeven, 79% zei beter toegerust te zijn het geloof met anderen te kunnen 
delen, 78% voelde zich dichter bij God en 66% had ervaren antwoorden op 
gebeden te krijgen. In termen van spiritualiteit kan gesproken worden van een 
toename, maar wanneer het gaat om de versterking van de specifi ek christelij-
ke identiteit, zijn de resultaten minder overtuigend. Deelnemers aan groepen 
spraken uit dat de kerk voor hen in de afgelopen vijf jaren belangrijker was 
geworden. Onbekend is of groepsdeelname dit veroorzaakte of dat een groei-
ende interesse in de kerk hun activiteit in de groep versterkte. 40 procent van 
leden van groepen zei dat de groep waarvan ze deel uitmaakten, geen relatie 
had met een kerkelijke of religieuze organisatie. Er zijn dus aanwijzingen dat 
er binnen groepen gewerkt wordt aan de cultivering van spiritualiteit, maar 
dat die niet gerelateerd behoeft  te zijn aan een specifi ek christelijke traditie.48 
Het accent dat gelegd wordt op zorg en ondersteuning wijst in de richting van 
psychologische behoeft en.
Bellah wijst daar ook op wanneer hij opmerkt dat religieuze praktijken geken-
merkt zouden moeten worden door pogingen waarheden over een ultimate re-

47. Vanhoozer 2003, 44, 83.
48. Wuthnow 1993, 520-523.
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ality te debiteren, terwijl huidige religieuze praktijken vaak blijken te fungeren 
als technieken voor zelfrealisatie.49 
Een citaat van Wuthnow maakt duidelijk hoe religieuze ervaring en groeps-
lidmaatschap zich tot elkaar kunnen verhouden. Overigens geeft  hij daarvoor 
geen verdere empirische onderbouwing. Ook moet worden bedacht dat hij de 
Amerikaanse context voor ogen heeft .

“Th e most general way in which small groups are redeeming the sacred, therefore, 
is by replacing explicit creeds and doctrines with implicit norms devised by the 
group itself. (…) groupmembers still have a sense of the importance of knowing 
what is right or wrong. But their groups seldom study religious history or formal 
theological statements.
Rather, they discuss small portions of religious texts with an eye toward disco-
vering how these texts apply to their personal lives. Personal testimonies carry 
enormous weight in such discussions. But these stories are also subject to group 
norms. Th ese norms include implicit assumptions about one can be instructed 
directly by God, whether it is important to read the bible to receive wisdom, what 
the role of intuition is, and how prayer should be understood. In a very real sense, 
then, the group itself can become a manifestation of the sacred. Its members feel 
power within the group. Th ey feel closer to God when they are gathered than 
when they are apart. Th ey are sure the deity approves of their meeting as they do 
(…) the group encourages people to think about spirituality, but in the process 
channels their thinking so that only some ideas about the sacred are acceptable. 
Spirituality becomes a matter of sincere seeking and of helping each other.”50 

In relatie tot identiteit stelt Wolfe in dit verband vast dat in de Amerikaanse 
context het fenomeen van huiskerken de ascribed status die religie vanouds 
bewerkte, een status die verworven werd vanuit de traditie, plaats maakt voor 
een achieved status, die door eigen keuze wordt verworven. Hij vervolgt dan 
dat binnen de Amerikaanse cultuur mensen beïnvloed worden door een thera-
peutic sensibility. Er is zelfs voor de meest problematische persoonlijkheid een 
mogelijkheid voor een nieuw leven wanneer de juiste methode wordt toege-
past. Wolfe ziet als drijvende kracht achter deze beweging het accent dat gelegd 
wordt op groei. Zowel kwantitatief als kwalitatief, waarbij het laatste opgevat 
moet worden als persoonlijke groei. Een nieuw leven waarbij men negatieve 
eigenschappen en ervaringen kan overwinnen. De therapeutische boodschap 

49. Bellah 2006.
50. Wutnow 1994, 124.
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van veel predikers is dat individuele zelfverlossing tot de mogelijkheden be-
hoort.51 Het is waarschijnlijk dat de opkomst van de humanistische psycholo-
gie met het accent op zelfactualisatie hieraan heeft  bijgedragen. 

In dit verband wijs ik op een verschijnsel dat als een nadrukkelijke poging moet 
worden gezien een beweging op gang te brengen die religie beter moet doen 
aansluiten op het (post) moderne levensgevoel. Deze beweging, die rond de 
eeuwwisseling opkwam, draagt de naam emergent church. Het is niet gemak-
kelijk de beweging adequaat te typeren omdat er nogal wat omschrijvingen in 
de literatuur kunnen worden aangetroff en. Een gemeenschappelijk kenmerk 
is wel dat men zich afzet tegen gevestigde institutionele kerken die men voor-
al verwijt teveel het accent te leggen op typisch modern geachte kenmerken. 
Daarbij kan gedacht worden aan de onbetwijfelbare propositionele kennis die 
de kerk vooral in de moderniteit kenmerkte, de daarmee verbonden aanspraak 
op waarheid, en een rationaliteit die vooral gekenmerkt wordt door autoriteit 
en beheersing. 
Vertegenwoordigers van de beweging benadrukken het grote belang van aan-
sluiting bij de bestaande cultuur. De kerkgenootschappen in de Verenigde Sta-
ten en Engeland zochten het vanaf de jaren zeventig vooral in seekerservices 
waarbij veel aandacht was voor de aankleding van de diensten. Mensen moes-
ten vooral door de vorm worden aangesproken.
In de visie van exponenten van de emergent churches worden daardoor veel 
mensen niet meer aangesproken omdat ze vooral gericht zijn op relaties. Be-
staande kerken kunnen aan die behoeft e niet voldoende tegemoet komen. 
Daarvoor zijn andere vormen nodig die mensen de gelegenheid bieden diep-
gaande relaties aan te gaan. 
Gibbs omschrijft  dat als:” … which means a long term commitment, the buil-
ding of deep friendships, the sharing of pain and discerning the signs of God’s 
presence within the cultural context.”52 Sommige auteurs achten om deze reden 
huisgroepen dan ook zeer geschikt om institutionele kerken te vervangen.53 De 
boodschap is dat, willen kerken overleven, er een ingrijpende structuurveran-
dering nodig is. Een laatste citaat geeft  dat goed weer.“A fundamental convic-
tion of the Emergent Church is the gospel should be lived out – proclaimed and 
performed – by a local community in a way that fi ts the local context.”54 

51. Wolfe 2006, 215, 216. 
52. Gibbs 2002.
53. Zie bijvoorbeeld Driscoll 2006, 90.
54. McKnight 2006, 7. zie ook Moynagh 2004. Binnen deze beweging wordt vaak het belang 

van de kleine groep benadrukt. 
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7.6 Groepen in Nederland

Pas vanaf de jaren zestig zien we in Nederland dat nagedacht wordt over ker-
kelijke herstructurering in de richting van een groepenmodel. Dat betekent 
niet dat daar nooit eerder aan werd gedacht. Luttikhuis vermeldt een voorstel 
van Noordmans, gedaan in het kader van een reorganisatieontwerp van de 
vereniging Kerkopbouw voor de Hervormde kerk in 1933, te komen tot de 
inrichting van huisgemeenten. Deze gedachte werd echter niet overgenomen. 
De tijd was daarvoor blijkbaar nog niet rijp.55 In de jaren zeventig wordt deze 
gedachte weer opgepakt blijkens een rapport van de generale synode van de 
Nederlands Hervormde Kerk. In het hoofdstuk over de gemeente en haar werk 
wordt een pleidooi gevoerd voor samenkomsten in klein verband. Als argu-
mentatie wordt ondermeer genoemd: het directere contact, het bespreken van 
vragen en problemen die meer relevantie voor mensen hebben, het opener 
zijn van dergelijke groepen. Nadrukkelijk wordt wel gesteld dat voorgangers in 
deze groepen gemachtigd moeten zijn door de kerkenraad.56 

In Nederland is het Hoekendijk geweest die de vorming van kleine groepen 
verbindt met het streven naar gemeenschap en missionariteit. Vooral in mis-
sionaire contexten is volgens Hoekendijk de kleine groep de gebruikelijke ge-
meentevorm. Dat komt mee in het gegeven dat de kerk klein begint. Hij noemt 
overigens naast huis- ook fl atgemeenten.57 Bij Berkhof zien we een kerkopvat-
ting waarbinnen het gesprek (kleinschalig) als een van de centrale kenmerken 
van de kerk wordt benoemd. In zijn visie voltrekt zich het geloofsleven in ge-
meenschapsverbanden waarbij het groepsgesprek een belangrijke plaats heeft  
omdat het geloof geboren wordt uit contacten met anderen.”Niettemin is het 
algemene ervaring dat velen het geloof en de groei ervan veel meer te danken 
hebben aan gesprekken en gesprekskringen over het geloof dan aan de offi  cieel 
erkende heilsmiddelen van de kerken.”58 
Firet bespreekt in het kader van de zielszorg het belang van het persoonlijke 
gesprek in de kleine kring.59 Dekker en Heitink pleiten voor een organisatie 
met een netwerkstructuur.
Ze sluiten zich aan bij de opvattingen van Dingemans, die ik in de inleiding op 
deze studie al aanhaalde: “Ik heb in feite een kerkorganisatie voor ogen die als 

55. Luttikhuis 1992.
56. Rapport Generale Synode Hervormde Kerk 1971, 46, 47.
57. Hoekendijk 1966.
58. Berkhof 1973, 376.
59. Firet 1977, 118.
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lokale gemeente een tamelijk groot gebied kan omvatten,….. waarin plaatselijke 
groepen participeren die bij elkaar worden gehouden door een netwerkstructuur. 
Dat wil zeggen dat alle groepen min of meer autonoom zijn en hun eigen be-
stuursvorm kunnen kiezen, maar dat de groepen overkoepeld worden door een 
regiobestuur, dat zijn machtiging en de daarbij behorende bevoegdheden volledig 
ontleent aan het mandaat van de kleine groepen.” 60 
Van de Kamp komt op basis van literatuuronderzoek naar stadskerken in de 
Verenigde Staten tot de conclusie dat: “de kerk niet zonder gemeenschapsvor-
men kan die kleinschalig zijn en face-to-face-ontmoetingen mogelijk maken. In 
de kleine groepen klopt het hart van de gemeente als gemeenschap. Afh ankelijk 
van het aantal leden kan daarbij gedacht worden aan kleine groepen die als huis-
gemeenten beschouwd worden.”61 
Heitink verwijst naar Hendriks door vast te stellen dat praktisch-theologisch 
onderzoek heeft  uitgewezen dat aan kleine groepen binnen de gemeente een 
belangrijke opbouwwaarde mag worden toegekend. Hij plaatst daarbij wel de 
kanttekening dat veel kleine groepen leiden aan institutionele vaagheid, waar-
door hun invloed binnen de kerk betrekkelijk marginaal is.62 
Jonkers stelt vast dat: “De beste weg om in een gediff erentieerde samenleving 
recht te doen aan de invalshoeken van individu, gemeenschap en samenleving 
het vormen van (kleine) kernen en het breien aan netwerken is.”63 
Na een bespreking van de feitelijke situatie van het kerk zijn concludeert Bruin 
dat het pastorale grondmodel voor een niet gering deel steunde op samenle-
vingsverbanden als familie en gezin, en op overzichtelijkheid van een plaatse-
lijke samenleving.”Nu deze verbanden veel van hun feitelijke normerende bete-
kenis verloren hebben dient de kleine groep als leefwereld met een eigen plaats en 
waarde een centrale plaats te krijgen.”64 
Ploeger beschouwt een structuur van kleinere (ad-hoc) groepen vooral van 
belang voor mensen die meer “aan de rand” van het kerkelijk leven staan. Deze 
groepen beantwoorden aan “de behoeft en van mensen bezig te zijn met normen 
en waarden, zingeving, samenhang tussen wat als losse elementen in het leven 
beleefd wordt.” 65

Er wordt door de auteurs niet verwezen naar empirische gegevens die gedane 
uitspraken onderbouwen. In de jaren tachtig is het fenomeen van de kleine 

60. Dingemans en Heitink in Dekker 2002, 99.
61. Van de Kamp 2003, 315.
62. Heitink 1997, 266. 
63. Jonker 2000, 64.
64. Bruin 1992, 189, 190.
65. Ploeger 2001, 366.
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groep niet meer weg te denken uit de kerken in Nederland. Vanaf de jaren ne-
gentig begint deze ontwikkeling ingang te vinden binnen de meer orthodoxe 
kerken, waaronder de vrijgemaakte kerk. 

Er zijn voor de Nederlandse situatie nauwelijks empirische onderzoeksgege-
vens beschikbaar over het functioneren van groepen binnen het verband van 
een kerkelijke organisatie, met uitzondering van een onderzoek van Hendriks 
c.s., dat uitgevoerd werd in de jaren zeventig binnen de gereformeerde kerk 
X.66 Het onderzoek van Hendriks c.s. was niet primair gericht op kleine groe-
pen in de gemeente zoals die in deze studie centraal staan, maar op een di-
versiteit aan groepen zoals die in kerken voorkomen. Onderzochte groepen 
zijn: een vrouwenvereniging, een mannenvereniging, een werkgroep met een 
specifi eke taak (een werkgroep Gemeentetoerusting en een werkgroep Nieuwe 
levensstijl), een bijbelstudiegroep, een sectieraad en een kring: ‘huidige theo-
logische vragen’. 
Het gaat in alle gevallen om groepen met een specifi eke taakstelling. Vooral op 
dit punt zien we een onderscheid met de groepen die in deze studie aan bod 
komen. 
Daarnaast was de doelstelling van het onderzoek een bijdrage te leveren aan de 
vernieuwing van de praktijk van het groepenwerk van de plaatselijke kerkelijke 
gemeente. Het onderzoek was emancipatorisch van aard, in de zin dat niet een 
beschrijving van de praxis centraal staat, maar de verandering van die praxis.
Ik maak gebruik van inzichten uit dit rapport, maar mijn focus is anders. Hen-
driks c.s. gaan uit van een praktijk die zelf niet ter discussie staat, maar ver-
sterkt zou moeten worden. Dat laat onverlet dat het onderzoek van Hendriks 
wel waardevolle inzichten oplevert. Hij laat critici van kleine groepen uitvoerig 
aan het woord. De kritiek is divers van aard, maar is samenvattend vaak ver-
bonden met vragen rond de verhouding tussen groep en gemeente.
Th ung bijvoorbeeld wijst erop dat groepen worden gebruikt om de problema-
tiek van de eenzaamheid te bestrijden. Daarnaast zijn groepen vaak gericht 
op onderlinge verbondenheid die negatief uitwerkt op het beeld dat men van 
de kerk heeft . Hendriks voert vervolgens Firet, De Loor en Schipper ten to-
nele die met Hendriks van mening zijn dat de gemeenschap en de de taak 
die leden hebben ten opzichte van de gemeente door Th ung ondergewaarderd 
worden.67 

66. Hendriks 1982.
67. Th ung 1976. De Loor 1982. Firet 1977. Schippers 1978.
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Ik problematiseer de bestaande praktijk vanuit de gedachte dat groep en orga-
nisatie zich in verschillende richtingen kunnen bewegen, wat gevolgen heeft  
voor de organisatie. Een tweede punt is dat het onderzoek van Hendriks ge-
dateerd is en bovendien uitgevoerd werd in een organisatie die afwijkt van de 
kerk waarop mijn onderzoek zich richt. Hendriks zelf is de mening toegedaan 
dat de ‘eigen’ kerk de trekken van een volkskerk heeft  gekregen. Die ontwik-
keling is ten koste gegaan van het gemeenschapskarakter. Juist om die reden 
zouden groepen een belangrijke emancipatoire rol kunnen spelen om de kerk 
weer meer een gemeenschap te doen zijn. De vrijgemaakte kerk past niet in het 
beeld van de volkskerk. 

In een enkel geval wordt gerefereerd aan het onderzoek van Hendriks c.s., 
maar onduidelijk blijft  of men de bevindingen van het onderzoek van toepas-
sing verklaart op groepen zoals die voorwerp van onderzoek zijn bij Hendriks, 
of dat men deze tevens wil laten gelden voor huisgroepen, celgroepen, mini-
wijken et cetera.
Een voorbeeld is Noordegraaf: “Wij zijn ons er van bewust dat de kleine cel of 
de kleine groep op zich niet zo maar het panacee voor het gebrek aan gemeen-
schap is. Wie bereiken we met de groepen? Wie ontrekken zich er aan? Hoe open 
zijn groepen in de gemeente? Wat is hun opbouwwaarde? Komt men verder dan 
het cognitieve ‘kennis-nemen-van’? Het zijn vragen die met vele te vermeerderen 
zijn en verder onderzoek verdienen.” 68 De verdienste van Noordegraaf is wel dat 
hij bij het fenomeen kritische vragen stelt en het belang van nader onderzoek 
noemt.
 
Om meer zicht te krijgen op de betekenissen die groepen binnen kerken in Ne-
derland hebben voor hun leden, maak ik gebruik van literatuur op het gebied 
van gemeenteontwikkeling. 
Een deel van hiervan grijpt overigens vaak terug op ontwikkelingen in de Ver-
enigde Staten. 
Er is inmiddels nogal wat literatuur beschikbaar inzake groepen. Vooral vanuit 
gemeenteopbouw is daarover veel geschreven. 
Bestudering laat zien dat een groot deel in verschillende bewoordingen op 
dezelfde thema’s varieert. Ik maak daarom een representatieve keuze uit het 
beschikbare materiaal.
 
Wanneer we proberen het kerkelijke landschap te overzien, blijkt er een grote 

68. Noordegraaf 1990, 144.
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diversiteit te zijn gegroeid ten aanzien van de wijze waarop groepen een plaats 
hebben verworven. De Roest zegt dat een gemiddelde geloofsgemeenschap al 
snel minimaal 25 verschillende groepen kent.69 Al deze groepen onderhouden 
op de één of andere wijze in meerdere of mindere mate contact met elkaar. Zo 
bezien vormen de verschillende groepen een netwerk. Bij de dichtheid van 
het netwerk gaat het om het aantal groepen en het aantal relaties tussen de 
groepen. De sterkte van het netwerk is af te lezen uit het aantal enkelvoudige 
of meervoudige relaties. In navolging van Van der Ven merkt De Roest op dat 
een sociaal verband als de kerk vitaler is naarmate het netwerk van groepen 
dichter en sterker is. Dat zegt overigens niets over de aard en gerichtheid van 
die vitaliteit. 70 

Van Lindijer verscheen in 1977 het boek Groepsgewijs. Het was binnen het 
Nederlandse taalgebied een van de eerste uitgaven waarin het verschijnsel van 
de kleine groep binnen kerken min of meer systematisch werd behandeld. In 
veel latere uitgaven wordt eraan gerefereerd. 

Lindijer noemt een zevental betekenissen die verschillende groepen binnen 
een kerkelijke gemeenschap hebben:
Gemeenschap: Omdat men elkaar binnen een geloofsgemeenschap maar ten 
dele kent, is een kleine groep een probaat middel om de onderlinge verbon-
denheid te versterken.
Leren: In een groep kunnen geloofservaringen worden uitgewisseld waardoor 
wordt geleerd. Met name in de groep kunnen leercondities beter worden ge-
waarborgd.
Groei: Het deelnemen in een groep kan groeibevorderend werken vanuit de 
redenering dat in een kleine groep de liefdevolle, ondersteunende en inspire-
rende gemeenschap die groei kan waarborgen.
Pastoraat: Van oorsprong was het pastoraat vaak individueel gericht. Het ging 
primair om het contact tussen pastor en pastorant. Lindijer beschrijft  ervarin-
gen van groepspastoraat zoals die vaak min of meer spontaan plaatsvonden 
binnen klinisch-pastorale trainingen. Vooral wanneer persoonlijke ervaringen 
aan bod kwamen, kreeg het groepsgebeuren een pastoraal element.
Werkplaatsen: Binnen de gemeente moet een veelheid van taken worden uit-
gevoerd. Een structurering in groepen kan leiden tot een betere verdeling van 
taken waarbij mensen gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor de taak.

69. De Roest 2004.
70. Idem. vgl. Van der Ven 1993, 216.
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Overleg: Binnen groepen kan doorgesproken worden over fundamentele vra-
gen met een moreel karakter. Te denken valt aan mensen met een gemeen-
schappelijke achtergrond die geconfronteerd worden met dezelfde vragen of 
problemen, bijvoorbeeld mensen werkzaam in verwante beroepen. Maar het 
kan ook gaan om vragen die liggen op het vlak van armoede en rijkdom, of 
vragen die samenhangen met de multiculturele samenleving.
Actie: Maatschappelijke betrokkenheid kan actie uitlokken waarbij groepen 
specifi eke problemen gaan aanpakken. Het kan bijvoorbeeld gaan om gesigna-
leerde problemen binnen ontwikkelingslanden of, dichter bij huis, het opstar-
ten van allerlei activiteiten binnen een verzorgingstehuis gelegen binnen het 
grondgebied van de kerkelijke gemeente.71

Lindijer benadrukt dat activiteiten in groepen de eredienst niet kunnen ver-
vangen. “De eredienst kan met zijn eigen karakter van luisteren, bidden, zingen, 
vieren, te midden van dit alles (een gemeente van kleine groepen:JM) zijn eigen 
centrale plaats hebben.”72 Hij voegt daar aan toe dat een gemeente die nog ge-
richt is op alleen de eredienst tegenwoordig vastloopt. In een gemeente die met 
groepen werkt krijgt de eredienst weer een zinvolle plaats. Niet duidelijk wordt 
waarop deze conclusies zijn gebaseerd.
Lindijer wijst verder op de emancipatorische functie van groepen. In boven-
genoemde functies werd daarvan al iets zichtbaar. Hij concretiseert dat verder 
door vast te stellen dat ontmoeting en gesprek beter in de groepen kunnen 
plaatsvinden. Daarnaast kan groepswerk bijdragen aan het mondig worden 
van de gemeente. “In de groep ontdekken we wat we eigenlijk voelen, denken en 
geloven. We leren er onze mening te formuleren, te uiten en eventueel te wijzi-
gen.”73 

Derksen onderscheidt een drietal typen en geeft  van elk een korte typering:
ontmoetings- en pastorale groepen; beleidsgroepen, waaronder dan begrepen 
moeten worden kerkenraden en taakgroepen, de laatste categorie bestaat uit 
werkgroepen, projectgroepen en commissies; leer- en toerustingsgroepen: het 
gaat dan om groepen die vooral bezig zijn met geloofscommunicatie, cate-
chese en geloofsoverdracht. 
Met name de eerste categorie is hier van belang. In de ogen van Derksen bie-
den dergelijke groepen mogelijkheden om met kerkontwikkeling en kerk-in-
wording bezig te zijn. Groepen zijn ecclesia, samengeroepen. Ze vormen het 

71. Lindijer 1977.
72. Idem, 42. 
73. Idem, 43,44. Lindijer waarschuwt wel voor het risico dat groepen een eigen leven kunnen 

gaan leiden en doel op zich worden. 
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uitgangspunt voor de opbouw van geloofsgemeenschappen en voor de com-
municatieve kwaliteit van parochie en gemeente als ‘gemeenschap van gemeen-
schappen’. Hij licht dat nader toe door de groepscultuur te beschrijven als een 
omgeving waarin men de ontdekking doet: “Ik zelf kom nu voor in het geloofs-
verhaal en in het bijbelse verhaal, ik doe er toe, ik ben van waarde, ik ben belang-
rijk. Ik leer leven en geloven met elkaar verbinden.”74 

In Gemeenteopbouw groepsgewijs stelt Pals vast dat voor gemeenteopbouw in de 
praktijk het werken met groepen onvermijdelijk is. Wanneer een gemeentelid 
over bepaalde gaven beschikt, kan hij de ander daarmee dienen. Om dit proces 
zo goed mogelijk te laten verlopen zijn kleine groepen nodig waar men elkaar 
kan ontmoeten. Pals wijst onder andere op de voedselvermenigvuldiging zoals 
beschreven in Marcus 6. Jezus verdeelt de massa in groepen, in kleine overzichte-
lijke kringen De in mijn ogen overhaast getrokken conclusie is dat het werken in 
groepen rondom de bijbel belangrijk is voor de doorwerking van het evangelie. 
“Zo kan de gemeente gevoed worden onder de zegende handen van Christus.”75 

In de jaren tachtig lanceerde Veenhuizen het zogenoemde kleine-kerken-plan. 
In zijn visie kan in huisgemeenten beter tegemoet worden gekomen aan taken 
en doelen van de kerk. Hij noemt onder meer dat de gemeenteleden worden 
betrokken bij alle kerntaken van de kerk De groep is klein en overzichtelijk en 
dat leidt tot meer betrokkenheid. Er kan beter rekening worden gehouden met 
jongeren. Nieuw ingekomenen kunnen beter worden opgevangen en nieuwe 
gelovigen vinden hier een plaats waar ze kunnen groeien in geloof. Buiten-
staanders kunnen vertrouwd gemaakt worden met het evangelie. Het ambt al-
ler gelovigen kan tot zijn recht komen. Door de dialoog met andersdenkenden 
leert men elkaar verdragen en aanvaarden. 
Wie zich in een groep niet thuis voelt kan gemakkelijk naar een andere. De 
groep biedt mogelijkheden voor diaconaat, evangelisatie en perspectieven 
voor eenheid met andere christenen.76 Veenhuizen benoemt vooral mogelijke 
resultaten waarvan onzeker is of deze in de praktijk zullen worden gehaald. 
Het overstappen naar andere groepen wanneer het ergens minder goed bevalt 
honoreert de vrijheid van het individuele lid, maar kan tevens de vrijblijvend-
heid bevorderen. 
In Kleine groepen grote kansen voert Eschbach een pleidooi voor gemeente-

74. Derksen 2004, 35.
75. Pals 2001, 10,11.
76. Veenhuizen, oorspronkelijk De Vries 1980. 
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groei-groepen. Hij bouwt voort op de gedachten van Veenhuizen, maar de spits 
wordt anders. In zijn opvatting moeten dergelijke groepen deel uitmaken van 
de strategie van de kerk. Door dergelijke groepen te introduceren kan de kerk 
groeien. Hij gebruikt het beeld van een lichaam dat opgebouwd is uit cellen. 
Dat beeld wordt niet zomaar gebruikt, maar verwijst naar de metafoor van de 
kerk als het lichaam van Christus. Volgens Eschbach zou dat een argument 
kunnen zijn om de structuur van de kerk als een celstructuur op te bouwen. 
Ook hebben deze groepen een belangrijke sociale functie. Er worden vriend-
schappen voor het leven gesloten. De gemeente-groei-groep wil een uitnodi-
gende gemeenschap zijn, waar plek is voor anderen, zodat die kunnen kunnen 
groeien in de relatie met God en met elkaar. 
Eschbach verwijst naar empirische gegevens die wijzen op het nut van groepen 
voor kerkgroei. Het materiaal heeft  echter betrekking op de situatie in Duits-
land en is bovendien dubieus omdat het gegeven dat 75 à 90 % van de onder-
vraagden als antwoord op de vraag hoe men de weg tot de kerk heeft  gevonden 
zegt, dat dit een gevolg was van het meegenomen zijn door vrienden/familie. 
Vervolgens trekt Eschbach de conclusie dat het dus nodig is plekken te creëren 
waar men mensen op een ontspannen manier met het evangelie in aanraking 
kan brengen. Dat daarvoor gemeente-groei-groepen nodig zijn is daarmee al-
lerminst aangetoond.77 

Van der Veen stelt vast dat, in tegenstelling tot kerkdiensten, die door velen als 
een koud gebeuren worden ervaren, kleine groepen wel mogelijkheden bieden 
met elkaar in contact te komen. “Naast de ‘serieuze’ factor van een ‘onderwerp’ 
is er het persoonlijke contact van het kopje koffi  e met een praatje.”78 De beteke-
nis van groepen ligt in de mogelijkheid tot persoonlijk contact, persoonlijke 
oriëntatie, persoonlijke betrokkenheid en persoonlijke belangstelling.79 

Grote invloed binnen het Nederlandse taalgebied heeft  ook het werk van 
Schwartz. In veel kerken wordt het door hem ontwikkelde model van natuur-
lijke gemeenteontwikkeling gebruikt. Schwartz probeert aan de hand van vra-
genlijsten vast te stellen wat eff ectieve middelen zijn om te komen tot gemeen-
tegroei. Centrale vraag is: hoe krijgen we meer mensen in de kerk?
Zijn onderzoek wees uit dat kleine groepen daarvoor een belangrijk middel 
zijn. De beslissende factor is of de kringen een gemeente in het klein zijn. Er 

77. Eschbach 1993.
78. Van der Veen (ongedateerd), 12.
79. Idem.
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wordt niet alleen een bijbelgedeelte behandeld, maar het geestelijk voedsel en 
het leven van alledag worden voortdurend op elkaar betrokken. De leden van 
de kring kunnen de vragen die hen werkelijk bezighouden aan de orde stellen 
en met anderen bespreken. Door natuurlijke groei kunnen de kringen zich na 
verloop van tijd splitsen en vermenigvuldigen. 
In deze context krijgt het begrip discipelschap praktisch gestalte, niet door het 
leren van abstracte begrippen, maar het overdragen van het leven. Uit het on-
derzoek blijkt dat zich vermenigvuldigende gemeentekringen de belangrijkste 
variabele vormen wanneer het om gemeentegroei gaat.
Bij Schwartz lijken kwaliteit en kwantiteit samen te vallen. De kwaliteit van een 
gemeente wordt afgemeten aan de gerealiseerde groei. De door hem genoemde 
kwaliteitskenmerken mogen zo heten omdat ze groei genereren. Een dergelijke 
benadering is op zijn minst eenzijdig.80 
Schwartz biedt achteraf een theologische verantwoording. De kern is de ge-
dachte dat God naar analogie van verschijnselen in de natuur binnen gemeen-
ten een biotisch potentieel heeft  neergelegd waardoor, mits daarvoor ruimte 
wordt geschapen, groei kan gebeuren. De theologische normering die Schwartz 
aanlegt heeft  vooral betrekking op de de totale gemeente. Daaruit is niet zon-
der meer af te leiden in hoeverre datgene wat in de groepen gebeurt strookt 
met wat de kerk belijdt. De kwaliteit van het werk in de groepen wordt afge-
meten aan de vraag in hoeverre leden ruimte krijgen hun persoonlijke vragen 
in te brengen. Schwartz noemt het voorbeeld van een groepsthema groeien in 
liefde waarbij binnen de groepen wordt gehuild, gelachen, men elkaar verge-
ving vraagt en schenkt, onderlinge confl icten aan het licht komen en men een 
dieper besef van Gods liefde krijgt. 
Schwartz concludeert dan dat een dergelijk proces altijd een aantoonbaar ef-
fect op de ontwikkeling van de gemeente zal hebben. 
Dat in die groepen ook heel andere dingen kunnen gebeuren, blijft  buiten be-
schouwing. Het hebben van een dieper besef van Gods liefde behoeft  niet bij 
te dragen aan bijvoorbeeld een groei in gemeenschap. Dat heeft  wellicht ook te 
maken met het sterke accent dat gelegd wordt op nummerieke groei.81 

Vanuit een sociologische invalshoek noemt Dekker het streven van veel kerken 
naar de vorming van kleine groepen of cellen, bestaande uit een tiental men-
sen die regelmatig bij elkaar komen en weet hebben van elkaars levenssituatie 
en die elkaar daardoor kunnen bijstaan. Dekker merkt vervolgens op dat de 

80. Vgl. Hendriks 1997.
81. Schwartz 1996.
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groepen vaak niet aan hun doel beantwoorden omdat de verschillen tussen 
mensen vaak te groot zijn en de behoeft e aan directe persoonlijke contacten 
vaak te gering. Elders echter zegt hij dat met het oog op de vorming van de ker-
kelijke gemeenschap bewust moet worden gewerkt aan relatievorming. Daar-
bij moet volgens Dekker gedacht worden aan betrekkelijk kleine eenheden met 
het oog op de overzichtelijkheid. Ook de geografi sche nabijheid is van belang. 
Omdat hij verder geen aantallen noemt is niet duidelijk wat precies met kleine 
eenheden wordt bedoeld.82 

Vanuit persoonlijke ervaringen beschrijft  Hornikx het belang van kleine groe-
pen. Hij benadrukt het grote belang van gespreks- en bijbelgroepen als ont-
moetings- en oefenplaatsen. 
Zij bieden deelnemers de mogelijkheid zich te herkennen in verhalen uit de 
Schrift  en in elkaars levensverhalen. De groep biedt mogelijkheden het geloof 
in eigen woorden weer te geven. Mensen kunnen onbevangen op een andere 
manier naar het leven kijken.83 

De eerder genoemde Willow Creek Community Church heeft  dankzij bezoe-
kende groepen Nederlandse predikanten geleid tot de oprichting van Willow 
Creek Nederland. 
De functie van deze organisatie is het uitdragen van de principes van Willow 
Creek in de Nederlandse context. Diverse gemeenschappen in Nederland wer-
ken inmiddels met deze principes. Het is te vroeg om daarover een oordeel te 
vellen, maar de eerder op Willow Creek geuite kritiek zal voor de Nederlandse 
situatie wellicht in zoverre opgaan, dat de sterke focus op de vorm afl eidt van 
de inhoud. 

Ik noem hier ook Krol, die een invloedrijk boek schreef dat door veel kerken 
wordt gebruikt met het oog op gemeenteontwikkeling. Hij wijdt een passage 
aan groepen waarin hij zegt dat kleine groepen uitstekend helpen bij de op-
vang van de leden en de integratie van nieuwelingen. Ze zijn een goed middel 
voor de instructie van jongeren. Deelname aan kleine groepen vraagt meer 
dan deelname aan de eredienst. Passiviteit en vrijblijvendheid worden door-
broken in een sfeer van vertrouwen. De leden weten zich verantwoordelijk 
voor elkaar.84

82. Dekker 2000.
83. Hornikx 2003.
84. Krol 2001, 176,177.
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Van Pelt varieert op de al genoemde thema’s door te beschrijven hoe binnen 
een klimaat van aanvaarding van elkaar en onderling vertrouwen samen de 
bijbel kan worden gelezen, samen gebeden kan worden, samen gezongen kan 
worden, samen gegeten kan worden en allerlei ontspannen activiteiten kunnen 
worden ondernomen. 
Door samen een stuk levensgeschiedenis te delen en vertrouwen op te bouwen 
durven mensen zich in het hart laten kijken. Daarnaast kan voor sommigen 
de stap naar de kerkdienst een te grote zijn. Deelname aan de kleine groep kan 
dan een manier zijn om toch kennis te maken met de kerk. De groep verkrijgt 
daarmee ook een missionaire taak. Wel wijst Van Pelt erop dat het goed kan 
zijn de groepen qua samenstelling af en toe te veranderen omdat nieuwelingen 
zich anders buitengesloten kunnen voelen vanwege het feit dat mensen elkaar 
al jaren kennen, maar ook omdat mensen op elkaar uitgekeken raken.85 

Tenslotte noem ik Wagenaar die bij zijn verdediging van het concept van de 
kleine groep zich ondermeer verzet tegen de opvattingen van Mady Th ung. 
Zij is de mening toegedaan dat de kleine groep niet nodig is voor de geloofs-
beleving en wijst op het gegeven dat juist met volle kerken en grote aantallen 
de beleving beter gediend is. Ook bestrijdt Wagenaar de opvatting van Vrijhof 
die binnen groepen een grote vrijblijvendheid waarneemt, groepsvorming als 
algemene stelregel is, ook wanneer men theologische of bijbelse overwegin-
gen in het geding brengt, problematisch. Wagenaar is daarentegen de mening 
toegedaan dat juist kleine groepen een tegenwicht kunnen bieden aan de ato-
misering van het leven. Het saamhorigheidsbesef wordt versterkt, enkelin-
gen kunnen beter vastgehouden worden en het werkt drempelverlagend voor 
nieuwelingen.86 

Binnen de Katholieke kerk zien we in Nederland dat eveneens gegrepen wordt 
naar het middel van de kleine groep om de kerk te revitaliseren. De daarvoor 
aangedragen rechtvaardiging wijkt niet af van de argumentatie zoals we die 
binnen protestantse kerken aantreff en.87 

7.7 Groepsontwikkeling binnen de vrijgemaakte kerk
 
Een publikatie van het Gereformeerd Wetenschappelijk Genootschap bevat 

85. Van Pelt 2002.
86. Wagenaar 1973.
87. Zie voor Nederland bijv. de websites: www.focare.nl, www.emmanuelnederland.nl, www.

kvc-nl.nl 
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een aantal lezingen van theologen uit de orthodoxe kerken, waaronder vrij-
gemaakte, waarin het thema aan de orde komt. Hiermee maak ik de overstap 
naar publicaties binnen de vrijgemaakte kerk. 
Binnen dit kerkgenootschap treff en we alleen wat verspreide publicaties aan 
die meestal alleen bestemd zijn voor intern gebruik. Het gaat dan om artike-
len in verschillende plaatselijke kerkbladen. Daarnaast beperkt in magazines 
met een groter verspreidingsgebied. Er is geen empirisch onderzoeksmateriaal 
beschikbaar. 
Onder andere Van de Kamp levert een bijdrage aan de GWG-bundel. Verderop 
kom ik op hem nog terug omdat hij het thema elders breder aan de orde stelt.
Weij slaakt in zijn bijdrage de verzuchting “…hadden we maar eerder gekozen 
voor en gewerkt aan een vorm van onderling pastoraat. En aan de structuur van 
de kleine groep, de huisgemeente, de celgroep. Hadden we mensen maar getraind 
en gevormd, dat de kleine groep, waar het een gewoonte is om elkaars noden en 
vreugden te delen en voor elkaar te zorgen en met elkaar te bidden, essentieel en 
onmisbaar is voor het christen zijn en voor het kerk zijn.”88 Onderbouwing voor 
deze verzuchting wordt niet gegeven. Dat de genoemde activiteiten gebeuren 
in de groep berust blijkbaar op de aanname dat dit altijd het geval is.89 
 
In een scriptie bespreekt Telgenhof het eerder genoemde concept van de Cell 
Group Church. Hij komt uiteindelijk tot een aantal aanbevelingen die geba-
seerd zijn op de conclusie dat een concept van kleine groepen goed aan kan 
sluiten bij de kerkelijke structuur omdat binnen groepen tegemoet kan worden 

88. Weij in GSEv-bundel 1998.
89. Zijdelings komt het thema aan de orde bij Trimp. In een bespreking van moderne zielszorg-

concepten wijst hij op het toenemende gebruik van counseling-methoden waarbij de relatie 
tussen tucht en zielszorg verbroken wordt. De grens tussen kerk en wereld wordt vloeiend 
waarbij zielszorg gericht is op de zelfrealisatie van het individu.
In de opvatting van Trimp is dit vooral een gevolg van het zogenaamde volkskerkdenken 
waarbinnen opzicht en tucht geen rol van betekenis spelen. Gecombineerd met de afk eer 
van het moderne individu van leiding en autoriteit kan dat zich uiten in een piëtistische 
reactie, waarbij men zich naar binnen richt, op de kleine groep. Binnen de vrijgemaakte 
kerken is dan van een organisatie in kleine groepen nog geen sprake. (Trimp 1989). 
Ook bij Te Velde komen groepen ter sprake, maar dan vooral vanuit het taakaspect. Hij 
onderscheidt binnen de gemeente zogenaamde dienstgroepen die samenvallen met taak-
gebieden. Genoemd worden: verkondiging, levens-wijding, onderricht, opzicht, samen-
leven, en barmhartigheid. Daarondere worden dan vervolgens verschillende groepen in 
de gemeente gerangschikt. Uit die rangschikking blijkt dat groepen zoals hier besproken 
daarin geen plaats hebben. (Te Velde 1992.) 
Elders maakt Te Velde de kritische opmerking dat de kleine groep een expressie kan zijn 
van een mensmiddelpuntige gemeenteopbouw in dienst van het emancipatie-ideaal. (Te 
Velde 1989, 6.) 
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gekomen aan aff ecten. Op dit punt schiet de traditionele kerk zijns inziens 
tekort.
Wel realiseert hij zich dat een dergelijke structuur een verandering van de ge-
meenschap tot gevolg heeft . “Het leven van de gemeente vindt niet langer zijn 
hart alleen in de erediensten, maar in erediensten en kleine groepen. En zo wordt 
het gemeente zijn voor een groot deel bepaald door het functioneren van de kleine 
groepen.”
Telgenhof vat de gemeente nadrukkelijk op als een gemeente van kleine groe-
pen. De verhouding van de activiteiten in de kleine groep tot de zondagse 
erediensten wordt niet helder. Telgenhof zegt daar zelf van dat het voor hem 
onduidelijk is wat dit bijvoorbeeld betekent voor de sacramenten. Vooralsnog 
lijkt hij in theorie te kiezen voor een gemeente van kleine groepen, maar door 
praktische beperkingen te blijven steken bij een model met kleine groepen.90 

In hoofdstuk 6 noemde ik de in 2001 gehouden kerkenradendag die vermoe-
delijk een stimulans is geweest om te kiezen voor een groepenstructuur. Uit 
een daar gehouden lezing blijkt dat vergelijkbare redeneringen worden ont-
wikkeld als buiten de gereformeerd vrijgemaakte kring.
Men wijst op de situatie van de vroegchristelijke kerk. Een citaat geeft  weer wat 
men voor ogen heeft  met kleine groepen: “Het hart van de kleine groep is: hart 
voor God, hart voor elkaar, en hart voor de samenleving. In de kleine groep leer 
je te luisteren.
Je luistert naar God en naar elkaar, maar je luistert ook naar een schepping in 
barensnood. Als het goed is raak je daarmee bewogen zoals God bewogen is met 
Zijn schepping.
Groei moet een belangrijk streven zijn van de kleine groep. Je kan op vier manie-
ren groeien. 
Je kan groeien in geloof, groeien in relatie met elkaar, groeien in betrokkenheid op 
de samenleving en groeien in aantal.”91 Niet duidelijk is waarom een structuur 
van kleine groepen voorwaarde is voor het realiseren van genoemde doelen. 

Verkerk, Van de Berg en Pieper beschrijven in De Reformatie de keuze voor 
het werken in kleine eenheden in Zuid-Limburg. Ze verdedigen deze keuze 
met de opmerking dat gemeenschap en zorg alleen goed kunnen functioneren 
in de kleine kring en niet in een grote massa. Ze benadrukken dat een groep 
kan groeien wanneer er aandacht is voor zowel het geestelijke als het sociale 

90. Telgenhof 1999.
91. Bos 2002, 67-69. 
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aspect. Concreet gebeurt dat door luisteren, praten, zingen, bidden en eten. 
Alleen dan leert men elkaar echt kennen, en dat is noodzakelijk voor gemeen-
schapsvorming.92 De vrijgemaakte kerk in Limburg kent een spreiding over 
een relatief groot gebied en is daarnaast in vergelijking met andere vrijgemaak-
te kerken klein. Wellicht dat juist dit gegeven een belangrijke impuls is geweest 
om te kiezen voor een structuur van kleine groepen. De ambtelijke zorg is 
lastig vorm te geven in een context van grote spreiding van kerkleden.

In een volgend nummer van De Reformatie verklaart Luiten dat wat Verkerk 
c.s. beschrijven hem uit het hart gegrepen is. Hij sluit daar vervolgens bij aan 
door op te merken dat je elkaar in de kleine wijk ontmoet in de veelsoortig-
heid zoals Christus die geeft . Door de kleine omvang kunnen alle leden aan-
dacht geven aan elkaar. Het onderlinge vermaan vindt op een natuurlijke wijze 
plaats. “Zou het niet prachtig zijn als je in een sfeer van warmte en aandacht 
ongelukken en straff en kunt voorkomen? Dat is ongetwijfeld de beste manier van 
elkaar meenemen.”93 

In CV Koers verschijnen in 2006 twee artikelen die het werken in kleinere 
groepen propageren. Analyse van de inhoud levert op dat men zich in hoofd-
zaak baseert op de opvattingen van de eerder genoemde Eschbach. Nieuwe 
inzichten komen hier niet naar voren, maar de artikelen kunnen wel bijdragen 
aan het breder ingang vinden van het concept.94 

In De Reformatie bekritiseert De Boer Van de Kamp inzake het gebruik van de 
term onderling pastoraat. Van de Kamp verbindt dit vooral met activiteiten in 
de kleine groep. Pastoraat wordt hier betrokken op de activiteiten die gebeu-
ren in de kleine groep. In de opvatting van De Boer kan de kleine groep het 
huisbezoek niet vervangen en daarom is de term pastoraat niet op zijn plaats. 
Hij gaat dan in op de kleine groep met de uitspraak: “In de kring gaat, als het 
goed is, de bijbel open. Er vindt gesprek plaats, er kan vertrouwen geschonken 
worden, voor elkaar gebeden. Bij de opdracht tot onderlinge zorg behoort echter 
ook terechtwijzen. Dat is ook aan-spreken. Gebeurt dat ook in de kring? Of blok-
keren we elkaar met onze eigen mening? Het zou kunnen, maar de intimiteit van 
de kring kan het ook verhinderen.” 95 Gelet op de terughoudende formulering 
van De Boer lijkt hij niet onkritisch over de kleine groep.

92. Verkerk/van de Berg/Pieper 2001.
93. Luiten 2001.
94. Hol 2006.
95. De Boer 2006.
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De meest systematische beschrijving van het concept van kleine groepen tref-
fen we aan bij Van de Kamp. Hij komt tot een aantal concrete aanbevelingen na 
analyse van de door Redeemer Presbyterian Church in New York gehanteerde 
structuur. 
Uitgangspunt voor Van de Kamp is het principe: “…één stad-één kerk, maar 
dan is die ene kerk een netwerkkerk. Dat wil zeggen: een kerk als netwerk van 
kleine groepen en huisgemeenten en van andersoortige (werk-) groepen in het 
kader van de activiteiten van de kerk.”96 De argumentatie wordt gevonden in de 
gedachte dat de kerk niet zonder gemeenschapsvormen kan die kleinschalig 
zijn en face to face ontmoetingen mogelijk maken. Als bewijs daarvoor wordt 
gewezen op het gelijk van Redeemer dat: “in verband met de stedelijke samen-
leving kleine groepen het zenuwstelsel van de (stads-) kerk vormen. In die kleine 
kernen klopt het hart van de gemeente als gemeenschap.”97

De zwakte is dat Van de Kamp zich hier baseert op ervaringen zoals die opge-
daan zijn binnen de Amerikaanse context. Hij draagt geen empirisch bewijs aan 
voor de stelling dat wat daar als een bijdrage aan het gemeenschapsleven wordt 
gezien ook opgaat binnen de Nederlandse context. Impliciet is daarnaast ook dat 
de kerk aan dient te sluiten bij de cultuur, een belangrijk gegeven in de aanpak 
van Redeemer. De geschiedenis van de orthodoxe kerken in Nederland is onder 
meer gestempeld door de gedachte van de antithese. Het gij geheel anders is ook 
vandaag nog een leidend principe, hoewel daarin recent veranderingen optreden. 
De relatief korte geschiedenis van Redeemer laat geen verregaande conclusies 
toe omtrent de vraag hoe de kerk in de moderne context vorm moet krijgen.98

96. Van de Kamp 2003, 315.
97. idem
98. De verschillen met de Amerikaanse context hebben ook een historische achtergrond die in-

zichtelijk maken dat ingrepen daar niet zonder meer kunnen worden toegepast binnen de 
Nederlandse context. Warner wijst op het feit dat in tegenstelling tot Europa, de kerkelijke 
organisatie in Amerika vooral gekenmerkt werd door lokale congregaties: gemeenschap-
pen van gelovigen waarbinnen religieuze en persoonlijke levens sterk met elkaar verbon-
den waren, veel meer dan in Europa het geval was (Warner in McGuire 2001). Men kende, 
met uitzondering van de eerste koloniale jaren, geen staatskerk. Religie was vrijwillig. Lid-
maatschap was sterk afh ankelijk van de vraag of de betreff ende gemeenschap tegemoet 
kon komen aan de persoonlijke behoeft en van de gelovige (vgl. Finke en Stark in Mc Guire 
2001). Dit laatste is nog steeds een kenmerk van de Amerikaanse religieuze context. Ameri-
kanen kiezen niet primair voor een bepaalde denominatie, maar ze verbinden zich met een 
gemeenschap waarbinnen ze het gevoel hebben dat ze tot zelfontwikkeling kunnen komen. 
De keuze voor een gemeenschap wordt niet zozeer ingegeven door de vraag in hoeverre het 
theologische model overeenkomt met eigen opvattingen, maar meer door de mate waarin 
men zich aangesproken voelt door de sociale organisatie van de gemeenschap in kwestie. 
Nu zien we in Nederland wel vergelijkbare bewegingen, maar binnen orthodoxe groepe-
ringen verbindt men zich nog wel primair met een bepaald theologisch model. 
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De aanbevelingen staan ook op gespannen voet met de afgesproken ambtelijke 
structuur zoals de vrijgemaakte kerken die kennen. Van de Kamp maakt niet 
duidelijk hoe de ambten in de door hem bepleitte netwerkkerk ingebed moe-
ten zijn. De enige in dit verband gemaakte opmerking is dat ouderlingen de 
leiders van kleine groepen begeleiden en bemoedigen. 
Een ander kritisch punt is de bredere context waarin zijn argumentatie staat. 
Hij doet deze aanbevelingen in een hoofdstuk over de structuur van de net-
werkkerk. Structuren zijn in zijn opvatting bepaalde patronen om het func-
tioneren van de kerk vorm te geven. De door Redeemer gevolgde werkwijze 
sluit beter aan op moderne opvattingen over het structuurbegrip. Structuur 
omschrijf ik, in navolging van Giddens, als resultante van, maar ook als deter-
minant van het handelen van actoren. Wat onder meer binnen Redeemer Pres-
byterian Church gebeurt, is een beweging die dit uitgangspunt honoreert. De 
constatering dat de maatschappij meer een netwerkachtig karakter verkrijgt 
en daarmee qua structuur een wijziging ondergaat, is aanleiding vergelijkbare 
structuren binnen kerkelijke organisaties te stimuleren. De verbinding met de 
bredere cultuur maakt duidelijk dat structuur en cultuur twee zijden van de-
zelfde medaille zijn. 
De onvergelijkbare cultuur die (nog) binnen de vrijgemaakte kerken wordt 
aangetroff en spoort niet met de bepleite structuuringreep. Het is daarom on-
voorspelbaar wat een dergelijke ingreep betekent voor het karakter van de vrij-
gemaakte kerken. 

Op beperkte schaal zien we in Nederland dat de principes van Redeemer Pres-
byterian Church worden toegepast in het kader van kerkplanting, vooral in de 
Randstad. Uitgangspunt is dat men zoekt naar organisatievormen die zo goed 
mogelijk aansluiten bij de doelgroep, een belangrijk uitgangspunt voor Redee-
mer. Een aantal van deze projecten worden door Redeemer ondersteund met 
adviezen en geld.

Het is opvallend dat verschillen tussen orthodoxe kerkgemeenschappen zoals 
die op landelijk niveau zichtbaar zijn hier nauwelijks een rol spelen.Vrijge-
maakt gereformeerden, christelijke gereformeerden, Nederlands gereformeer-
den en protestantse bondsgemeenten participeren samen in projecten als: 
Amsterdam in beweging voor Jezus. Praktijkvoorbeelden van initiatieven zijn 
onder meer: Stadshartkerk, Stroom, Akergemeente: alle uitgaande van de vrij-
gemaakte kerk.
Via Nova en Amstelgemeente, uitgaande van de christelijke gereformeerde 
kerk.

Kerk (in) delen-26juni.indd   Sec7:213Kerk (in) delen-26juni.indd   Sec7:213 26-06-2008   11:05:0026-06-2008   11:05:00



214

Hoop voor Noord: een samenwerkingsverband van de christelijke gereformeer-
de en de Nederlands gereformeerde kerk. 
Project Hebron, uitgaande van de PKN. Project Th uiskomen, een samenwer-
kingsverband van christelijke gereformeerde-, Nederlands gereformeerde- en 
PKN.
Hart van Osdorp, komt voort uit een interkerkelijke stichting waarin veel ge-
reformeerd vrijgemaakten participeren, zonder dat er een formele band is met 
deze kerk. 
Bijbelcentrum Simon de Looijer, uitgaande van het deputaatschap Evangelisatie 
in Nederland en België van de Gereformeerde Gemeenten.
In bijna alle gevallen is de vorming van kleine groepen een belangrijk organi-
satieprincipe. 
Raadpleging van enkele websites van bovengenoemde initiatieven biedt enig 
inzicht in het waarom van de kleine groep. De website van Stroom bevat een 
link naar you tube, waar een fi lmpje bekeken kan worden dat een impressie 
biedt van de bijeenkomst van een kleine groep. Het blijken vooral beelden te 
zijn van etende en drinkende jonge mensen, afgewisseld met korte statements 
als gezelligheid, elkaar helpen, ontmoeten, respect voor elkaar, samen de bijbel 
bestuderen, lekker eten, samen bidden, jezelf kunnen zijn. Van bijbelstudie en 
bidden worden geen beelden getoond.99

De website van de Amstelgemeente vermeldt dat de huiskring een samen-
komst in het klein is, er is meer ruimte voor persoonlijke interactie.100 Er is 
gelegenheid elkaar te leren kennen, te helpen en samen de bijbel te lezen. De 
huiskringen zijn erediensten in het klein. Het gaat om een gemeenschap van 
mensen waar de bijbel centraal staat en er ontmoeting is tussen God en men-
sen en tussen mensen onderling. Samen de bijbel lezen en daaruit leren is een 
belangrijk onderdeel op deze avonden, maar samen bidden, elkaar leren ken-
nen en elkaar helpen is zeker zo belangrijk. Iedereen die zich aanmeldt bij de 
gemeente wordt automatisch ingedeeld bij een kring. 
Via nova omschrijft  huiskringen als een warme plek om samen mens te zijn.101 
Het doel van de huiskringen is groei in gemeenschap, met God, met elkaar en 
met de samenleving. Dat gebeurt door bidden, zingen, bijbellezen, persoon-
lijke gesprekken die midden in de werkelijkheid van het leven staan. En na-
tuurlijk door samen te eten en te drinken en gezellige dingen te doen. 

99. www.Stroomamsterdam.nl 
100. www.Amstelgemeente.nl 
101. www.vianova-amsterdam.nl
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De Akergemeente kent groeigroepen als ontmoetingsplek voor christenen.102

In deze groepen kunnen christenen samen doorspreken over zaken van geloof 
en over eventuele moeiten.
 
7.8 Overwegingen

De veelgevolgde argumentatie dat een groepenstructuur adequaat is omdat de 
wortels daarvan in de vroegchristelijke kerk liggen, overtuigt niet vanwege de 
onvergelijkbare context. Veel meer zijn sterke aanwijzingen gevonden dat een 
dergelijke structuur een moderne uitvinding is of scherper, een gemodifi ceer-
de aanpassing van een model dat in een periode van opbouw goede diensten 
kon bewijzen, maar nu vooral een accommodatie is aan de behoeft en van mo-
derne kerkleden.
Ook initiatieven uit de tijd van de Reformatie en daarna kunnen maar zeer ten 
dele gezien worden als wegbereiders voor de huidige praktijk, ook al wordt er 
door velen ook naar gegrepen ter rechtvaardiging daarvan.
Een overeenkomst kan gevonden worden in de mogelijkheid een geloofserva-
ring te delen. Dat element zien we ook nu terug, maar de leefwereld speelde 
een veel minder grote rol in vergelijking met de huidige situatie. Bovendien 
ging het om marginale groepen naast de mainstream van de kerk. Juist op dit 
punt zien we een fundamentele verandering. Het element van de geloofserva-
ring is verbonden geraakt met de menselijke ervaring in het algemeen. Het er-
varen van een goed contact met de ander gaat deel uitmaken van de religieuze 
existentie, zonder dat er een noodzaak wordt gevoeld deze te toetsen aan een 
externe norm. 

De aanname dat het werken in kleinere eenheden per defi nitie bijdraagt aan 
het functioneren van de kerkelijke gemeente is in zoverre juist, dat tegemoet 
gekomen wordt aan de behoeft e van mensen deel uit te maken van een groter 
geheel dat voorwaarden biedt voor werkelijk contact. Er is dus wel duidelijk 
sprake van een bijdrage aan gemeenschapsbeoefening, maar dat daarmee een 
kerk beter aan haar doel zou beantwoorden is discutabel, omdat nauwelijks 
empirisch bewijs wordt aangedragen dat mensen daardoor meer op God ge-
richt raken.
Eerder zijn er aanwijzingen dat het transcendente ondergeschikt wordt ge-
maakt aan het immanente. 

102. www.Akergemeente.nl 
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De belangrijkste ondersteuning voor de uitspraak dat kleine groepen bijdragen 
aan een goed functioneren van de kerk is afk omstig uit de groepsdynamica. 
Vooral wordt gewezen op de mogelijkheid dat mensen meer op elkaar betrok-
ken raken. Negatieve aspecten, waarover in groepsdynamische literatuur ook 
wordt geschreven, komen veel minder aan bod.
Een krachtig motief om in groepen te gaan werken is het kunnen realiseren 
van groei. Het blijkt dan vooral te gaan om getalsmatige groei. Kwalitatieve 
groei laat zich in dit verband uiterst moeilijk operationaliseren. Wellicht dat 
daarom ook kwantitatieve groei als succesfactor wordt benoemd.

Op dit punt moet onderscheid gemaakt worden tussen gemeenschappen die 
de kleine groep vooral beschouwen als een middel dat kan worden ingezet bij 
kerkplanting, en bestaande gemeenschappen die kiezen voor dit middel vanuit 
de behoeft e de organisatie te herstructureren, waarbij verschillende motieven 
worden gehanteerd. Redeemer is een goed voorbeeld van de eerste, samen met 
de daaruit ontstane klonen in Nederland. De inzet is te werken van onderop: 
dat heeft  wel tot gevolg dat de zondagse bijeenkomsten sterk afwijken van wat 
in de tweede soort gemeenten nog usance is. 
De veranderingen daar hebben (nog) niet geleid tot een fundamenteel andere 
opzet van de erediensten. Dat is bij het eerste type duidelijk anders. De bij-
eenkomsten hebben een veel informeler karakter. Men houdt zich nog maar 
ten dele aan de orden van dienst zoals deze formeel binnen het kerkverband 
vastgelegd zijn. 

Een voorbeeld uit de Stadshartkerk. De informaliteit komt hier naar voren in 
activiteiten als voorstelrondjes, het uitgenodigd worden datgene te doen wat 
men prettig vindt, je hoeft  dus niet mee te zingen, mee te bidden, “doe wat bij je 
past.”103 Voor de dienst is er popmuziek te beluisteren. In andere vergelijkbare 
gemeenschappen is er ruimte voor persoonlijke getuigenissen, drama, muziek. 
Bijeenkomsten vinden ook niet per defi nitie plaats in kerkgebouwen, maar 
ook in cafe’s, theaters en buurthuizen.

De noodzaak informeel te werk te gaan komt mede voort uit het gekozen or-
ganisatieprincipe. Wanneer in de kleine groepen een sterk accent gelegd wordt 
op het persoonlijke, het relationele, het ontspannende, dient de zondagse bij-
eenkomst daar bij aan te sluiten. Ook daar moeten mensen erkend worden 
in hun persoonlijk gevoelde behoeft en. Het kerkverband speelt een onderge-

103. Nederlands Dagblad 13 oktober 2007.
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schikte rol. Dat kan ook moeilijk anders omdat de gekozen werkwijze niet het 
accent legt op een kerkkeuze, maar op een geloofskeuze. De belangrijke rol die 
de kleine groep daarin speelt, leidt tot het ontstaan van lokale gemeenschap-
pen die vooral gekenmerkt worden door hun individualiteit. Tegelijkertijd 
ontstaan vormen van samenwerking die bestaande kerkgrenzen overschrijden. 
De Groot wijst in dit verband op een toename van het congregationalisme. 
Vanuit deze stroming gezien zijn gemeenten volledig autonoom en berust de 
leiding bij het gemeenteberaad.104 
Het is denkbaar en in veel gevallen daadwerkelijk waarneembaar, dat geloofs-
inhouden ondergeschikt worden gemaakt aan persoonlijk gevoelde behoeft en. 
Men wenst erkenning voor het belang van de persoonlijke ervaring in het hier 
en nu. Transcendentie en immanentie schuiven als het ware ineen, omdat het 
goddelijke beleefd wordt in het onderlinge contact en een waarde op zich gaat 
vertegenwoordigen, die het transcendente daaraan ondergeschikt lijkt te ma-
ken. 

In Nederland hebben veel theologen zich positief uitgelaten over een organisa-
tie in kleine groepen. Ze lijken daarmee meer aan te sluiten bij een groeiende 
praktijk dan kritisch daarop te refl ecteren. In hun kielzog volgen auteurs op 
het terrein van gemeenteontwikkeling, die in groten getale ook het subjectieve 
element benadrukken, zonder dat verwezen wordt naar empirisch onderzoek 
dat wellicht ook in andere richtingen zou kunnen wijzen wanneer het gaat over 
de vraag hoe de kerk vandaag het beste kerk kan zijn.105

Overigens zijn er onder de in paragraaf 7.6 besproken auteurs, zij het beperkt, 
ook die het belang van een goede inbedding in de organisatie benadrukken. 
Regelmatig blijkt dat men de zondagse eredienst als centraal element blijft  be-
nadrukken en de groep als aanvulling ziet, zonder dat duidelijk wordt wat de 
relatie is tussen beide, tegen de achtergrond van (veronderstelde) groei in ge-
loof van betrokkenen.

Er is veel materiaal aangedragen dat inzicht biedt in de veelvormigheid van 
de verschijningsvormen van de kleine groep. Daarin mee komen opvattingen 

104. Groot 2006, 303-320. vgl. Heitink 2007.
105. Wat opvalt is dat in vrijgemaakte kring in een vroeg stadium gewezen wordt op gevaren 

die verbonden kunnen zijn met het werken in kleine groepen terwijl het verschijnsel bin-
nen het eigen kerkgenootschap zich dan nog niet of nauwelijks voordoet. Ik wijs hier op 
de eerder geciteerde Trimp en Te Velde die beiden kritisch zijn ten aanzien van het sub-
jectieve element dat binnen kleine groepen een (te) grote plaats kan hebben. 
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over de kerk in de (post)moderniteit waarbij de kleine groep een conditio sine 
qua non voor die kerk lijkt te zijn. De vaak ontbrekende of magere empirische 
bewijsvoering doet bij mij de mening postvatten dat deze ontwikkeling een 
nieuw discours heeft  doen ontstaan.
Een discours kan worden omschreven als een vorm van communicatie waar-
bij betekenis wordt overgedragen en waarbij bestaande overtuigingen moeten 
worden bevestigd, of juist moeten veranderen.106 Het herontwerp van kerke-
lijke organisaties tendeert in vrijwel alle gevallen naar situaties waarin het in-
dividuele lid en zijn behoeft en centraal komen te staan.
Sinds de opkomst van het verschijnsel in de laatste decennia van de vorige 
eeuw blijkt men steeds te variëren op dezelfde thema’s. Een cruciaal thema 
is steeds dat men de context van het lid bepalend moet laten zijn. De leefwe-
reld is doorslaggevend voor de keuzes die moeten worden gemaakt. De litera-
tuur staat impliciet of expliciet bol van onderlinge verwijzingen die nauwelijks 
nieuwe inzichten opleveren, maar allemaal verwijzen naar de noodzaak te kie-
zen voor een structuur van kleine groepen omdat alleen dan de kerk zal kun-
nen overleven. Nu is het ontegenzeggelijk waar dat gewezen kan worden op 
successen, die dan vooral zichtbaar worden in kwantitatieve groei. Bij de zoge-
naamde kerkplantingsmodellen is dat het geval, waarbij overigens de manier 
waarop het geloof uiteindelijk vorm krijgt regelmatig in het ongewisse blijft . 
Op zich maakt de term ‘groei’ deel uit van het discours. Bij tijd en wijle heeft  
het gebruik daarvan zelfs mantra-achtige trekken. Maar het is de vraag of in 
bestaande kerkgenootschappen, en vooral die van meer orthodoxe signatuur, 
eenzelfde ingreep noodzakelijk is om continuïteit te waarborgen. Die vraag 
wordt nauwelijks meer gesteld, het vigerende discours is gebaseerd op de idee 
van de onontkoombare noodzaak te organiseren in kleine groepen. 

In de inleiding is uitgesproken dat organisaties op te vatten zijn als culturen. 
Binnen religieuze groepen ontwikkelen zich regels die de groep een bepaalde 
herkenbaarheid doen verkrijgen. Deze regels worden binnen de groep door-
gegeven waardoor gedragingen ontstaan die groepsgebonden en daarmee cul-
tuurgebonden zijn. De vrijgemaakte kerk is een culturele groep waarbinnen 
een specifi ek betekenismodel in de vorm van een set van geloofsregels voor-
schrijvend is met betrekking tot het handelen. We zagen al dat deze geloofs-
regels in de tijd kunnen veranderen waardoor de gemeenschap als groep een 
ander aanzien kan krijgen.
In de praktijk zien we dat de diversiteit binnen de groep toeneemt. Metaforisch 

106. Foucault 1971.
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gesproken botsen de kerk als lichaam en de kerk als arena. De lichaamsmeta-
foor legt sterk de nadruk op de noodzaak de eenheid te bewaren, de arename-
tafoor laat zien dat dit binnen de moderniteit steeds moeilijker wordt omdat 
het organisatiebelang en het individuele belang met elkaar op gespannen voet 
komen te staan.

In het volgende hoofdstuk breng ik een ordening aan in de verzamelde gege-
vens door te abstraheren van de empirie. Het doel van deze beweging is het 
theoretisch greep krijgen op het fenomeen van de kleine groep om te kunnen 
begrijpen en verklaren.
In de voorgaande hoofdstukken zijn al verschillende theoretische noties aan 
de orde geweest, maar daarin is nog geen samenhang aangebracht. Omdat ik 
organisaties opvat als culturen ligt het voor de hand literatuur te gebruiken 
die op dit punt verheldering biedt. Culturele studies zijn bij uitstek interdisci-
plinair. Het risico is dat daardoor samenhang gaat ontbreken. Dat gevaar kan 
worden bezworen door wat als de kern van de kerkelijke gemeenschap is ge-
noemd, namelijk een leerstellig geheel, leidend te doen zijn in de keuze van 
theoretische concepten.
Met name de sociale psychologie biedt waardevolle inzichten wanneer het gaat 
om kennis en het gebruik daarvan als kenmerk van een culturele groep.
Daarnaast is het nodig theorie te benutten vanuit de praktische theologie. Het 
gaat dan vooral om een begrippenapparaat waarmee de kerk als religieuze 
praktijk kan worden getypeerd.
Tenslotte probeer ik beide typen theorie met elkaar te verbinden. 
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Hoofdstuk 8    Th eoretische refl ecties 

8.1 Inleiding

In de voorgaande hoofdstukken is geprobeerd het verschijnsel van de kleine 
groep te plaatsen en deels te begrijpen binnen een maatschappelijke en his-
torische context. Met name in de afsluitende paragrafen van de verschillende 
hoofdstukken is daarop gerefl ecteerd. 
De overtuiging is bij mij gegroeid dat alleen zinvolle uitspraken kunnen wor-
den gedaan wanneer empirie en theorie steeds op elkaar worden betrokken. In 
eerste instantie zijn interpretaties nog voorlopig en bezitten een zekere vaag-
heid. Alvesson noemt dit ‘low-abstract interpretations’, dat geeft  weer waar ik 
op doel.1 De opbrengsten kunnen vervolgens opnieuw worden onderworpen 
aan interpretatie, waardoor de empirische en theoretische gegevens meer kun-
nen worden gesystematiseerd en tot een dieper verstaan kunnen leiden. In dit 
hoofdstuk maak ik de beweging naar een ander niveau door te zoeken naar 
theorie met behulp waarvan het mogelijk is de empirische gegevens te analy-
seren en te systematiseren. 

Ook al zien we binnen de praktische theologie een tendens om een kerkelijk 
systeem functionalistisch te benaderen, ik denk dat deze benadering tekort 
schiet. Vaak blijkt het te gaan om causale benaderingen die weinig verklaren, 
ook omdat vaak onhelder blijft  wat oorzaak en wat gevolg is. Binnen kerken 
gaat het om geloofswaarheden. Daaruit worden vervolgens handelingsvoor-
schrift en afgeleid. Binnen orthodoxe kerken werd daardoor de bewegingsvrij-
heid van actoren sterk ingeperkt. Het theologische model structureerde het 
gedrag van de leden. Deels is dat nog zo, maar uit de empirie blijkt dat men 
veel meer vrijheid neemt en ook krijgt. De persoonlijke keuzevrijheid is toege-
nomen. Dat heeft  geleid tot nieuwe structuren die deze vrijheid verder kunnen 
doen vergroten. Binnen de vrijgemaakte kerk zijn pluraliteit en pluriformiteit 
gegroeid. De eenheid, zoals die lange tijd bestond, is afgenomen. Dat betekent 
dat theorie moet worden gebruikt die recht doet aan het gegeven dat er nog wel 
sprake is van een samenbindend theologisch model dat structurerend werkt, 
maar dat de daaruit voortkomende handelingsvoorschrift en meer diversiteit 
toelaten. 

1. Alvesson en Sköldberg 2000, 249.
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De keuze voor bepaalde theoretische inzichten wordt gemotiveerd door de 
opbrengsten vanuit de empirie. Kiezen betekent selecteren. De hier gemaakte 
keuzes zouden ook anders hebben kunnen uitvallen. Het proces van kiezen en 
selecteren leidt tot een constructie van de hier beschreven empirische werke-
lijkheid. Het is aan de lezer te beoordelen in hoeverre deze constructie over-
tuigend is. Door deze te confronteren met andere (eigen) constructies wordt 
discussie opgeroepen die weer kan leiden tot nieuwe inzichten. Hierin ligt de 
essentie van het doen van onderzoek. Voorwaarde is dat keuzes worden ver-
antwoord. 
De vrijgemaakte kerk als culturele groep vindt haar identiteit vooral in een 
samenhangende theologische fundering. Deze fundering bestaat uit een wel-
begrepen uitleg van begrippen als verbond en doop en de betekenis daarvan 
voor de leden. Het gaat om kennis die de groep constitueert. Op deze kennis 
vindt recent minder systematische refl ectie plaats omdat ze is gaan behoren 
tot een min of meer onproblematische achtergrond. Dat heeft  wel tot gevolg 
dat de (gevoelde) eenheid onder druk is komen te staan. Binnen een omge-
ving die in toenemende mate pluraal is geworden, moet gezocht worden naar 
betekenissen die samenhang kunnen bewerken. Het is niet meer voldoende 
te wijzen op het vigerende betekenismodel dat verbonden is met opvattingen 
over verbond en doop. 

Wel blijven deze betekenissen funderend, maar worden aangevuld met andere 
betekenissen die vooral gericht zijn op het bewerken van samenhang. De be-
dreiging van de samenhang en eenheid vereisen een grotere concentratie op 
het gemeenschapsbegrip. Het afnemende belang dat gehecht wordt aan insti-
tutionele vormen gecombineerd met een toenemende openheid naar de om-
ringendende werkelijkheid, het binnenkomen van andere (afwijkende) opvat-
tingen, betekent een afname van de vanzelfsprekende verbondenheid. 
Was gemeenschap vanouds gegeven, nu moet deze meer actief worden bewerkt, 
maar behoudt vooralsnog haar ontologische karakter. Wel komt andere kennis 
tot ontwikkeling, of beter gezegd, worden andere elementen uit het bestaande 
kennisbestand naar voren gehaald waarmee specifi eke betekenissen zijn ver-
bonden. Daaruit worden regels afgeleid die het gemeentelijk leven reguleren. 
Een voorbeeld daarvan is de lichaamsmetafoor die, zo bleek, vooral wordt ver-
bonden met gaven die mensen hebben en moeten inzetten ten behoeve van de 
gemeenschap. De daarmee verbonden betekenissen zijn echter niet eenduidig. 
De concretiseringen laten dat zien. We zien op het niveau van de aansturing 
dat ambtelijke taken een herwaardering verkrijgen. De kerkenraad moet een 
stap terugdoen ten faveure van de inzet van de leden. Daarin zien we enerzijds 
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continuïteit, ook de leden hebben ambtelijke taken, maar anderzijds een ac-
centverlegging omdat de taken van ambtsdragers anders worden gewaardeerd. 
Door gewijzigde inzichten veranderen de regels.
Daarin mee komen ingrepen in de structuur die geacht worden meer recht te 
doen aan de nieuwe situatie. Het is de culturele (groepsgebonden) kennis die 
aanleiding is tot structuurwijzigingen. Het bijeenbehoren, het om moeten zien 
naar elkaar, het benadrukken van de inzet van gaven zijn cruciale elementen 
van deze kennis. Hierin wordt de gemeenschap zichtbaar. 
Een groepenstructuur wordt geacht beter recht te kunnen doen aan de gewij-
zigde situatie. De nadruk op het onderlinge pastoraat legt de verantwoorde-
lijkheid meer bij het individuele lid. Hoe dat lid daaraan invulling geeft  wordt 
meer vrijgelaten. De binnen de groepen ontplooide activiteiten zijn niet voor-
geschreven, maar worden wel geacht bij te dragen aan de eenheid. Kennis ver-
krijgt daarmee een zekere gelaagdheid. Aan de basis ligt ideologische kennis 
zoals deze bijvoorbeeld in de lichaamsmetafoor tot uitdrukking komt. 
Het is een grondwaarde die niet kan worden gemist. Daaruit komen andere 
vormen van culturele kennis voort die de praktijk reguleren. Tussen ideolo-
gische kennis en het feitelijke gedrag ligt een hermeneutisch moment. Steeds 
opnieuw moet worden bepaald hoe in specifi eke contexten gehandeld moet 
worden. Geloofsregels of dogma’s die aan de basis van de praktijk liggen zijn 
niet onveranderlijk, maar moeten passend worden gemaakt voor de actuele 
situatie. Nieuwe situaties vragen om nieuwe betekenissen. Dat betekent dat 
er ruimte kan zijn voor verschil.Vooral in situaties van instabiliteit ontstaat er 
ruimte voor nieuwe betekenissen en nieuwe discursieve constructies die de 
werkelijkheid hanteerbaar maken.
Het gaan werken in kleinere eenheden is daarvan een voorbeeld. Ontwikke-
lingen maken het noodzakelijk te zoeken naar structuren die eenheid blijven 
bewerken. Een groepenstructuur is een constructie die nieuwe regels tot ont-
wikkeling doen komen die, door uit te blijven gaan van het bijeen-behoren, 
aansluiten bij de bestaande praktijk, maar een andere betekenis hechten aan 
dat bijeen-behoren. Dat moet nu vorm krijgen in kleinschalige bijeenkomsten 
waardoor de gemeenschap een ander karakter krijgt. Het institutionele niveau 
verandert. 

8.2. Cultuur en gemeenschap

Kennis komt tot ontwikkeling binnen groepen, wordt daarbinnen overgedra-
gen en maakt de groep tot een herkenbare in ruimte en tijd. Het groepsge-
bonden karakter van kennis veronderstelt de culturele aard daarvan. De vrij-
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gemaakte kerk vat ik op als een culturele groep. Deze onderscheidt zich van 
andere groepen door een specifi ek betekenismodel en daarmee verbonden 
handelingen. Ik ga daarom eerst in op de relatie tussen cultuur en betekenis-
gevende processen. Gebleken is dat de aard van de culturele kennis nauw ver-
bonden is met het gemeenschapsbegrip. 
Het is daarom noodzakelijk stil te staan bij wat de gemeenschap hier vooral 
concipieert. Het is dan mogelijk opnieuw naar het kennisaspect te kijken. Wat 
is de aard van deze kennis, hoe stuurt deze het handelen van leden van de 
gemeenschap en hoeveel vrijheid kunnen de leden daarvan zich permitteren? 
Uit de empirische gegevens is gebleken dat culturele kennis niet vastligt, maar 
daarnaast bovendien strategisch kan worden ingezet. Wanneer bijvoorbeeld 
ondergewaardeerde elementen uit de traditie naar voren worden gehaald om 
de praktijk een andere vorm te geven, vindt een reconstructie van het kennis-
bestand plaats. Soms bleken deze reconstructies dubieus. Een voorbeeld daar-
van is de invoering van de pastoraal assistent als een nog ontbrekend element 
binnen de ambtelijke structuur. Kennis wordt dan gebruikt om een gewenste 
situatie tot stand te brengen. Actoren zijn dus in staat tot selectief gebruik van 
culturele kennis. De rechtvaardiging voor de invoering van de assistent wordt 
gezocht bij Calvijn. Kennis van Calvijn maakt deel uit van de binnen de groep 
vigerende kennis. Het beroep op deze reformator betekent het spreken van een 
machtswoord, maar moet tevens bijdragen aan het oplossen van een probleem. 
Twee constateringen zijn belangrijk, namelijk dat kennis een gelaagdheid ver-
toont, het noemen van Calvijn refereert aan een belangrijk element van de 
traditie zonder dat iedereen precies weet wat Calvijn wel of niet gezegd heeft  
over de ambtelijke structuur, terwijl daarmee ambtelijke taken van niet-ambts-
dragers worden gelegitimeerd. Dat assistenten ambtelijke bezoeken afl eggen, 
gaat vervolgens deel uitmaken van de culturele kennis. Een tweede constate-
ring is dat culturele kennis selectief kan worden ingezet. De verbinding die 
gelegd wordt met het denken van Calvijn veronderstelt dat culturele kennis 
een cognitief karakter heeft . Dat maakt deze kennis niet minder cultureel. Het 
is immers binnen het collectief dat deze kennis een bepaalde kleur krijgt. Een 
vereiste voor de gemeenschap is dat kennis een sterk normatieve component 
bevat. Het handelen van de kerk en haar leden moet in principe te herleiden 
zijn tot regels zoals die kunnen worden afgeleid uit bijbel en belijdenisgeschrif-
ten. Culturele kennis binnen een kerkelijke gemeenschap heeft  daarom een 
bijzonder karakter. 
 
Het handelen van mensen vindt plaats in specifi eke contexten. Een kerkelijke 
gemeenschap is een context waarbinnen mensen samen bepalen welke bete-
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kenissen mogen gelden en welke niet. Daarmee is de gemeenschap als groep 
af te grenzen van andere groepen. Een groep kan daardoor gezien worden als 
een samenlevingsvorm met een eigen karakter waarbij vigerende betekenissen 
de grenzen van de groep bepalen. Zo bezien is de gemeenschap een culturele 
groep. De cultuur van de groep omvat betekenissen en gekoppelde handelings-
patronen. 
Hoe komen deze betekenissen tot stand? Mensen leren door ervaringen. Een 
organisatie is een samenwerkingsverband en daarbinnen zijn betrokkenen in 
staat tot het uitwisselen van ervaringen. Taal is daartoe een geëigend middel. 
Actoren staan met elkaar en met de werkelijkheid in contact door het gebruik 
van geschreven en gesproken taal. Taal is daarmee een interpretatiekader om 
de werkelijkheid betekenis te geven. 
“Language gains its meaning and signifi cance through its placement within social 
interchange. Words fail to make sense until there is at least one other person to 
give assent to their meaningfulness.’ Sense-making is thus a collective manifesta-
tion, requiring the coordinated participation of two or more persons.”2 Gergen 
benadrukt het hanteren van taal als betekenisgevend systeem.
Woorden krijgen pas betekenis in de interactie tussen twee of meer actoren, 
aldus Gergen. Die interactie verwijst naar een concrete context waarbinnen 
die interactie plaatsvindt, de betekenisverlening kan daarvan niet worden los-
gemaakt. Wanneer we die twee loskoppelen missen we de essentie van de be-
tekenis die mensen aan de werkelijkheid toeschrijven.3

2. Gergen 1992, 214.
3. Het is noodzakelijk hierbij enkele kritische opmerkingen te maken omdat met de verwijzing 

naar Gergen een constructivistische denkrichting wordt binnen gehaald die ik niet deel. 
Gergen is, net als Wittgenstein, de opvatting toegedaan dat betekenissen niet verankerd zijn 
in de werkelijkheid, maar in taal. De mate waarin persoonlijke discoursen voor anderen 
begrijpelijk zijn wordt bepaald door de cultuur. (Gergen 1993, 231-235) De werkelijkheid 
ontstaat in de dialoog van het subject met de tekst. (werkelijkheid). In de lijn van Nietz-
sche is ook hier geen sprake meer van een objectieve realiteit. Betekenis is afh ankelijk van 
de context, het taalspel waarbinnen die betekenis wordt gehanteerd. De onontkoombare 
conclusie is dat een waarheidsclaim niet meer aan de orde is. Bovendien is taal een sociaal 
fenomeen dat alleen betekenis kan hebben binnen sociale interactie. Wanneer dus cultuur 
een constructie is staat deze in tussen ons en de wereld. (Rorty in van den Bossche 2001) 
Kennis berust niet op de een of andere theorie, maar op een sociale praktijk. Vanuit een 
dergelijke benadering wordt de splitsing tussen het subject en het object opgeheven en 
maakt deze plaats voor een intersubjectieve werkelijkheid. Consequent geredeneerd leidt 
een extreem constructivisme tot het ontkennen van een objectieve werkelijkhei, alsmede 
tot een afwijzing van waarheidclaims. Deze opvatting deel ik niet. Allereerst valt op lo-
gische gronden vast te stellen dat een dergelijke opvatting met zichzelf in tegenspraak is. 
Immers de opvatting dat er geen waarheid is dient logisch dan ook zelf ontkend te moeten 
worden. 
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Daarnaast berust betekenisgeving voor een belangrijk deel op leerprocessen.4 
Eerder werd gewezen op het belang van ervaringen die mensen kunnen doen 
besluiten hun werkelijkheidsmodel te reconstrueren. Dat model is tot stand 
gekomen doordat mensen hun hele leven ervaringen op doen, maar altijd wel 
in specifi eke contexten.
Mensen hebben daardoor geleerd in bepaalde situaties adequaat te reageren. 
Die reacties zijn nauw verbonden met de groep waarvan men deel uitmaakt. 
Daarom zijn die reacties te beschouwen als sociale conventies. Mensen hoeven 
niet steeds opnieuw het wiel uit te vinden, maar weten op basis van eerdere 
ervaringen hoe zich te gedragen.
“Much of the knowledge that people have of social conventions is nondiscursive, 
grounded in the practical activities of social life” 5 

In concrete situaties handelen mensen dus volgens in een specifi eke groep (or-
ganisatie) geldende regels, maar daaruit mag niet worden geconcludeerd dat 
gedrag door die regels wordt gedetermineerd. Mensen zijn zich bewust van de 
regels en kunnen dus besluiten ze op een gegeven moment niet van toepassing 
te laten zijn of ze bewust anders interpreteren.
Praktijken kunnen worden aangepast aan nieuwe behoeft en of inzichten. Er 
vindt een heroverweging plaats van een gegroeide praktijk waarbij de regels 
worden veranderd.

Ten aanzien van opvattingen over de werkelijkheid geldt dat het mogelijk is daarover rati-
oneel verantwoorde uitspraken te doen. Levensbeschouwelijke opvattingen behoeven ove-
rigens niet rationeel verantwoord te zijn, maar wel geldt dat men bereid moet zijn daarover 
verantwoording af te leggen. Dat ik over de wereld alleen in taal kan spreken is duidelijk, 
evenals het gegeven dat ik daarmee de werkelijkheid representeer. Die representaties zijn 
echter geworteld in een institutionele ondergrond die ik niet volledig kan kennen, maar die 
wel constituerend is voor de wijze waarop representaties tot stand komen. Mijn zintuigen 
zijn niet onfeilbaar, maar ik kijk toch wel uit bij het oversteken van een drukke weg. Dat 
er sprake is van constructie en reconstructie ontken ik niet, maar ik ga daarbij uit van een 
gematigd constructivisme en doel daarbij vooral op het gegeven dat mensen door nieuwe 
ervaringen op te doen hun beeld van de werkelijkheid aanpassen en in staat zijn daarover 
met anderen te communiceren. Die constructies kunnen meer of minder overeenstemmen 
met een feitelijke stand van zaken in de werkelijkheid, maar binnen een dialoog kan daar-
over tot overeenstemming worden gekomen, zonder daarbij overigens die communicatie 
als onproblematisch te bezien. 
De hier beschreven opvattingen kunnen kort samengevat worden in een citaat van Scruton: 
“Rationeel debat vereist taal. Taal wordt geordend door het concept van waarheid. Waarheid 
is een relatie tussen het denken en de werkelijkheid, en de werkelijkheid is objectief: het is niet 
geschapen door onze concepten, noch wordt zij noodzakelijkerwijs correct beschreven door 
deze.” (Scruton 1997) 

4. Koot en Boessenkool, 1994.
5. Tucker 1998, 80. 

Kerk (in) delen-26juni.indd   Sec8:226Kerk (in) delen-26juni.indd   Sec8:226 26-06-2008   11:05:0426-06-2008   11:05:04



227

Daarmee wordt iets duidelijk van de dynamiek en de complexiteit van men-
selijke interactieprocessen. Giddens zegt: “People are both rule-following and 
rule-creating creatures who are knowledgeable about their actions.” 6 
Hier komen betekenis en cultuurbegrip samen: “Any competent person can per-
form practices that are meaningful only because culture provides a grammar 
within they can be understood.” 7.
Een organisatie is een samenwerkingsverband van actoren onderworpen aan 
dezelfde processen als hier beschreven, maar een organisatie is ook een cul-
tuur. Leerprocessen zijn cultuurgebonden. Dat betekent dat betrokkenen bin-
nen organisaties specifi eke cultuurgebonden = organisatiegebonden kennis 
ontwikkelen. 
Er is bepaald geen eenstemmigheid over de betekenis van het cultuurbegrip. 
Een eigen verantwoording is dus nodig. Een belangrijk uitgangspunt is dat ik 
organisaties opvat als culturen. Samenvattend creëren actoren betekenis in in-
teractie waarbij aangeleerde betekenissystemen voortdurend worden gerecon-
strueerd op basis van ervaringen in sociale contexten. Een organisatie is een 
sociale context. De gehanteerde werkwijzen van betrokkenen zijn sociale prak-
tijken gericht op het behalen van bepaalde doelen. De indruk kan ontstaan dat 
er geen verschil van mening bestaat over de wijze waarop de organisatiedoelen 
zouden moeten worden bereikt. Dat is echter een misvatting. Leden van de 
organisatie zijn (ook) uit op handhaving of versterking van de eigen positie. 
De organisatie is daarmee ook een arena. “Een arena is een ‘amalgaam’ van 
verschillende belangengroepen en sociale categorieën die elkaar treff en in een ‘ne-
gotiated order.”8 Deze orde als uitkomst van strijd weerspiegelt de machtsonge-
lijkheid tussen de partijen’.9 
Dat impliceert verscheidenheid. Actoren hebben verschillende belangen die 
soms samen vallen met de belangen van andere actoren, maar vaak ook niet. 
Omdat ik een organisatie opvat als een sociale ordening van regels en vooron-
derstellingen, die ontstaat in en door sociale interactie, construeren leden van 
de organisatie cultuur, cultuur is in deze opvatting afh ankelijk van het hande-
len van de leden. Een cultuur als sociale constructie houdt zichzelf in stand 
doordat deze het gedrag van de leden reguleert en daarmee ook het functio-
neren van de organisatie. Deze cultuur vervult dus niet alleen naar binnen een 
functie, maar ook extern. Naar binnen toe zorgt de cultuur voor samenhang en 
binding aan de organisatie en naar buiten voor aanpassing aan de omgeving. 

6. Giddens in Tucker 1998, 81.
7. Parker 2000, 83.
8. Strauss 1978.
9. De Ruijter 1998, 30.
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Wanneer ik vaststel dat cultuur het resultaat is van interactieprocessen, houdt 
dat in dat cultuur ook dynamisch is. Immers de interactieprocessen tussen in-
dividuen veranderen ook voortdurend. Bovendien worden organisaties steeds 
met nieuwe problemen en uitdagingen geconfronteerd. 

De gedachte die lange tijd heersend was, namelijk dat binnen groepen op alle 
niveaus overeenstemming zou moeten bestaan ter wille van het voortbestaan 
van de organisatie moet worden losgelaten. In de praktijk treff en we die over-
eenstemming maar zeer ten dele aan. Tegen de achtergrond van eerder ge-
noemde moderniseringsprocessen is dat onwaarschijnlijk.
Nu zullen weinigen binnen kerkelijke gemeenschappen zich aangesproken 
voelen door een typering van die gemeenschap als een arena. Juist het gegeven 
dat de basis van de gemeenschap gevonden wordt in een geopenbaarde wer-
kelijkheid, die vooral het gemeenschapskarakter van de groep benadrukt, doet 
de behoeft e ontstaan uit te gaan van eenheid.
Verschillen worden in de praktijk vaak ontkend of genegeerd omdat men ze 
bedreigend acht voor de eenheid die geacht wordt een sina qua non voor de 
gemeenschap te zijn. Vanuit de organisatieliteratuur is vooral vanuit functio-
nalistische hoek verdedigd dat een gedeelde cultuur voorwaarde is voor het 
goed functioneren van de organisatie. Het moge duidelijk zijn dat dit bij uit-
stek geacht werd te gelden voor kerkelijke organisaties.
Echter ook binnen kerken hebben mensen en groepen verschillende belangen. 
Men is niet altijd bereid het eigenbelang ondergeschikt te maken aan het orga-
nisatiebelang. Omdat die belangen vaak gerelateerd zijn aan de betekenissen 
van het geloofssysteem, zal men geneigd zijn des te meer vast te houden aan 
eigen opvattingen. Ze worden in sommige gevallen bepalend geacht voor het 
persoonlijke heil of dat van de gemeenschap. Daarom ook zijn ze sterk emoti-
oneel geladen. 

Door betekenis en cultuur met elkaar te verbinden wordt een discours aange-
sproken waarbinnen waardevolle inzichten kunnen worden gevonden inzake 
organisatieprocessen.
Inmiddels is het gemeengoed geworden om organisaties te benaderen als cul-
turen, of als entiteiten die een cultuur bezitten. Dit onderscheid is relevant 
omdat er geen overeenstemming is inzake de vraag of organisaties culturen 
zijn of een cultuur bezitten.
Uitgaande van de tweede opvatting zou cultuur een variabele zijn die beïn-
vloedbaar is. Cultuur kan dan instrumenteel worden gebruikt om de organi-
satie in een bepaalde richting te sturen. Wanneer een organisatie echter een 

Kerk (in) delen-26juni.indd   Sec8:228Kerk (in) delen-26juni.indd   Sec8:228 26-06-2008   11:05:0526-06-2008   11:05:05



229

cultuur is, een samenlevingsvorm, is sturing veel complexer. 
Cultuur vat ik op als een ontologisch gegeven. Organisaties zijn culturen. Epis-
temologisch heeft  dat gevolgen. Daaraan refereerde ik al door uit te gaan van 
betekenissen. Cultuur als ontologische categorie veronderstelt dat binnen groe-
pen mensen hun werkelijkheid in interactie construeren. Moderniseringspro-
cessen hebben die processen echter aanzienlijk complexer gemaakt waardoor 
het begrijpen van die processen moeilijker is geworden.
Culturen vertonen een dynamiek in ruimte en tijd en moeten eerder proces-
matig dan productmatig benaderd worden. 
Wanneer we dus uitspraken willen doen over een kerkelijke gemeenschap als 
een cultuur, moet het primaire aangrijpingspunt liggen in die cultuur en niet in 
de structuur. De cultuur is het niveau waarop betekenissen worden uitonder-
handeld waarbij de wederzijdse posities en de daarmee verbonden emotionele 
bindingen bepalend zijn voor de uitkomsten. Cultuur heeft  een structurerende 
werking, structuur kan daarom niet losgekoppeld worden van cultuur. De dia-
lectiek tussen structuur en cultuur laat zien dat ook de structuur meebepalend 
is voor vigerende betekenissen. Bijvoorbeeld de wijze waarop interacties verlo-
pen wordt mee gestuurd door de structuur. In het decoderen van betekenissen 
moet de structuur dus worden meegenomen.
Ook al wordt gestreden om verschillende defi nities van de werkelijkheid, er 
moet wel een zekere consensus bestaan die het mogelijk maakt dat organisa-
tiedoelen worden bereikt. 
Maar daarnaast wordt dissensus aangetroff en omdat niemand alle processen 
kan overzien en actoren over een beperkte rationaliteit beschikken en zowel in 
tijd als ruimte verschillende betekenissystemen kunnen hanteren. 

Samenvattend stel ik vast dat cultuur subjectief van aard is, de leden van de or-
ganisatie interpreteren deze ieder op hun eigen wijze. Uitingsvormen zijn vaak 
niet onderling consistent, de relaties daartussen zijn onhelder. Verschillende 
culturele verschijnselen kunnen onderling ook tegenstrijdig zijn, waardoor de 
wazigheid en ambiguïteit worden versterkt.
Gezien het veelzijdige, inconsistente en subjectieve karakter van cultuur is het 
onhoudbaar te veronderstellen dat een cultuur wordt gedeeld door alle leden 
van de organisatie. Hooguit kan er over specifi eke onderwerpen binnen een 
organisatie tijdelijk consensus bestaan. De kern van de cultuur komt daarmee 
niet in consensus, maar in dissensus te liggen.
Het paradoxale is echter dat juist ambiguïteit weer samenbindend kan werken 
wanneer daaraan de betekenis wordt toegekend dat juist dat aspect kenmer-
kend is voor de cultuur.
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Wanneer betrokkenen zich realiseren dat ze deel uitmaken van een werkelijk-
heid die multi-interpretabel is en bereid zijn dat te erkennen, krijgt de com-
municatie een andere inhoud. 
Men gaat beseff en dat handelingen en uitspraken van medewerkers voor meer-
dere uitleg vatbaar zijn en dat het lonend kan zijn niet alleen af te gaan op wat 
voor de hand lijkt te liggen, maar diepere lagen aan te boren waardoor de veel-
zijdigheid van de cultuur als verrijkend kan worden ervaren. 
Tussen organisatie en omgeving bestaat een wisselwerking. Mensen nemen de 
omgeving mee de organisatie in. Processen in de omgevende maatschappij be-
palen mede de gang van zaken binnen de organisatie. De bredere cultuur, de 
omgeving van een organisatie, vormt een kader waarvan de organisatiecultuur 
deels resultante is. Tegelijkertijd worden betekeniselementen uit de wijdere 
omgeving gefi lterd en aangepast aan betekenismodellen zoals die vigeren bin-
nen de organisatie. De in de inleiding beschreven trend dat gemeenschappen 
‘licht’ worden en de relaties binnen gemeenschappen een ‘weak’ karakter krij-
gen, verbindt organisatie en omgeving met elkaar. 

Bezien we een kerkelijke gemeenschap als een cultuur dan komen defi nities van 
de situatie centraal te staan. Afh ankelijk van de context worden verschillende 
werkelijkheidsinterpretaties ontwikkeld die mede afh ankelijk zijn van posities 
van actoren. Inzicht daarin verkrijgen veronderstelt begrip van de functie van 
groepsbindingen en van individuele motieven van mensen. Groepsprocessen 
hebben een eigen rationaliteit die zich onderscheidt van de intra-persoonlijke 
rationaliteit. Er is een verband tussen de manier waarop individuele actoren de 
wereld tegemoet treden en daar betekenis aan geven en de wijze waarop men 
dat als lid van een sociale groep doet. Collectieve en individuele componenten 
van gedrag doordringen elkaar wederzijds en kunnen niet zonder meer tot 
elkaar worden herleid. Collectieve doelen worden feitelijk behaald door het 
nastreven van individuele doelen. Tegelijkertijd spelen er dus verschillende ni-
veaus die alle in beschouwing moeten worden genomen om zinvolle uitspra-
ken te kunnen doen over groepen of gemeenschappen.
 
In paragraaf 4.3. citeerde ik Wenger die de term praktijkgemeenschap ijkte en 
deze onder meer omschreef als een groep met een gemeenschappelijk reper-
toire van werkwijzen, stilzwijgende gedragsregels en kennis. Daarmee wordt 
een verbinding gelegd tussen het praktijkbegrip en de groep als gemeenschap. 
Een kerkelijke gemeenschap is op te vatten als een religieuze praktijk waarbij 
gemeenschap constituerend is voor deze praktijk. Gemeenschap wijst op een 
op elkaar betrokken zijn en bij elkaar behoren. 
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Dat betekent dat bindingen tussen leden niet alleen een inhoudelijke, maar ook 
een emotionele relatie veronderstellen. Die relaties worden vooral gekenmerkt 
door een inhoudelijke rationaliteit, het bijeen behoren vertegenwoordigt een 
intrinsieke waarde die zijn rechtvaardiging vindt in de openbaring. Dat bete-
kent niet dat genoemde relaties niet instrumenteel kunnen worden gebruikt. 
Wanneer mensen kiezen voor het lidmaatschap van een religieuze groep, kan 
dat gemotiveerd zijn vanuit een behoeft e aan zelfrealisatie en minder vanuit 
een gerichtheid op het heil van de naaste. Wanneer men meent niet meer vol-
doende bevestiging te ontvangen, kan dat aanleiding zijn afscheid te nemen. 
De inhoudelijke rationaliteit wijst op genormeerd handelen waarbij geloofsre-
gels maatgevend zijn. Deze geloofsregels vormen een kennisbasis ontleend aan 
een binnen de groep geldende interpretatie van de openbaring en schrijven 
voor hoe men zich dient te gedragen. Inmiddels is gebleken dat er voortdurend 
strijd is over de vraag welke kennis mag gelden in een gegeven context en hoe 
deze moet worden gebruikt. 

Het geheel van kennis dat aan de basis ligt van de gemeenschap vormt het 
institutionele niveau. 
Dat niveau heeft  enerzijds een historische component, maar anderzijds nood-
zaakt de actualiteit regelmatig tot kritische refl ectie op dit niveau. Institutiona-
lisering is dus zowel product als proces. Zijderveld zegt:
“…the historical process in which initially individual and subjective behaviour 
(such as the unity of acting, thinking and feeling) is imitated and than repeated 
in time to such an extend that it develops into a collective and objective pat-
tern of behaviour, which in its turn exerts a stimulating and controlling infl uence 
on subsequent individual and subjective actions and thoughts and feelings. Th is 
creates taken-for-granted routines that may clear the way for the design of new 
actions, thoughts and feelings, if, that is, these routines do not fossilize into stifl ing 
expressions of traditionalism.” 10

Ik maak hierbij de kanttekening dat binnen kerken onderscheid gemaakt moet 
worden tussen openbaringskennis of geloofskennis, die voortdurend moet 
worden bevestigd, en praktische kennis die leidt tot taken-for-granted routi-
nes. De verbinding tussen beide is vaak impliciet. Activiteiten als prediking, 
catechese en gezamenlijke bijbelstudie, maken de verbinding expliciet omdat 
concreet gemaakt wordt hoe kennis en handelen aan elkaar gerelateerd zijn. 
Omdat het handelen normatief wordt geduid, zijn praktijken en waarden nauw 
met elkaar verbonden. Vooral ook hier is het mogelijk de begrippen praktijk 

10. Zijderveld 2000, 31,32.
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en cultuur met elkaar te verbinden. Cultuur heeft  onder meer betrekking op 
waarden en praktijken.11 Uit de empirische gegevens kwam naar voren dat 
religieuze praktijken georganiseerd zijn rond een set van geloofsopvattingen 
die de praktijk een specifi eke vorm doet verkrijgen. Ook bleek dat die praktijk 
aan veranderingen onderhevig is. Zowel interne als externe processen spelen 
daarbij een rol. De wederzijdse beïnvloeding van deze processen vormen een 
zeer gecompliceerd geheel. 
De keuze voor het werken in kleine groepen blijkt gemotiveerd te worden door 
de gedachte dat deze structurering beter bijdraagt aan wat als de essentie van 
de gemeenschap wordt begrepen, namelijk het kunnen inzetten van gaven tot 
het heil van de naaste en de gemeenschap. 
Binnen de vrijgemaakte kerk is het fenomeen van de kleine groep een recent 
verschijnsel. Het feit dat elders al langer gebruik gemaakt wordt van deze 
werkwijze maakt het onwaarschijnlijk dat de behoeft e aan deze ingreep een 
antwoord was op interne processen alleen. 

De in paragraaf 5.10 gepresenteerde fi guur, waarin de verschuiving van de 
vrijgemaakte kerk van sekte naar denominatie inzichtelijk werd gemaakt, laat 
twee belangrijke mechanismen zien, namelijk een veel actievere toewending 
naar de wereld en een sterk toegenomen pluraliteit. Deze ontwikkelingen ver-
sterken elkaar. Wanneer de organisatie opener staat naar een omgeving die 
pluraal is, mag worden aangenomen dat ook binnen de organisatie meer plu-
raliteit zichtbaar wordt. Vastgesteld is dat inderdaad binnen de kerk meerdere 
gezichtspunten circuleren. We kunnen die ontwikkeling verbinden met mo-
dernisering, over de vraag in hoeverre dat ook een vorm van secularisering 
inhoudt zijn de meningen niet eensluidend.

8.3 Gemeenschap, subject en groep

Een kerk is getypeerd als een samenlevingsverband onder regie van een cen-
trale waarde. Deze centrale waarde als bottom-line van de organisatie bestaat 
uit een reeks opvattingen die gefundeerd zijn in de bijbel en waaraan voor-
schrift en met betrekking tot het handelen worden ontleend. 
Belangrijk is dat genoemde opvattingen en daarmee verbonden betekenissen 
een zekere duurzaamheid bezitten. Juist de duurzaamheid biedt de mogelijk-
heid dat betekenissen voor actoren plausibel zijn. Ze vormen een geloofwaar-
digheidsstructuur die tegelijkertijd het bestaan van betrokkenen structureert. 

11. Zie bijvoorbeeld Hofstede 1998. vgl. Giddens 1994. vgl. Williams 1981. 

Kerk (in) delen-26juni.indd   Sec8:232Kerk (in) delen-26juni.indd   Sec8:232 26-06-2008   11:05:0626-06-2008   11:05:06



233

Structuratie heeft  het karakter van constructie, in de zin dat er een model 
wordt geschapen op basis van een gedeelde interpretatie van bijbelse gegevens. 
Daarom ook wijst de structuur mensen hun plaats en maakt tevens duidelijk 
wie deel uitmaken van de geconstrueerde werkelijkheid en wie daar buiten 
vallen. 
In het handelen van mensen wordt het collectief zichtbaar dat wordt gestuurd 
door een wij-intentie.12 Die wij-intentie is de feitelijke manifestatie van de ge-
loofwaardigheidsstructuur die dus tevens kan worden beschouwd als het vi-
gerende betekenismodel en een eigen logica en rationaliteit kent. Vragen naar 
het wat, hoe en waarom, zijn af te lezen uit de ‘kaart’ die leden van de groep 
hanteren om zich adequaat te kunnen bewegen binnen de sociale werkelijk-
heid. 

Kenmerkend voor een kerk is het gemeenschapsbegrip. Omdat andere samen-
levingsverbanden ook als gemeenschappen kunnen worden gezien moet het 
begrip hier primair theologisch worden geduid.13 Het eerder gememoreerde 
begrip Gemeinschaft  is niet gelijk te stellen aan wat daaronder binnen kerken 
wordt verstaan. Het is dan een prescriptief begrip dat vooral uitdrukking geeft  
aan het bijeen behoren van mensen die gericht (moeten) zijn op het welbe-
vinden van hun naaste. Het is daarmee een bijbels gefundeerde opdracht. Ge-
meinschaft  is veeleer een beschrijving van een bepaald maatschappijtype.
Vanuit een andere, maar analoge benadering, maakt Dulles onderscheid tussen 
society en community. Het eerste wijst op formeel georganiseerde en gestructu-
reerde relaties, terwijl het tweede betrekking heeft  op het informele en het per-
soonlijke. De reden om Dulles hier aan te halen, is dat hij beide onderscheidt 
in het kader van een bespreking van de kerk. Zo bezien zijn de categorieën van 
Tönnies wel bruikbaar om iets te zeggen over een kerkelijke organisatie
Dulles beschrijft  de noodzaak voor kerken zorg te dragen voor een goede or-
ganisatie, waaronder leiderschap, doelmatige structuren, et cetera. Maar daar-
naast benadrukt hij het belang van interpersoonlijke relaties. Mensen die el-
kaar kennen, liefh ebben en die samen kunnen werken. In zijn visie hebben 
kerken primaire groepen nodig die zorg dragen voor primaire socialisatie en 
waar overdracht van geloofskennis kan gebeuren. Dulles beschrijft  vervolgens 
aan de hand van voorbeelden uit de kerkgeschiedenis hoe de kerk in toene-
mende mate gekenmerkt werd door society in plaats van community.
De rooms-katholieke kerk met haar hiërarchische structuur stond daarvoor 

12. Searle 1985.
13. Tönnies 1979.
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model. In het begin van de vorige eeuw kwam vooral vanuit de Pinksterbewe-
ging een tegenbeweging op die aanvankelijk kon worden omschreven als een 
bottom-up-kerk. Men baseerde zich op de gedachte dat de Geest aan alle leden 
gegeven is en dat daarom alle leden een gelijkwaardige positie bezitten. De 
wortels van de latere charismatische beweging moeten hier worden gezocht. 
Gemeenschappelijk kenmerk van beide bewegingen is de sterke nadruk op het 
gemeenschapskarakter, het community begrip van Dulles. Hij verbindt dat ver-
volgens met een van de meest gebruikte metaforen voor de kerk: de kerk als 
lichaam van Christus. 
Hermeneutisch wordt in een benadering van de kerk met behulp van deze 
metafoor het accent gelegd op een antropologie die een positiever mensbeeld 
schetst, in de zin dat mensen niet primair worden benaderd als zondaars, maar 
als mensen die gered kunnen worden van zonde en vervloeking.
Het beeld van God wordt humaner gepresenteerd, niet als een God die ver weg 
is en als rechter optreedt, maar als een liefh ebbende God die door Jezus tot ons 
kwam en bij ons blijft  door Zijn Geest.14 Een nauwkeurige omschrijving van 
het community begrip levert Dulles echter niet.
Dekker maakt een onderscheid tussen een ideële gemeenschap en een sociale 
gemeenschap. Hij omschrijft  de ideële gemeenschap als een groepering van 
mensen die gekenmerkt wordt door de gemeenschappelijke aanvaarding van 
bepaalde fundamentele waarden of ideeën. De sociale gemeenschap is een 
groepering van mensen die, op basis van saamhorigheidsgevoelens, geken-
merkt wordt door regelmatige en veelvuldige onderlinge contacten. Binnen 
kerken gaat het primair om het ideële, maar mensen zijn geroepen tot het be-
oefenen van gemeenschap en dus komt het sociale daar direct in mee.15 
Terecht vestigt Dekker er de aandacht op dat in de praktijk regelmatig het so-
ciale op de voorgrond komt te staan. Het gaat vooral om de onderlinge con-
tacten die een intrinsieke waarde vertegenwoordigen, de feitelijke inhoud van 
de communicatie is secundair. Of men nu over de bijbel spreekt of over de 
nieuwe auto is minder belangrijk. Het onderlinge contact wordt als het meest 
wezenlijke gezien.

In dit betoog richt ik mij vooral op de groep of gemeenschap als sociale catego-
rie, in de wetenschap dat er vanuit een theologisch perspectief andere dingen 
kunnen worden gezegd. 

14. Dulles 1985.
15. Dekker 2000, 184.
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Het gemeenschapsbegrip als onderzoekscategorie blijft  problematisch omdat 
de operationalisering op problemen stuit. 
In het maatschappelijk verkeer fungeert de term als een common sense begrip 
waarbij we intuïtief bepalen wie deel uitmaken van een bepaalde gemeenschap 
en wie niet, maar wanneer daarvoor sluitende criteria moeten worden gegeven 
blijkt begrenzing niet zo eenvoudig. Etzioni citeert Bell en Newby: “Th ere has 
never been a theory of community, nor even a satisfactory defi nition of what 
community is” en “But what is community? (…) It will been seen that over 
ninety defi nitions of community have been analyzed and that the one common 
element in them all was man.”16 Toch acht ik het begrip bruikbaar, maar vanuit 
de verbinding die ik heb gelegd met het cultuurbegrip. Een kerk is een sociale 
categorie waarbinnen een specifi ek betekenissysteem vigeert en kan daarom 
opgevat worden als een cultuur. 

Etzioni ontwikkelt deels een vergelijkbare redenering, hij omschrijft  een ge-
meenschap als: “…a combination of two elements: (a) A web of aff ect-laden re-
lationships among a group of individuals, relationships that oft en crisscross and 
reïnforce one another (rather than merely one-to-one or chainlike individual re-
lationships). (b) A measure of commitment to a set of shared values, norms, and 
meanings, and a shared history and identity- in short, to a particular culture.”17 
De aard van de relaties zoals Etzioni die typeert sluiten aan bij de eerder geci-
teerde Zijderveld. Een waardevolle toevoeging is echter dat een gemeenschap 
een cultuur is.

Billington, Hockey en Strawbridge noemen een drietal betekenissen die het 
gemeenschapsbegrip kan hebben. Gemeenschap kan betrekking hebben op 
een lokale nederzetting binnen een geografi sche ruimte of op een set van so-
ciale relaties, maar ook op een gekwalifi ceerd relatietype dat gepaard gaat met 
een gedeelde identiteit die ruimtelijk gebonden kan zijn, maar dat niet nood-
zakelijkerwijs ook is. 
In dit betoog gaat het vooral om de laatste categorie. De relatie wordt gekwali-
fi ceerd door een reeks van overtuigingen die de betrokkenen identifi ceren als 
gelovigen die territoriaal gebonden zijn.18 

In de benadering van collectieven als gemeenschappen komt in vrijwel alle ge-

16. Etzioni 2001, 142.
17. Idem, 142.
18. Billington, Hockney en Strawbridge 1998.
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vallen naar voren dat eenheid als een belangrijk kenmerk moet worden gezien. 
Daarbij zijn op verschillende momenten door mij al vraagtekens geplaatst. Een 
direct daarmee verbonden kwestie is hoeveel vrijheid actoren gegund wordt 
binnen een sociale context. Hierover bestaat bepaald geen eenstemmigheid.
Op hoofdlijnen blijken de verschillen terug te brengen tot twee hoofdstromen 
waaronder ideeën blijken te liggen die enerzijds de vrijheid van de actor be-
perkt opvatten vanwege het determinerende karakter dat het deel uit maken 
van een gegeven groep voor betrokkene heeft , anderzijds veel meer vrijheid 
toeschrijven aan actoren omdat dezen uit een veelheid van mogelijkheden kun-
nen kiezen. Toegepast op een kerk als gemeenschap blijkt dat groepskenmer-
ken strategisch kunnen worden ingezet om zich te onderscheiden van andere 
groepen. In een plurale context blijken mensen geneigd seculiere en religieuze 
symbolen te combineren tot een passend geachte levensbeschouwing. 
Berger wijst op het verschijnsel dat subjectief individueel geloof binnen soci-
ale contexten omgesmeed wordt tot een intersubjectieve realiteit.19 Het eerste 
wijst op een activiteit van de individuele actor, het tweede op het gemeenschap-
pelijke eff ect. De spanning tussen die twee wordt niet opgelost. Groepsbinding 
en samenhang is een prestatie van een collectief, maar wanneer die prestatie 
wordt gerealiseerd op basis van individueel geselecteerde betekenissen, blijft  
de vraag open waardoor mensen zich laten leiden bij de selectie van betekenis-
sen en de mate van vrijheid die zij daarbij hebben.
Wanneer samenhang op groepsniveau dient te worden gedefi nieerd, moet dui-
delijk worden hoe dat niveau zich verhoudt tot de individuele actor. Binnen 
een collectief bestaat een dubbele structuur die zichtbaar wordt in het hande-
len binnen het collectief. Er zijn steeds twee componenten te onderscheiden, 
namelijk een collectieve en een individuele. Bij het handelen vallen ze samen 
en kunnen niet tot elkaar worden herleid, maar verhouden zich tot elkaar als 
middel en doel. Vanuit een dergelijke benadering wordt een te sterk accent op 
zowel de individuele actor als op de groep voorkomen. 

Binnen kerken speelt het subjectief beleden geloof een centrale rol. Het gaat 
om de persoonlijke verhouding van de gelovige tot God. Dat persoonlijke ge-
loof wordt tot op zekere hoogte gedeeld en leidt tot collectief gedrag, bijvoor-
beeld een eredienst met vaste rituelen.
Wanneer het accent komt te liggen op het subject, gaat het om persoonlijke 
opvattingen, gevoelens en emoties die voor het subject een specifi eke beteke-
nis hebben. Cultuur kan op dat niveau niet worden geoperationaliseerd omdat 

19. Berger 1976. Zie ook Angela 1984, 44-59.
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het collectief buiten beeld blijft . Termen als collectief geweten, groepsspirit et 
cetera zijn uitingen van een sterk accent op het collectief. 
Wanneer het subject tot uitgangspunt wordt genomen komen individuele be-
tekenissen centraal te staan. Door te zoeken naar convergentie worden bete-
kenissen geaggregeerd op groepsniveau. Impliciet is dat persoonlijke preferen-
ties sterker tot gelding kunnen worden gebracht. Wanneer het groepsniveau 
uitgangspunt is, zijn collectieve betekenissen cruciaal. Vaak vraagt men zich 
te weinig af hoe deze tot stand zijn gekomen. Annex met deze benadering is 
de opvatting dat betekenissen op groepsniveau herleid kunnen worden tot een 
bepaalde structuur die het wezen van de groep typeert. Onduidelijk blijft  of 
cultuur samenvalt met de gevonden structuur, zoals deze zichtbaar wordt in 
het handelen, of dat het gaat om geaggregeerde betekenissen die structurerend 
werken.

8.4 Cognitie 

Het gaat binnen kerkelijke gemeenschappen om geloof in een transcendente 
werkelijkheid. Het geloof betreft  wat Tillich noemt een expressie van ultimate 
concern.20 In de protestantse traditie is de gemeenschap tussen God en mens 
primair een ‘woordgemeenschap’. God is een sprekende God.21 
 
In deze studie staan confessionele kerkgenootschappen centraal. Binnen dit 
type kerken wordt God als een sprekende God opgevoerd. In erediensten 
wordt het woord van God gebracht door de predikant. Een cruciaal aspect van 

20. Tillich 1957. Tillich gebruikt deze benaming in het kader van een bespreking van het con-
cept religie. Vanuit een gereformeerde theologie wordt hier over God gesproken. 

21. Dat is overigens geen onproblematische uitspraak. Heel pregnant wordt dat uitgedrukt in 
een uitspraak van Kuitert dat alle spreken over boven van beneden komt. Achter deze uit-
spraak gaat een antropologisering van theorievorming over geloof en geloven schuil. Ook 
al kan er niet gesproken worden van één theorie, een gemeenschappelijke factor is dat het 
uitgangspunt niet wordt genomen in een sprekende God, maar in een symbolische orde die 
resultante is van sociaal-culturele processen. Over God als persoon kan niets worden gezegd 
juist vanwege het absoluut transcendente karakter van God. De betekenis van religie staat 
centraal in plaats van de ‘persoon’ God die tot mensen spreekt. Het accent komt daarmee 
te liggen op het menselijk subject. Geloof wordt ingebed in het psychisch-sociale leven en 
de interpersoonlijke communicatie komt veel meer op de voorgrond te staan. Onduidelijk 
wordt hoe het psychische en het theologische van elkaar moeten worden onderscheiden. De 
relatie God-mens wordt min of meer gelijk gesteld aan de relatie mens-mens. In het inter-
menselijke discours krijgt de relatie tot God gestalte. (zie verder Immink 2005) In hoofdstuk 
6 noemde ik nadruk die predikanten leggen op sociaal-psychologische factoren. Ook ci-
teerde ik Bonhoefer die geloof en psyche afgrenst ten opzichte van elkaar. Het hier getekende 
spanningsveld blijkt dus zeer relevant bij de bespreking van de kerk in de moderne tijd. 
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een kerk als geloofsgemeenschap is het gebruik van taal. Handelingspraktijken 
zijn vooral taalpraktijken. Het specifi eke taalspel wordt genormeerd door aan 
bijbel en belijdenisformulieren ontleende categorieën. Deze categorieën zijn 
ingebed in een geloofssysteem met het karakter van een omvattend concep-
tueel kader. Dit kader is cognitief en propositioneel van aard. Deze conceptu-
eel-propositionele kennis wordt doorgegeven in taal die cultureel gekleurd is 
en onderscheiden kan worden van taal die in andere gemeenschappen wordt 
gebruikt waarbij de betekenis van handelen kan worden gedecodeerd door de 
regels te analyseren.22 

Geertz legt in ‘Th e interpretation of culture’ eveneens een verbinding tussen 
spel in Wittgensteiniaanse termen en cultureel-symbolische religieuze syste-
men.23 Ten overvloede stel ik hier vast dat het geloof niet samenvalt met ge-
noemde propositionele kennis. Wel vormt het er een substantieel onderdeel 
van. Hierover bestaat trouwens geen eenstemmigheid. Velen volgen een re-
ductionistische redenering door uit te gaan van geloof als bron van inspiratie 
of motivatie. Kennis zou dan tot een andere categorie behoren. Deze opvatting 
lijkt me onjuist.
Zonder kennis geen geloof. 
Uitspraken als: “God schiep hemel en aarde,” of: “De mens is geneigd tot alle 
kwaad,” behoren naast talloze andere uitspraken tot de cognitieve inhoud van 
het geloof. Geloven gaat daar echter niet in op. Berger benoemt de kerk als een 
‘cognitieve minderheid’ in de samenleving. 
Het gebruik van het woord cognitief verwijst naar specifi eke kennisinhouden 
met een eigen aard die onderscheiden kunnen worden van andere inhouden, 
bijvoorbeeld in niet-christelijke contexten.24 

22. Ik verbind hieraan niet de conclusie dat communicatie tussen verschillende groepen niet 
meer mogelijk zou zijn omdat taalspelen niet compatible zijn. Dat zou immers consequent 
geredeneerd betekenen dat de beleden geloofswaarheden voor buitenstaanders niet rele-
vant zijn.
Hierover bestaat overigens geen eenstemmigheid. Ik neem hier mijn uitgangspunt in een 
benadering die als cognitivistisch kan worden omschreven. Een dergelijke benadering 
gaat uit van de gedachte dat geloofsuitspraken of doctrines waarheidsclaims betreff ende 
de realiteit zijn. Uitwisseling tussen verschillende geloofssytemen worden er daardoor niet 
gemakkelijker op. Dat ik toch kies voor dit uitgangspunt heeft  als reden dat orthodoxe 
kerkgemeenschappen worden gekenmerkt door dit uitgangspunt. 
Een contrasterende opvatting gaat uit van doctrines als niet-informatieve, niet-discursieve 
symbolen van gevoelens, attitudes of existentiële oriëntaties. Zie ook eerder (zie bijvoor-
beeld Lindbeck 1984).

23. Geertz 1973.
24. Berger 1967, 171.
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Sommigen zullen tegenwerpen dat wanneer in het geloof de ervaring centraal 
staat van kennis niet gesproken kan worden. Ervaringen bevatten echter een 
belangrijk cognitief element. Wanneer men een religieuze ervaring heeft , is 
een referentiekader nodig om die ervaring te kunnen duiden. Cognitie bepaalt 
welke betekenis aan de ervaring wordt gekoppeld. In het bijzonder vanuit de 
de godsdienstpsychologie is bewijs aangedragen voor deze stelling.25

Omgekeerd getuigt het ook van reductionisme kennis en geloof samen te laten 
vallen. Geloof is meer, het gaat om de grond van het bestaan waarin de totale 
mens in zijn existentie betrokken is. 
Wanneer ik me hier dus vooral concentreer op propositionele kennis, is dat in 
de wetenschap dat ik daarmee maar een deel van het verhaal vertel. Gelet op 
de context waarbinnen deze studie zich beweegt acht ik dat verantwoord. De 
noodzaak over een referentiekader te kunnen beschikken om ervaringen be-
tekenis te kunnen geven, maakt wel de contextafh ankelijkheid van cognitieve 
kennis zichtbaar. De ‘eigen’ taal die daarbij wordt gebruikt veronderstelt dat 
binnen een gemeenschap uitwisseling van ervaringen en kennis mogelijk is. 
Dogma’s vervullen daarbij een constituerende functie, samen met daarmee 
verbonden betekenissen bieden ze leden van de gemeenschap een interpreta-
tieframe met behulp waarvan de geldende grammatica kan worden begrepen. 
Ook al suggereert het gebruik van de term dogma een zekere onveranderlijk-
heid, dat is in de praktijk niet het geval. Vanuit een puur cognitieve of pro-
positionele benadering bevat een dogma waarheid die altijd en overal geldt. 
Dogma’s zijn in feite geloofsregels en dat impliceert veranderbaarheid. In de 
praktijk zien we ook betekenisverschuiving in tijd en ruimte. Maar dat geldt 
niet voor elke regel in gelijke mate. Sommige regels gelden alleen in specifi eke 
omstandigheden en plaatsen, andere zijn bepalend voor de identiteit van de 
gemeenschap. Wanneer deze regels zouden veranderen zou de identiteit van 
de gemeenschap eveneens veranderen. 
Binnen de vrijgemaakte kerk zou bijvoorbeeld de verandering van de uit-
spraak: ‘De bijbel is het woord van God’, in: ‘De bijbel bevat het woord van God’, 
de identiteit van de gemeenschap aantasten. Wanneer ik hier echter over 
propositionele kennis spreek moet deze niet fundamentalistisch worden op-
gevat. 
In dit verband bevind ik me trouwens in goed gezelschap, want ook Durkheim 
benadrukte het kennisaspect als een voornaam kenmerk van het christelijk 
geloof. “To be a Christian is not so much to carry out certain prescribed rites as 
to adhere to certain articles of faith, to share certain beliefs, and to accept certain 

25. Weima 1981.
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ideas.”26 Het is vooral ook hierom dat het christelijk geloof een sterk accent legt 
op opvoeding waarvan de prediking een cruciaal element is.

De term dogma kan de indruk wekken dat culturele kennis alleen daarmee 
verbonden moet worden. Deze indruk is onjuist. Een dogma als geloofsregel 
is verbonden met een reeks van andere regels die daarmee samenhangen. Het 
genoemde voorbeeld: “De bijbel is het woord van God,” impliceert bijvoorbeeld 
een bepaalde wijze van omgang met dat woord. 
Wanneer tijdens een kerkdienst de schrift lezing plaatsvindt, wordt deze regel-
matig afgesloten met de uitspraak: “Dit is het woord van God.” Daarmee wordt 
benadrukt dat kennisname van het betreff ende schrift gedeelte geen vrijblij-
vende zaak is, maar een appél doet op de hoorders daaraan zekere conclusies te 
verbinden ten aanzien van het eigen gedrag. Welke dat dan concreet zijn komt 
vervolgens in de preek aan de orde. Dogma en daarin meekomende kennis 
vormen een systeem van sociale kennis. Een vorm van kennis die betrekking 
heeft  op waarden, ideeën en geloof.27

 
Het gebruik van de term kleur laat zien dat een geloofssysteem niet alleen be-
staat uit conceptueel-propositionele kennis. Door de noodzaak de geldigheid 
en de toepasbaarheid daarvan in nieuwe contexten te waarborgen, wordt in 
de praktijk van het handelen over dit concept een frame gelegd dat coherentie 
tracht aan te brengen in de ervaringen van leden van de gemeenschap. Een 
frame omschrijf ik als een bundel van betekenissen die onderling gerelateerd 
zijn en binnen een groep tot ontwikkeling komen. Ondanks het feit dat con-
crete gedragskeuzen zo mogelijk herleid moeten worden tot het conceptuele 
basismodel, blijkt dat veelal niet mogelijk en moet ad hoc een oplossing ge-
zocht worden voor adequate reacties in verschillende omstandigheden. Dat 
vereist een voortdurende interpretatie en herinterpretatie van conceptueel-
propositionele kennis, waardoor verschillende frames voor verschillende si-
tuaties worden ontwikkeld. Binnen de reformatorische tradities zien we een 
reeks van kerkgenootschappen die zich allemaal baseren op dezelfde bijbel 
en de dezelfde belijdenisgeschrift en. Toch blijken er in de praktijk van het 
handelen grote verschillen te zijn. Het is hier niet de plaats om de ontstaans-
geschiedenis van die kerkgenootschappen te beschrijven, maar het feit dat ze 
verschillend omgaan met dezelfde bronnen laat zien dat er redenen waren om 

26. Durkheim in Schmauss 2005.
27. Zie verder Barley 1983, 393-413. Everett 1996, 177-191. Hatch 1993, 657-693. Sackman 

1991.
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een bepaalde betekenis te hechten aan het bronnenmateriaal omdat de context 
van het handelen dat vereiste. Een klein voorbeeld kan dat duidelijk maken. 
Binnen de gereformeerd vrijgemaakte kerken kwam naar aanleiding van een 
preek van een predikant de vraag op of men vandaag gehouden was de zondag 
als rustdag te handhaven. Een discussiepunt daarbij was in hoeverre de in de 
bijbel beschreven normen betreff ende de sabbat toegepast dienen te worden 
op de zondag. Gelet op de eisen die de moderne maatschappij stelt voor ve-
len een niet onbelangrijke vraag. Een gegroeide praktijk van anders omgaan 
met de zondagsrust vereiste een normatieve stellingname. Verschillen in in-
terpretatie bleken uiteindelijk als splijtzwam te gaan werken. Er ontwikkelen 
zich verschillende frames waarvan de er in opgeslagen kennis situatiespecifi ek 
is. 

Een verschil dat daarbij ook naar voren kwam was dat groepen betrokkenen 
niet redeneerden vanuit een normatieve stellingname, maar vanuit de prag-
matische opvatting dat in de huidige tijd zondagsarbeid een normale zaak ge-
worden is en we daarover dus niet meer moeilijk moeten doen. De cultuur van 
de groep omvat daarmee componenten van waardensystemen en componen-
ten die betrekking hebben op de dagelijkse onberefl ecteerde praktijk waarbij 
het handelen centraal staat. Wat de doorslag geeft  hangt af van de gebruikte 
frames. Het zijn daarmee gereedschappen die mensen gebruiken om te weten 
hoe in concrete situaties te handelen. 
 
Het is van belang te onderscheiden tussen cultuur als waardensysteem en cul-
tuur als praktijk, zonder dat we die overigens volledig los van elkaar mogen 
maken. De eerste heeft  nauwe banden met cultuur als systeem, de tweede is 
veel meer gericht op de praktijk van het handelen.28 Een belangrijke represen-
tant van de tweede benadering is Swidler. 
Ze omschrijft  cultuur als: “symbolic vehicles of meaning, including beliefs, ritual 
practices, artforms, and ceremonies, as well as informal cultural practices such as 
language, gossip, stories, and rituals of daily life.”29 
In de tweede opvatting heeft  cultuur het karakter van een gereedschapskist of 
een ‘repertoire’.30 Deze benamingen suggereren een veel grotere vrijheid voor 

28. Zie hiervoor bijvoorbeeld Alexander, hij doet een poging het functionalisme te revitali-
seren door deze benadering te verbinden met een hermeneutiek gericht op het in reke-
ning brengen van de waarden die vigeren binnen een bepaalde cultuur. De benadering van 
Alexander is bekend geworden onder de naam neo-functionalisme (zie Alexander 2004). 

29. Swidler 1986, 273-286.
30. Tilly 1992.
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het individu om zelf keuzes te maken uit wat voorhanden is binnen een ge-
geven context. Centraal in deze benadering staat dat cultuur is samengesteld 
uit vaak ondoorzichtige en ook confl icterende codes en verhalen, waarvan 
actoren gebruik maken om gedrag te rechtvaardigen en daaraan betekenis te 
verlenen.
Een belangrijk verschil met de eerste opvatting is dat er in deze benadering 
geen of nauwelijks sprake is van een coherent systeem. Voor zover coheren-
tie wordt aangetroff en moet die gezocht worden in vergelijkbare problemen 
zoals die zich voordoen binnen gegeven structuren. In het boek Talk of love 
verdedigt Swidler de opvatting dat actoren putten uit een veelheid van stij-
len en gereedschappen om problemen op te lossen.31 Het probleem is daarbij 
niet zozeer cultureel als wel sociaal-structureel. In het genoemde boek gaat 
het bijvoorbeeld ten aanzien van de institutie huwelijk niet om een coherente 
cultuur, maar om een stuk gereedschap dat actoren hanteren om om te gaan 
met de institutie huwelijk binnen onze maatschappij. Romantische liefde is 
primair een betekenisverlenende rationalisatie voor het feit dat we kiezen voor 
één persoon waarmee we ons leven delen. 

Een tweede verklaring voor in de praktijk aangetroff en coherentie wordt aan-
gedragen door Lamont en Th évenot.32 Beiden leggen het accent op repertoires 
die door actoren worden gebruikt in het dagelijks leven. Voor zover coheren-
tie wordt aangetroff en, wordt deze bewerkt doordat er verschil bestaat in de 
beschikbaarheid van culturele gereedschappen. We gebruiken verschillende 
gereedschappen omdat de sociale structuur ons voorziet van een specifi eke 
set gereedschappen. De aansluiting bij Swidler wordt gevonden in het gegeven 
dat cultuur een beperking aanbrengt in de beschikbaarheid van gereedschap-
pen. 

Een belangrijke constatering van Swidler is dat een gereedschap of symbool 
alleen begrepen kan worden in relatie tot de groep en de binnen de groep ge-
hanteerde handelingsstrategieën.
Groepen kunnen ten opzichte van elkaar vergeleken worden op basis van 
voorkeurshandelingsstrategieën. Het gebruik van culturele gereedschappen is 
prescriptief in de zin dat gebruik moet passen binnen de sociale context. Op 
dit punt kan onderscheid worden gemaakt tussen bewust gebruik en onbewust 
gebruik. Onbewust gebruik verwijst naar common sense gedrag waarbij acto-

31. Swidler 1997.
32. Lamont 1994. Th évenot 2000.
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ren binnen een bepaalde groep weten hoe te handelen. Gedrag staat daarbij 
niet ter discussie omdat men zich beweegt binnen een discours dat voor leden 
van de groep vanzelf spreekt.
Actoren zijn echter tevens in staat tot een refl exieve omgang met symbolen en 
rituelen op grond waarvan ze in staat zijn een gedetailleerde beschrijving te ge-
ven van dit gebruik en zich daarvoor ook kunnen verantwoorden. Leden van 
een kerk zijn zeer goed in staat te beschrijven waarom ze bepaalde actiestrate-
gieën gebruiken, juist omdat ze een sterk ideologische component bevatten. 
Een ander belangrijk punt is het onderscheid dat Swidler maakt tussen stabiele 
en instabiele gemeenschappen. Hoewel zij hierbij vooral doelt op historische 
processen waarbij gemeenschappen door veranderingen instabiel kunnen 
worden, is de toevoeging van Hall en Neitz nuttig omdat ze wijzen op het tege-
lijkertijd voorkomen van stabiliteit en instabiliteit.33

In stabiele situaties laten mensen zich vooral leiden door traditie en taken for 
granted routines. Metaforisch gesproken is er geen behoeft e aan nieuwe ge-
reedschappen en bestaat er weerstand tegen de introductie van nieuwe.
In situaties van instabiliteit kunnen groepen transformeren in de zin dat 
nieuwe handelingsstrategieën tot ontwikkeling kunnen komen omdat nieu-
were inzichten strijdig worden bevonden met oudere. Strijd ontstaat over de 
vraag welke strategieën in welke situatie mogen worden gebruikt. Vanuit dit 
gezichtspunt is het onaannemelijk dat er, onder (post) moderne condities, bin-
nen groepen consensus wordt aangetroff en over de betekenis van handelingen 
en de wijze waarop die handelingen vorm moeten krijgen.34

 
Duidelijk wordt dat Swidler zich vooral concentreert op de handelingspraktijk. 
Verschillen tussen groepen kunnen niet worden herleid tot alleen verschil-
len in waardensystemen. Binnen gemeenschappen treff en we gedeelde waar-
densystemen aan, maar gedragen mensen zich verschillend. De in deze stu-

33. Hall en Neitz 1993.
34. Carrol schrijft : “In settled times, culture provides materials from which people construct 

broad, well-established strategies of action that become traditions that anchor and integrates 
their lives. Th e strategies or traditions are like well-worn paths that one travels to get from 
here to there. One does not have to stop and think about them. Even when people do not 
always act in the ways that their traditions dictate, their lack of of consistency does not call 
the traditions into action. Th ey continue to be taken for granted as right and inevitable. Th ey 
are accepted as authoritative evn when they are not fully followed. In contrast, in unsettled 
times, older cultural patterns are found wanting and are jettisoned. Entrepreneurial leaders 
draw from the cultural tool kit to develop and create new meaning systems, new cultural styles, 
new strategies of action to meet the challenges if unsettled times….ritual changes reorganized 
taken-for-granted habits and modes of experience.” (Carrol 2000, 28) 
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die beschreven praktijk kenmerkt zich door een gedeeld waardensysteem dat 
geworteld is in een set van geloofswaarheden. Recente veranderingen blijken 
gevolgen te hebben voor de verschijningsvorm van de praktijk. De moderniteit 
heeft  tot gevolg dat de situatie minder stabiel is waardoor de eenheid afneemt 
en nieuwe gereedschappen nodig zijn om de continuïteit van de praktijk te 
kunnen waarborgen. Er zijn echter wel structurele beperkingen bij de keuze 
van deze gereedschappen. Ze moeten passen bij de praktijk. Op dit punt is 
echter recent meer mogelijk dan in het verleden het geval was.
Om de inzichten van Swidler bruikbaar te maken moet wel iets meer gezegd 
worden over de aard van de beschikbare en gebruikte gereedschappen. Boven-
dien moet worden afgedongen op het door haar ingenomen standpunt. 
 
Swidler schrijft  aan actoren een relatief groot rationeel en calculerend vermo-
gen toe dat hen in staat stelt cultuur te benutten om bepaalde doelen na te stre-
ven. Het is de vraag of daarmee voldoende recht wordt gedaan aan enerzijds de 
restricties die het deeluitmaken van een culturele groep oplegt aan actoren en 
anderzijds de beperkte rationaliteit van actoren. Mensen zijn niet in staat om 
de gevolgen van hun handelen tot in detail te verdisconteren in gedragskeuzes. 
Bovendien laten zij zich niet alleen door rationele motieven leiden, maar spe-
len aff ecten, dus niet- rationele, deels onbewuste factoren, een centrale rol bij 
het maken van keuzen. Binnen religieuze groepen verbindt men zich uitein-
delijk met hart en ziel aan een structuur die niet uitsluitend in een rationeel te 
defi niëren systeem te vatten is. Wanneer dat laatste het geval is kan van geloof 
niet meer gesproken worden. 
Overigens tracht Swidler deze kritiek te pareren door de opmerking dat men-
sen cultuur gebruiken, maar ook door cultuur worden gebruikt. Wat dat echter 
precies betekent wordt nergens duidelijk. Het lijkt erop dat zij met deze op-
merking wil aangeven dat cultuur ook gezien moet worden als een beperkende 
factor inzake het gedrag van leden van de cultuur.
In de uitwerking blijkt dat die beperking vooral opgevat moet worden in de 
zin van een beperking van beschikbare repertoires. Dat repertoires op zich 
ook beperkingen kunnen opleggen aan actoren komt niet aan de orde. Mis-
schien dat dit veroorzaakt wordt doordat de focus binnen cultuur- als- gereed-
schapskist vooral is gericht op de vraag hoe actoren gebruik maken van een 
bepaald repertoire en niet waarom ze kiezen voor bepaalde repertoires. Vaak 
beschikken mensen wel over de vaardigheid een stuk cultureel gereedschap 
te gebruiken, maar hebben ze redenen om dat niet te doen. Binnen een kerk 
zijn er veel mensen die in staat mogen worden geacht een religieus betoog af 
te steken. Toch zal niemand er over piekeren zondag’s een poging te doen de 
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preekstoel te beklimmen om een dergelijk betoog te houden. Immers binnen 
de gemeenschap is dit recht voorbehouden aan de predikant. De cultuur-als-
gereedschapskist verklaart niet waarom we uit de veelheid van gereedschap-
pen die we beschikbaar hebben juist die keuze maken. Bovendien is het een 
open vraag of het gedrag van mensen verklaard moet worden uit een indivi-
duele keuze uit beschikbare actiestrategieën, of gezien moet worden als een 
groepsfenomeen. 

Een andere belangrijke consequentie van dit betoog is dat mensen zich niet 
alleen laten leiden door een systeem van waarden, maar dat cultuur acties van 
mensen beïnvloedt omdat ze de beschikking hebben over een repertoire van 
gewoonten, technieken en stijlen die samengesmeed worden in een actiestra-
tegie als antwoord op een gegeven situatie. De actuele situatie vraagt om toe-
passing van een repertoire om adequaat te kunnen handelen en niet altijd om 
een afweging van morele aard met het oog op existentiële doelen.
Om deze reden kan de cultuur-als-gereedschapskist niet in voldoende mate 
antwoord geven op de vraag hoe in een kerkelijke gemeenschap cultuur van 
invloed is op het gedrag van leden van de gemeenschap. De kracht van de 
benadering ligt vooral in het gegeven dat mensen over een relatief grote vrij-
heid (kunnen) beschikken om zelf keuzes te maken en dat er ruimte is voor 
inconsistenties, ambiguïteit en diversiteit. 
Een aanvulling die terzake is komt van Callero. Hij verwijt Swidler onvoldoen-
de helderheid in het defi niëren van gebruikte begrippen. Een gereedschaps-
kist als een verzameling van stijlen, vaardigheden, gewoonten, opvattingen, 
levensbeschouwing, rituelen, taal en verhalen, is te algemeen. Hij stelt voor de 
fundamentele componenten van de gereedschapskist te benoemen als sociale 
rollen. Hij neemt daarbij zowel de beperkende natuur van sociale structuren 
(de beschikbare rollen binnen een gemeenschap) als de creatieve capaciteit van 
actoren (de mogelijkheid van fl exibel rolgebruik) in ogenschouw. 
Door rollen als centraal gereedschap te typeren kan duidelijk worden hoe ac-
toren andere componenten benutten om hun acties te sturen.35 Wanneer bij-
voorbeeld een predikant op zondag voorgaat in een dienst past daarbij een 
bepaalde welomschreven rol. Daarmee zijn bepaalde attributen verbonden, 
bijvoorbeeld stemmige kledij. De toegestane variatie binnen deze rol is be-
perkt. Juist deze rol schrijft  voor welke componenten uit de gereedschapskist 
wel of niet kunnen worden gebruikt. De beperktheid van de middelen is echter 
niet een factor van de totale beschikbaarheid, maar veel meer een gevolg van 

35. Callero 1994, 228-243.
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de aan de rol gekoppelde middelen en de relatieve beperktheid daarvan in re-
latie tot deze rol. Vast staat welke verhalen moeten worden verteld, welke stijl 
daarbij moet worden gehanteerd, welke rituelen een plaats mogen hebben. De 
keuzes worden gedefi nieerd door de te vervullen rol. Dat betekent niet dat de 
rol het gedrag volledig determineert. De predikant kan bewust kiezen voor een 
iets andere rolinvulling om een verandering in gang te zetten, maar de moge-
lijkheden zijn beperkt omdat het gehoor uitmaakt welke variaties men wel of 
niet wenst te accepteren. 

Met de aangebrachte restricties maak ik gebruik van de inzichten van Swid-
ler om te laten zien dat mensen in staat zijn keuzes te maken uit beschikbare 
frames, zoals ze ook kunnen kiezen voor bepaalde repertoires. Een verschil 
is echter dat ik hier gereedschap vooral cognitief vul. Het gaat om cognitieve 
gereedschappen terwijl Swidler spreekt van culturele gereedschappen.36 
Vanuit de gereedschapsbenadering is het mogelijk een verbinding te leggen 
tussen kerk en moderniteit. Bij verschillende gelegenheden is gewezen op de 
rol van de traditie. Vanuit een (post)moderne optiek is religie een gereed-
schapskist met verschillende geloofselementen. De kist bevat verhalen, sym-
bolen, rituelen, beelden en wereldbeschouwingen. Door selectieve keuzes te 
maken construeren groepen en individuen een geheel dat passend wordt ge-
acht voor een bepaalde actiestrategie in de gegeven context. In mijn opvatting 
zijn cognitieve gereedschappen echter wel voor een belangrijk deel cultureel 
bepaald.37 Het culturele aspect verwijst naar het collectieve karakter dat ge-
noemde gereedschappen bezitten. Ze krijgen vorm binnen de tijd/ruimtelijke 
constellatie van de groep in kwestie en zijn bepalend voor wat actoren weten 
over de wereld, ze vormen zo een ordeningskader voor vigerende percepties 
waardoor het gedrag wordt gestuurd. In de moderniteit wordt geloof vaak ge-
reduceerd tot een opinie die mensen er op na houden en gecontrastreerd met 
een geloofssysteem dat empirisch in beeld kan worden gebracht als een geheel 
van propositionele kennisuitspraken. 

In beide gevallen gaat het echter om kennis, alleen is in het eerste geval deze 
kennis minder gesystematiseerd, het gaat dan vaak om deels impliciete kennis 
die deel uitmaakt van het praktische bewustzijn, maar wel bepalend is voor de 
manier waarop de actor de werkelijkheid interpreteert. Frames omvatten beide 
vormen van kennis, ze vooronderstellen elkaar. Door actoren in specifi eke si-

36. Zie ook Schwarz in Covey 2006.
37. Zie D’Andrade 1995.
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tuaties te vragen redenen voor het handelen te geven, kan worden achterhaald 
waardoor men zich in die context vooral laat leiden.

Wanneer we terugkijken naar hoofdstuk 2 waar ik een beschrijving gaf van 
de vrijgemaakte kerk, blijkt dat er voortdurend strijd is over de vraag welke 
kennis bepalend moet zijn voor het handelen. Het gaat hierbij dus niet om een 
vorm van kennis die niet in propositionele vorm is uit te drukken. 
In dat geval gaat het in termen van Giddens om:‘knowledge that the agent is 
rarely able to express’.38 Impliciete kennis die het de actor mogelijk maakt zich 
adequaat te bewegen in sociale contexten. Dit type kennis speelt uiteraard wel 
een rol. In de praktijk zijn ze ook niet volledig van elkaar los te maken. Maar 
van de gelovige mag worden verwacht dat hij in staat is de essentie van zijn 
geloof te verwoorden. 
In religieuze praktijken vigeren dus meerdere kennisniveaus. Een vorm van 
kennis die het adequate functioneren mogelijk maakt en een vorm van ken-
nis die in propositionele vorm kan worden uitgedrukt. Deze kennislagen zijn 
verbonden met verschillende niveaus binnen de organisatie. Het institutionele 
niveau heeft  vooral betrekking op religieuze betekenissen die in de praktijk 
de vorm aannemen van een set regels die voorschrijvend zijn met betrekking 
tot gedrag. Anders gezegd structureren deze regels de praktijk en constitueren 
deze. 

Een voortdurende herbevestiging van deze regels en gekoppelde betekenissen 
vindt plaats door prediking en rituelen. Door deze betekenissen bloot te leggen 
is het mogelijk het institutionele niveau te begrenzen. Het funderende kennis-
geheel vormt de basale structuur van de groep in kwestie. Interactiepatronen 
in tijd en ruimte binnen de institutie verschaff en mensen de mogelijkheid zich 
soepel te bewegen. 
Voor deelname aan rituelen is geen explicitering van specifi eke kennis vereist, 
het ‘collectieve’ weten maakt deze activiteit tot een vanzelfsprekende manier 
van doen. Het gaat hier dus vooral om de vorm van kennis die Giddens op het 
oog heeft  wanneer hij spreekt van impliciete kennis.
Wel werkt deze kennis structurerend in de zin dat ze het handelen meebepa-
len, maar op een niveau dat de actor een grotere handelingsvrijheid toestaat, 
in tegenstelling tot de kennis die institutioneel gebonden is. Concluderend stel 
ik vast dat het bijzondere karakter van kerkelijke gemeenschappen vereist dat 
vooral gelet moet worden op die kennis die de groep constitueert, en dat is 

38. Giddens in Tucker 1998.
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vooral geloofskennis die voor een belangrijk deel bestaat uit propositionele 
kennis. 

Omdat frames situatiespecifi ek zijn, is daar ruimte voor verschil. Mensen heb-
ben verschillende ervaringen en zullen dus ook verschillend reageren. Ook 
kan er verschil zijn in de manier waarop ervaringen gerelateerd moeten wor-
den aan basale geloofswaarheden. 
In de praktijk zal er dus altijd verschil zijn, zowel op individueel niveau als op 
groepsniveau. 
Door het accent op taalhandelingen te leggen is het mogelijk discursieve prak-
tijken als constituerend te zien voor sociale cognitie. Immers, wanneer leden 
van een gemeenschap in gezamenlijkheid uiting geven aan hun religieuze op-
vattingen door te luisteren naar een preek, daar bij de koffi  e over door te pra-
ten, samen te bidden en samen te zingen, ontwikkelt zich een discursieve soci-
ale praktijk die gefundeerd is in een cognitief systeem van geloofswaarheden. 
Discours gaat daardoor deel uitmaken van cognitie. 

Door te letten op de discursieve praktijk wordt het mogelijk individu en ge-
meenschap met elkaar te verbinden. “Religious discourse lies at the intersection 
of the individual and the community. It individuates conviction, but it also rein-
forces a sense of collectivity at the same time.”39 

Ik maak geen absoluut onderscheid tussen cognitie en emotie of aff ecten om-
dat in de praktijk van het handelen beide niet te scheiden zijn. Juister is het 
consequent te spreken van aff ectief-cognitief omdat elke waarneming altijd 
een gewaarwording van de ervaringswaarde is die de wereld in haar veelvor-
migheid voor ons heeft .40

Ook Frijda benadrukt het belang van cognitieve factoren met betrekking tot de 
beleving: “Cognities zijn in twee opzichten van belang: cognitie is een determi-
nant van de emotionele respons, door middel van ‘taxatieprocessen’ (‘appraisal’, 
Arnold. Lazarus), ‘interpretatie’ (Schachter), of ‘betekenisanalyse’ (Mandler); 
bovendien is cognitie een constituerend element van de emotionele beleving.”41 
Wanneer ik het woord cognitief gebruik, moet dat steeds worden bedacht. 
Het gebruik maken van conceptuele modellen geeft  cognitie een meer centrale 

39. Wuthnow 1992. 
40. Gaus 1994. vgl. Van der Kooy 1995.
41. Frijda 2005.
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plaats. Ik denk dat in deze benadering van kerkelijke gemeenschappen, gelet 
op het gevolgde betoog, meer recht kan worden gedaan aan daar waargeno-
men praktijken. Immers voortdurend is de vraag aan de orde hoe in bijbel en 
belijdenisgeschrift en opgeslagen kennis moet worden geïnterpreteerd om te 
bepalen hoe in een veelheid van contexten moet worden gehandeld. 
Om dat verder te onderbouwen maak ik gebruik van inzichten uit de cogni-
tieve psychologie. 

8.5 Cognitieve psychologie 

DiMaggio verwijst naar onderzoeksgegevens uit de cognitieve psychologie 
waaruit blijkt dat de gedachte van een gereedschapskist waaruit actoren kun-
nen putten plausibeler zou zijn dan die van een cultuur als een min of meer 
monolithisch geheel. De opvattingen van DiMaggio bieden een waardevolle 
aanvulling op het denken over cultuur. De door hem gepresenteerde gegevens 
vanuit de psychologie onderstrepen de binnen de antropologie en organisatie-
sociologie ontwikkelde opvatting dat binnen groepen inderdaad sprake is van 
inconsistenties, ambiguïteit en fragmentatie. 
Ik geef een uitvoerig citaat van DiMaggio en plaats daarbij enkele kritische 
kanttekeningen met betrekking tot de toepasbaarheid op kerkelijke gemeen-
schappen.

DiMaggio begint met een citaat van Gilbert: “Th e acceptance of an idea is a part 
of the automatic comprehension of that idea, and the rejection of the idea oc-
curs subsequent to and more eff ort fully than its acceptance” In other words, our 
heads are full of images, opinions, and information, untagged as to truth value, 
to which we are inclined to attribute accuracy and plausibility.
Research on memory tells a similar story, revealing that information (including 
false information) passes into the memory without being “tagged”as to source 
or credibility, and that active inference is required to identify the source of the 
information when it is recalled. Such inferences may be incorrect, yielding misat-
tributions of source and credibility.” 

DiMaggio benoemt vervolgens een vijft al implicaties. “First, it refutes the no-
tion that people acquire a culture by imbibing it (and no other) through sociali-
zation. Instead, it directs the search for sources of stability and consistency in our 
beliefs and representations, fi rst to schematic organization, which makes some 
ideas or images more accessible than others; and, second, to cues embedded in the 
physical and social environment. 
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Second, learning that people retain (and store with a default value of “correct”) 
almost every image or idea with they have come into contact, renders intelligible 
otherwise anomalous research fi ndings about inconsistency in exprssions of at-
titudes across time, cultural volatility in periods of rapid change, and the suscep-
tibility of attitudes to framing eff ects.
Th ird, the research explains the capacity of individuals to participate in multi-
ple cultural traditions, even when those traditions contain inconsistent elements. 
Fourth, it establishes the capacity of people to maintain distinctive and inconsi-
stent action frames, which can be invoked in response to particular contextual 
cues. Fift h, this work raises the possibility that socialization may be less experien-
tially based, and more dependent upon media images and hearsay, than many 
of our theories.”42 

DiMaggio benadrukt de relatie tussen cultuur en cognitie. Hij verdedigt het 
standpunt dat onderzoeksgegevens vanuit de cognitieve psychologie de opvat-
ting van cultuur als gereedschapskist bevestigen. Gedrag van actoren wordt 
gestuurd door schema’s waarover mensen beschikken en die geactiveerd wor-
den in concrete contexten. De opbouw van schema’s is primair een cultureel 
proces. Het gebruik van het concept schema’s maakt het mogelijk een verbin-
ding te leggen met betekenisverlening. Betekenisverlening produceert sche-
ma’s die vervolgens het handelen sturen.43 
Schema’s beschrijven en verklaren de wereld en maken deze betekenisvol. 
Schema’s vormen een hulpbron die het actoren mogelijk maakt adequaat te 
reageren in specifi eke contexten.44 

42. DiMaggio 1997, 263 e.v.
43. Het gebruikmaken van theorie afk omstig uit de sociale psychologie, zeker wanneer het gaat 

om het begrip cognitie, vereist nog wel een korte verantwoording. Tegen de achtergrond 
van deze studie, die sterk leunt op antropologische inzichten, is een verbinding met de cog-
nitieve psychologie een logische. Binnen het antropologische paradigma is die verbinding 
de afgelopen jaren alleen maar sterker geworden. Vooral vanuit de evolutionaire psycholo-
gie wordt verdedigd dat verklaringen voor gedrag herleid dienen te worden tot processen 
binnen neuronale netwerken.

 Uitgaande van een dergelijke redenering kan men de cognitieve psychologie als tussenstap 
gebruiken om de culturele antropologie in de natuurwetenschappen te integreren. Echter 
tussen mensen vindt communicatie plaats. Deze communicatie overstijgt per defi nitie het 
individuele niveau waardoor culturele betekenissen worden geschapen met een collectief 
karakter. Het is deze lijn die ik volg. Door me daarop te richten is het mogelijk, en die keuze 
is in de inleiding al verantwoord, hermeneutisch te werk te gaan. (Zie bijvoorbeeld Cortois 
2007.) 

44. Antaki 1994. vgl. Potter & Wetherell 1987. 
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Mensen stemmen hun gedrag af op de context. Een tekortkoming is dat Di-
Maggio context in algemene termen gebruikt en geen onderscheid maakt naar 
typen contexten. Natuurlijk bewegen actoren zich in een veelheid van sociale 
situaties en ondergaan daarvan de invloed, maar binnen de context van de 
kerk wordt een beroep gedaan op specifi eke schema’s. Vanouds staan kerk en 
wereld in een antithetische relatie. Simplistisch gesteld gaat het om de tegen-
stelling goed en fout. Wel in de wereld, maar niet van de wereld. Gehanteerde 
schema’s vertonen daarom een structuur die genoemde dichotomie trachten 
te verzoenen. Het voorbeeld van de zondagsheiliging kan dat verduidelijken. 
Iemand die gedwongen is op zondag betaalde arbeid te verrichten en van me-
ning is dat dit in strijd is met het vierde gebod kan dat rechtvaardigen door 
bijvoorbeeld te wijzen op de onmisbaarheid van het werk met het oog op het 
belang voor de samenleving.
Lange tijd heerste binnen orthodoxe kerken de opvatting dat op zondag werken 
in de zorg, openbare orde en dergelijke, niet in strijd mochten worden geacht 
met het vierde gebod. Dat beeld is inmiddels genuanceerder, maar van belang 
is dat de beoordeling van de activiteit geduid wordt in termen die ontleend zijn 
aan het theologische discours. De betekenis van het werken op zondag acti-
veert een specifi ek schema. Een kerk als normatieve context activeert schema’s 
die wel keuzes toelaten, maar veel minder dan in andere sociale contexten. 

Wanneer mensen een situatie beoordelen, spelen twee processen tegelijkertijd. 
Een systematisch en een heuristisch proces. Het eerste wordt vooral geken-
merkt door een weloverwogen en doordachte manier van oordelen, terwijl het 
tweede min of meer automatisch en onmiddellijk verloopt. Welk proces in een 
gegeven situatie domineert, blijkt sterk samen te hangen met de sociale situatie 
waarin de actor zich bevindt. 
Deze redenering is vergelijkbaar met de opvattingen van Giddens in het on-
derscheid dat hij maakt tussen praktisch en discursief bewustzijn. 
Contextfactoren zoals relaties tussen actoren en daarmee verbonden machts-
factoren, afh ankelijkheidsfactoren, verwachte reacties vanuit de omgeving, 
zijn bepalend voor de mate waarin processen meer of minder systematisch 
verlopen.45 Heuristische processen treden vooral op in alledaagse bezigheden 
van actoren. Om adequaat te kunnen handelen maken mensen gebruik van 
schema’s. Deze zijn zowel representaties van kennisgehelen als informatiever-
werkende structuren. 
Schema’s functioneren als smeermiddel voor intermenselijk verkeer omdat ze 

45. Zie Schwarz in Vaisey 2006. 
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mensen in staat stellen onberefl ecteerd in een veelheid van situaties eff ectief te 
handelen. Wanneer er nieuwe situaties ontstaan, voldoen schema’s niet meer 
en verlopen cognitieve processen veel systematischer omdat men niet kan put-
ten uit meer geautomatiseerde handelingspatronen. De situatie vraagt om het 
maken van nieuwe of andere keuzes. Mensen putten daarbij wel uit beschik-
bare kennis, maar worden min of meer gedwongen zich af te vragen of die 
kennis in de nieuwe situatie nog wel voldoet. Dat kan vervolgens leiden tot 
reconstructie van bestaande schema’s die na verloop van tijd weer deel gaan 
uitmaken van onberefl ecteerde kennis, totdat nieuwe omstandigheden weer 
nopen tot reconstructie.46 
Reconstructie is een actief proces waarin actoren op groepsniveau, in interac-
tie, hun omgeving interpreteren en daaraan betekenis geven. Men ontwikkelt 
discursieve constructies van de werkelijkheid die duidelijk maken hoe de wer-
kelijkheid in elkaar zit of begrepen moet worden.47 Door alledaagse praktijken 
en gekoppelde discoursen wordt de gemeenschap geconstrueerd.48 

Emoties spelen hierbij een belangrijke rol. Hier is ook grond voor mijn eerder 
gemaakte opmerking dat cognitie en emotie in de praktijk moeilijk scheidbaar 
zijn. Uit onderzoek is gebleken dat mensen geneigd zijn gevoelens als infor-
matie op te vatten en daarop acties te baseren en te beoordelen. Afgaan op 
gevoelens tendeert naar acties die heuristisch van aard zijn.49 
Religieuze praktijken zijn sterk waardengeladen. Ze eisen van actoren een grote 
mate van commitment. Gebleken is dat naarmate die religieuze context conser-
vatiever van aard is, de conformatiedwang, maar ook de consensus groter is.50 
In een turbulente omgeving worden die eff ecten nog versterkt. De concrete 
gedragingen van leden van een groep die voldoen aan genoemde criteria, heb-
ben een grote mate van consistentie die gemotiveerd wordt door het grote be-
lang dat gehecht wordt aan de binnen de groep beleden waarheid. In dergelijke 
groepen mag worden verwacht dat men sneller gebruik zal maken van sche-
ma’s, en minder geneigd is kritisch te refl ecteren op eigen betekenismodellen. 
Van groepen die meer pluraal zijn, waar tegelijkertijd meerdere betekenismo-
dellen circuleren, mag worden aangenomen dat de noodzaak keuzes te maken 
mensen dwingt systematischer te refl ecteren op beschikbare keuzemodellen. 
Op groepsniveau wordt gestreden over de vraag welk keuzemodel mag domi-

46. DiMaggio 1997.
47. Antaki 1994.
48. Sackman 1991.
49. Zie DiMaggio 1997; vgl. Droste 1996.
50. Zie hiervoor bijv. Roof 1978.
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neren. De identiteit van de groep heeft  daarom een gefragmenteerd karakter. 
Op onderdelen kunnen collectieve representaties overeenstemmen, maar ook 
verschillen. 

De relatie tot individuele identiteiten moet vooral gezocht worden in de rollen 
die actoren innemen binnen de groep en de daarmee verbonden posities. Die 
rollen refl ecteren de groepsidentiteit, en wel sterker naarmate de coherentie en 
de consensus binnen de groep groter zijn. De binnen de groep waargenomen 
praktijken bezitten een eigen logica. Omdat een kerk een instituut is, is de 
daarbinnen vigerende logica institutioneel van aard. Een cruciaal aspect van 
deze logica is de idee van gemeenschap, het bijeenbehoren van mensen op 
basis van een gedeelde symbolische constructie van de werkelijkheid.
 
8.6 Concept, regels en gedrag 

Gemeenschap verwijst dus naar actoren die een betekenismodel delen dat in 
een historisch proces tot stand is gekomen, waarden en normen maken daar-
van deel uit. De relaties tussen actoren dragen tevens een aff ectieve component. 
De bruikbaarheid van het begrip ligt niet primair op het niveau van analyse, 
maar in de mogelijkheid tot descriptie. In het hier ontwikkelde model richt ik 
me op toegekende betekenissen. 

Ik richt me dus op de actor en de wijze waarop deze de werkelijkheid defi ni-
eert. Gemeenschap wordt daarom begrensd vanuit een inductieve benadering 
en niet als a-priori-categorie. 
Een kerk als samenlevingsverband is een gemeenschap in de zin van een cul-
tuur of culturele groep waarbij de bottom-line (onderliggende geloofsopvat-
tingen) zelf-referentieel is. Immers het-gemeenschap-zijn maakt deel uit van 
de geloofsopvattingen.
Geloofsopvattingen worden ontleend aan de bijbel en zijn richtinggevend voor 
het handelen. Maar nooit in een één-op-één-relatie. Handelen gebeurt op basis 
van interpretatie van bijbelse gegevens. Omdat de verstaanshorizon verandert 
met de maatschappelijke context, levert interpretatie wisselende inzichten op. 
Bovendien worden in het hermeneutische proces eerdere inzichten verdiscon-
teerd die vanuit de traditie worden aangereikt.

Interpretatie of hermeneutiek blijkt een gelaagd proces te zijn omdat de te 
interpreteren gegevens gelaagdheid vertonen. Context als tijd-ruimtelijk fe-
nomeen markeert een frame-of- reference waarbinnen uitspraken betekenis 
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krijgen. Uitspraken zijn daarom niet neutraal, maar theorie-geladen. Ze bevat-
ten aannames over de vraag hoe de werkelijkheid dient te worden opgevat en 
welke consequenties dat heeft  voor het samenleven en het handelen daarbin-
nen. 
Zo bezien vormen geloofsuitspraken een theorie over de werkelijkheid die het 
karakter heeft  van een wereldbeeld. Deze theorie geeft  aanwijzingen voor het 
handelen. Hierdoor ontstaat een bepaalde praktijk die een herkenbare iden-
titeit verkrijgt door specifi eke handelingspatronen en specifi eke vormen van 
communicatie.51 
 
Deze ontwikkeling is een vorm van institutionalisering. De door Giddens ge-
noemde dualiteit van structuur geeft  het proces adequaat weer. Immers han-
delingen genereren structuur die het handelen vervolgens weer bepalen. Het 
geïnstitutionaliseerde handelen is een praktijk die gekenmerkt wordt door re-
ligieuze betekenissen. Wat we dus binnen kerken waarnemen, zijn religieuze 
praktijken die geleid worden door een collectieve intentionaliteit. Het is van 
belang de religieuze betekenissen te onderscheiden van het instituut kerk. De 
religieuze betekenissen als een set van min of meer gedeelde opvattingen, vor-
men een institutie die deels binnen het instituut kerk worden gepraktiseerd. 
Een kerk als instituut reguleert niet het handelen, dat doet een institutie. Een 
instituut heeft  een bepaalde tijd-ruimtelijke verschijningsvorm, de daarbinnen 
gehanteerde opvattingen, in de zin van religieuze betekenissen, zijn eveneens 
aan verandering onderhevig, maar religieuze betekenis als categorie is van alle 
tijden. Instituties brengen structuur aan in gedrag van actoren, ze kunnen dat 
gedrag tevens beperken. 
Dat laatste is een gevolg van het feit dat ze een normatieve component bevat-
ten. Ze bevatten regels met betrekking tot wat toegestaan is en wat niet. Maar 
ze bieden ook de mogelijkheid redenen voor het handelen te geven. Instituties 

51. Vanuit geloofsstandpunt doet deze omschrijving uiteraard geen recht aan de geloofsge-
meenschap. De theorie over de werkelijkheid is gebaseerd op een transcendente werkelijk-
heid die zich niet empirisch laat onderzoeken. Bovendien is vanuit deze redenering geen 
sprake van een theorie, maar van een aantal geloofszekerheden die voorschrijvend zijn met 
betrekking tot het handelen. In de lijn van dit betoog is echter duidelijk geworden dat er 
verschillende interpretaties mogelijk zijn inzake een transcendente werkelijkheid. Juist die 
verschillende mogelijkheden zijn hier interessant omdat daardoor binnen culturele groe-
pen interpretatieverschillen kunnen bestaan die aanleiding kunnen geven tot het ontstaan 
van verschillende groepen binnen een organisatie. Daarnaast focus ik mij op het handelen 
van actoren en daarbij is het van belang te achterhalen wat dit handelen motiveert. Dat die 
motivering gevonden kan worden in het transcendente doet niets af aan het feit dat ver-
schillende groepen er verschillende werkelijkheidsmodellen op na houden.
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omvatten een conceptueel niveau. Dit niveau biedt actoren de mogelijkheid 
gedrag te verantwoorden tegenover anderen. Instituties kunnen dus kortweg 
opgevat worden als regels die mensen hanteren om hun gedrag te sturen en te 
verantwoorden. Regels zijn gebaseerd op concepten. 
Overigens kan daarmee niet alle gedrag van actoren worden ingepast. Het gaat 
hier alleen om regels die verbonden zijn met een bepaalde institutie. Er kun-
nen ook regels worden onderscheiden die mensen volgen omdat ze in de prak-
tijk hun nut hebben bewezen.52 
Searle maakt onderscheid in regulatieve regels en constitutieve regels:”Regulative 
rules regulate antecedently or independently existing forms of behaviour… But 
constitutive rules do not merely regulate, they create or defi ne new forms of be-
haviour.”53 
Een belangrijk element van constitutieve regels is dat er sprake moet zijn van 
collectieve acceptatie, wanneer aan die voorwaarde is voldaan kunnen we 
spreken van instituties. Het normatieve element, door Searle deontic power ge-
noemd, reguleert betrekkingen tussen mensen binnen instituties. Ze bepalen 
wat moet en wat mag. 

Instituties conceptualiseren de realiteit en defi niëren deze tevens binnen een 
bepaald collectief. Dat laatste is, zo werd duidelijk, een noodzakelijke toevoe-
ging. Juist deze collectieve acceptatie verschaft  een institutie een ontologische 
basis. Hindriks haalt Tuomela aan om deze uitspraak te onderbouwen. Tuo-
mela doet dat door te wijzen op twee kenmerken van instituties, performati-
viteit en refl exiviteit. Het eerste verwijst naar dingen die we kunnen doen met 
taal. Een doophandeling bijvoorbeeld gaat vergezeld van de woorden: “Ik doop 
u in de naam van de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest,” de dopeling heeft  
op dat moment een andere status. De geloofsgemeenschap bevestigt dat door 
daarmee in te stemmen. Woorden hebben dus betekenis voor de realiteit. Het 
tweede begrip verwijst naar het überhaupt bestaan van instituties. Er is een 
categorie mensen die doelbewust inhoud geeft  aan een institutie, het voortbe-
staan ervan is voor deze mensen doel.54 
De boven gelegde verbinding tussen gedrag en regels en de daaraan ten grond-
slag liggende concepten laat zien dat taal en praktijk nauw met elkaar zijn ver-
bonden. Instituties vormen complexen van regelgeleide (taal) handelingen met 
een collectief karakter die als praktijk empirisch waarneembaar zijn. Centraal 

52. Zie Rawls 1955.
53. Searle 1969, 33.
54. Tuomela in Hindriks 2005.
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staat de praktijk van het (taal)handelen. Institutioneel handelen is een sociale 
praktijk. Door middel van taal worden betekenissen toegekend aan handelin-
gen. 

Een praktijk kent een eigen communicatieve praxis die alleen binnen de prak-
tijk betekenis heeft  en daarmee dus een in- en uitsluitende werking heeft . De 
basis voor de praktijk wordt gevonden in concepten die de institutie als sociale 
praktijk reguleren. 

Voordat ik in de volgende paragraaf verder inga op het betekenisaspect, is het 
nog nodig de begrippen schema en concept aan elkaar te relateren. Een con-
cept kan worden omschreven als een middel dat behulpzaam is bij het begrij-
pen van (een deel van) de werkelijkheid. Hier besproken conceptuele kennis is 
in feite een aggregaat van een reeks van samenhangende concepten. Dergelijke 
samenhangende concepten kunnen worden opgevat als schema’s. Vooral deze 
sturen het handelen omdat ze een betekenisvolle structuur vormen die in ver-
schillende contexten relevante conceptuele kennis organiseert.55 

8.7 Praktijk en betekenis

Uitgaande van de stelling dat het zelf altijd een relationeel zelf is, kunnen we 
vaststellen dat de praktijk waaraan men deelneemt constituerend is voor de 
persoonlijke identiteit. 
De in de moderniteit sterk toegenomen pluraliteit, zowel van richtingen, in-
dividuen/contexten en structuren, is hanteerbaar door associatieve refl exieve 
vermogens die verbonden zijn met de context, c.q. de vigerende praktijk. Tus-
sen een praktijk en de sociale groep bestaat een nauwe samenhang. Immers 
een praktijk kan alleen tot ontwikkeling komen binnen een bepaalde groep. De 
samenhang tussen persoonlijke en groepsidentiteit ligt in de wijze waarop de 
werkelijkheidsopvatting en de daarmee samenhangende praktijk tot gelding 
wordt gebracht. 
Binnen de groep is er een dominant beeld van de werkelijkheid dat samen-
bindend werkt en dat als intermediair functioneert tussen het fysieke en het 
sociale. Het zijn mentale constructies die zichtbaar worden in de communica-
tieve praxis. Deze praxis verkrijgt een bepaalde structuur waardoor verspreide 
interacties binnen het sociale systeem worden geordend en sturend worden 
voor de praktijk.

55. Voor een overzicht zie Sternberg 2003. vgl. Pervin 2001. 
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Juist de structuur is een kenmerk van het institutionele karakter van samenle-
vingsverbanden. 
Structuur is feitelijk niets anders dan de objectivering van subjectief geïnter-
preteerde handelingen van actoren in stabiele, meer of minder normatieve ge-
dragspatronen.56 
Deze gedragspatronen verkrijgen een routinematig karakter en zijn verbonden 
met een defi nitie van de situatie die tot op een bepaalde hoogte wordt gedeeld. 
Zonder een dergelijke gedeelde defi nitie zou een praktijk ook niet kunnen be-
staan. Het ontstaan van en persisteren bij dominante beelden is verbonden 
met posities van actoren, en met de invloed die zij kunnen doen gelden. Rela-
ties binnen praktijken zijn verbonden met machtsaanspraken.
Beelden van de werkelijkheid zijn constituerend voor de communicatieve 
praxis en worden zichtbaar in het handelen van de leden van de praktijk. Beel-
den zijn opgebouwd uit percepties die een mengeling zijn van zowel tradioneel 
bepaalde als actuele opvattingen. In communicatieve praktijken worden deze 
beelden overgedragen in de vorm van verhalen. Binnen kerken zijn deze ver-
halen ontleend aan de bijbel en vermengd geraakt met interpretaties en herin-
terpretaties. Een religieuze praktijk vormt daarmee een interpretatiegemeen-
schap die telkens opnieuw vaststelt welke interpretatie mag domineren. De 
verstaanbaarheid van het discours bepaalt de grenzen van de gemeenschap. In 
deze zin is het taalveld en de vaardigheid daarbinnen te communiceren, een 
factor die uitmaakt wie binnen en wie buiten zijn. Ruimtelijke nabijheid van 
betrokken actoren is voorwaarde voor het instandhouden van de praktijk. 

Een sociale praktijk verkrijgt uniciteit door gedeelde regels, gewoonten, tradi-
ties en rituelen, die zich ontwikkelen binnen een langdurig tijdsbestek, waarbij 
socialisatie en samenwerking in een gedeelde sociaal-culturele en materiële 
context voorwaarde zijn. 

De specifi eke context en de daarmee verbonden praktijk maken het voor bui-
tenstaanders moeilijk die praktijk te begrijpen.57 De praktijk refl ecteert de spe-
cifi eke gedragingen van verschillende groepen die op basis van die praktijk ten 
opzichte van elkaar te onderscheiden zijn. Een praktijk als duurzame set van 
gedragingen waarbinnen een specifi eke grammatica wordt gehanteerd vormt 
een habitus.58 Begrijpen van het discours vereist interpretatie van collectief en 

56. Zijderveld 1996.
57. Zie ook Wenger 2000, 225-246. 
58. Bourdieu in Pels 1989.
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zichtbaar gedrag van gemeenschappen, maar vooral ook van de onderliggende 
betekenismodellen die voor de gemeenschap constituerend zijn.59 
Discoursen zijn talige sociale fenomenen die zich ontwikkelen binnen groe-
pen mensen die op regelmatige wijze met elkaar interacteren. 
Deze interacties slaan neer als handelingen die in de tijd gezien continuïteit 
verkrijgen. De betrokken groep verkrijgt daarmee een bepaalde herkenbaar-
heid in de tijd. 
Discoursen zijn opgebouwd uit representaties die mensen hanteren om greep 
te krijgen op de werkelijkheid en vormen het substraat waarop de praktijk rust. 
Representaties vertegenwoordigen betekenissen die mensen in interactie met 
elkaar construeren. 
Vertogen of discoursen zijn vooral gericht op communicatie waarbij beteke-
nissen worden overgedragen. Inherent daaraan is dat binnen een discours be-
staande overtuigingen worden bevestigd of juist moeten veranderen.60 Ze leg-
gen een claim op de manier waarop de werkelijkheid dient te worden begrepen. 
Tussen discours en ideologie is een relatie in de zin dat in toenemende mate de 
term discours wordt gebruikt waar vroeger de term ideologie werd gehanteerd. 
“A discourse is a systematic set of beliefs, ideas or knowledge and practices specifi c 
to particular social situations or locations. (…) Discourses are frameworks which 
produce and limit subjectivity, meaning, experience and identity. Th e concept of 
discourses also recognises the plurality of meaning systems in a society, and the 
contestability of meaning. So discourses are sites of confl ict and struggle.”61 
Binnen kerken aangehangen dogmatische opvattingen met betrekking tot wat 
waar en juist is, kunnen als een discours worden gezien, vooral omdat die op-
vattingen het gedrag van mensen bepalen: zoals eerder opgemerkt is er niet de 
vrijheid daarvan naar believen af te wijken. Uitspraken zijn daarom tegelijker-
tijd ook aanspraken. De gehanteerde taal wijst mensen hun plaats. Bernstein 
gebruikt het begrip code om duidelijk te maken hoe positie bepalend is voor 
een juist begrip van discours. “Codes are culturally determined positioning de-
vices’ en ‘social positioning is the most powerful concept for understanding dis-
course both its local meanings and its global structure.”62 We zien hier een over-
eenkomst met het habitusbegrip van Bourdieu. 
Betekenissen staan centraal in de begrenzing van groepen of organisaties ten 
opzichte van elkaar. Deze betekenissen zijn zelf niet waarneembaar, de arte-
facten wel. Betekenissen komen tot stand in interactie en zijn daarmee een 

59. Yanow 2000.
60. Foucault 1971.
61. Billington, Hockey, Strawbridge 1998, 33.
62. Bernstein in Hasan 2005, 36, 39.
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cultureel fenomeen. Cultuur is in mijn opvatting een collectief proces van 
betekenisproductie. Die productie is verbonden met tradities die beschouwd 
kunnen worden als overgeleverde betekenissen, actuele percepties, gebaseerd 
op gemeenschappelijke en individuele ervaringen, en op de posities van acto-
ren, en de verschillende samenlevingsverbanden waarvan men deel uitmaakt.

8.8 Schema’s en cognitie

Tussen betekenisverlening en identiteitsconstructie bestaat een nauwe rela-
tie.63 Immers, betekenisverlening op groepsniveau is een activiteit van het col-
lectief (in de zin dat individuele betekenissen worden gedeeld) waardoor prak-
tijken een herkenbare structuur verkrijgen die structurerend werkt. De ziens-
wijze gaat mee de zijnswijze bepalen. Zelfdefi niëring verkrijgt een collectieve 
component die bepaald wordt door het deel uitmaken van een bepaalde groep. 
Naarmate de omgeving instabieler of turbulenter is, wordt betekenisverlening 
een kritischer factor. Greep houden op het eigen bestaan, alsmede de zorg om 
het voortbestaan van de groep versterkt het mentale beeld dat men van de 
werkelijkheid heeft . In dergelijke situaties ontstaat de behoeft e de gelederen te 
sluiten ten opzichte van een omgeving die als bedreigend wordt ervaren. 

Betekenisverlening is een poging orde te scheppen in een omgeving die am-
bigu en contingent is.64 De geconstrueerde orde zorgt voor binding en com-
plexiteitsreductie.65 Die orde komt tot stand door gezamenlijke interpretatie 
van de omgeving in interactie met elkaar.66 
In instituties speelt conceptuele kennis een belangrijke rol. Het zijn immers 
de onderliggende concepten die bepalend zijn voor de wijze waarop het han-
delen en de verantwoording van dat handelen vorm krijgen. De discursieve 
constructies met behulp waarvan de werkelijkheid geordend wordt, vormen 
schema’s die het handelen sturen.67 
Schema’s beschrijven en verklaren de werkelijkheid en maken deze daardoor 
betekenisvol. Ze zijn behulpzaam bij het vormgeven van de dagelijkse praktijk. 
De onderlinge relaties tussen gebeurtenissen, mensen, acties en dingen wor-
den geordend door schema’s en krijgen daardoor betekenis.68 Schema’s komen 

63. Pratt 2000, 456-493.
64. Weick 1993.
65. Berger en Luckman 1967.
66. Sackman 1991. vgl. Weick en Roberts 1993, 357-381.
67. Potter en Wetherell 1987. vgl. de Vries 1991. vgl. Roos 2001
68. Sackman 1991. Zie verder van der Molen/ Perreijn/ van den Hout/Marcel 2007.
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tot stand binnen groepen en bepalen de defi nitie van de situatie. Schema’s zijn 
vormen van collectief weten en daarmee cultureel bepaald. Zij hebben zowel 
cognitieve als aff ectieve componenten en kunnen als culturele kennis worden 
gezien. Choo omschrijft  deze kennis als: “Th e cognitive and aff ective structures 
that are habitually used to perceive, explain, evaluate, and construct reality. Th e 
assumptions and beliefs that are used to describe and explain reality, as well as 
the conventions and expectations that are used to assign value and signifi cance 
to new information.”69 
Culturele kennis of schema’s hebben twee belangrijke rollen. In de eerste plaats 
is deze kennis vereist om feiten, regels en handelingen te kunnen begrijpen, en 
ten tweede om samen te kunnen werken in een specifi eke context.70

Impliciet bepaalt culturele kennis dus ook de grenzen van het discours. “Cul-
tural knowledge constitutes the main conduit for the expression and existence of 
power, in the sense of defi ning what is legitimized as knowledge in the fi rst place, 
and who are accorded suffi  cient reputation and status to have their views taken 
seriously in the second place.”71 
Een belangrijk aspect van culturele kennis vormen onderliggende waarden en 
normen: de ideologische basis. Deze basis is constituerend voor de kennis die 
als essentieel wordt gezien voor de identiteit van de groep. Waarden en praktij-
ken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.72 

8.9 Meerstemmigheid 

De indruk kan ontstaan dat culturele kennis onproblematisch is in de zin dat 
daarover geen onenigheid bestaat binnen de groep waar deze kennis wordt 
gedeeld. Het vigerende discours kan zowel door externe als interne factoren 
onder druk komen te staan en daardoor veranderen. Wanneer de omgeving 
als instabiel wordt ervaren, kan dat tot gevolg hebben dat standpunten worden 
herzien ter wille van de continuïteit. De noodzaak tot verandering van de or-
ganisatie heeft  tot gevolg dat er een nieuwe defi nitie van de situatie tot stand 
kan komen. Daardoor kan de culturele kennis een andere inhoud verkrijgen. 
Daarnaast zijn er altijd aspecten van schema’s die niet op alle niveaus door alle 
leden van de groep worden gedeeld. Immers mensen maken deel uit van een 
verscheidenheid aan gemeenschappen. 

69. Choo 1999, 99-27.
70. Collins in Choo 1998, 121-142. 
71. Fleck in Choo 1998, 168. vgl. Foucault 1980.
72. Giddens 1998. vgl. Suleiman 1982. vgl. Hofstede 1998.
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Malkki spreekt van deterrioalization: er is in de praktijk een voortdurend door 
elkaar heen lopen van culturen en subculturen waaraan mensen zich kortere of 
langere tijd binden.73 Er bestaat daarom strijd over de vraag wiens opvattingen 
als waar mogen gelden. In die zin is er sprake van een voortdurende dynamiek. 
Interpretaties kunnen in rapport met de tijd worden aangepast. De meerstem-
migheid die er op dit punt kan zijn wordt ook bepaald door de manier waarop 
wordt omgegaan met religieuze teksten. Frye onderscheidt centrifugale en 
centripetale bewegingen. De eerste verwijst naar de verschillende interpreta-
tielagen die ontstaan in het omgaan met de tekst. Gebeurtenissen in de bijbel 
kunnen opgevat worden als metaforische boodschappen die voor meerdere 
uitleg vatbaar zijn. De tweede verwijst naar de meer letterlijke betekenis van de 
tekst. Deze beweging hangt samen met wat binnen de theologie intertekstuele 
coherentie wordt genoemd. Elke tekst verwijst weer naar een andere waardoor 
een intern gesloten systeem ontstaat. Het is duidelijk dat de keuze voor een 
van beide benaderingen gevolgen heeft  voor de vrijheid die men zich permit-
teert op het gebied van de interpretatie van bijbelteksten. Verschil is hiermee 
ingebakken.74 

De Ruijter en Verweel formuleren een visie op cultuur als een informatiever-
werkend systeem dat via praktijken functioneert. Deze praktijken zijn wel 
regelgeleid, maar aard en werking van de regels zijn niet vooraf bepaald. Zij 
constitueren zich in praktijken. De regels worden veelal geleerd via participatie 
en verschaff en het individu het vermogen om op basis van een beperkt aantal 
regels een potentieel oneindig geheel van culturele handelingen te genereren. 
In hun visie is geen gemeenschappelijkheid nodig, maar slechts verenigbaar-
heid van waarden en normen via praktijken om te kunnen samenwerken. Ove-
rigens zeggen zij dat een zekere mate van gemeenschappelijkheid wel bevor-
derlijk kan zijn voor de organisatie van pluraliteit, maar men dient haar niet 
af te dwingen of tot norm te verheff en. Deze redenering doet denken aan de 
benadering van cultuur als gereedschapskist zoals eerder besproken. 
Ten aanzien van kerkelijke gemeenschappen is de gemeenschappelijkheid juist 
datgene wat een kerk tot kerk maakt. Het is een grondwaarde. De verenigbaar-
heid van waarden en normen vindt haar essentie in de idee van gemeenschap. 
Participatie aan de praktijk veronderstelt het onderschrijven van deze basis-
waarde. Tot op welk niveau die gemeenschappelijkheid uitdrukking krijgt in 
de praktijk is in de moderniteit echter allerminst duidelijk.

73. Malkki in de Ruijter en Verweel 2003.
74. Frye 1982, 78.
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De in kerkgemeenschappen waargenomen sociale praktijken heb ik eerder 
gedefi nieerd als religieuze praktijken. Deze praktijk functioneert dankzij een 
reeks van schema’s die de praktijk continuïteit verschaff en. Schema’s zijn voor 
deelnemers zinvolle richtinggevers voor het handelen. De culturele kennis als 
inhoud van schema’s zijn voor betrokkenen meaningful. Schechener beschrijft  
meaningfulness als een “continuous, dynamic process linking performative be-
haviour (…) with social and ethical structures; the way people think about and 
organize their lives and specify individual and group values.”75 
Het gaat om waardevolle en waardenvolle centrale betekenissen waardoor er-
varingen uit verschillende contexten worden geordend tot een samenhangend 
verhaal. In de cognitieve psychologie wordt gesproken van thematisering van 
betekenisnetwerken. De waarde van deze benadering is dat recht gedaan wordt 
aan het feit dat organisatieleden in een veelheid van contexten opereren en 
informatie uit de ene context meenemen in een andere.76 
De eerder gesignaleerde verschillen met betrekking tot vigerende discoursen 
betekenen in de praktijk dat integratie, diff erentiatie en fragmentatie zich te-
gelijkertijd voordoen. 
Daar waar consensus wordt aangetroff en kunnen we van integratie spreken. 
De identiteit van de organisatie wordt daar vooral zichtbaar.77 
Het is echter van belang steeds ook de andere perspectieven tot gelding te 
brengen omdat daardoor zicht wordt verkregen op strijdpunten, alsmede op 
identiteitsconstructie op groeps- en organisatieniveau.

Inmiddels is wel duidelijk geworden dat de gedachte eenheid te zullen aan-
treff en moet worden losgelaten. Een defi nitief antwoord kan echter nog niet 
gegeven worden. Daarvoor is meer nodig. Om groepen ten opzichte van elkaar 
te kunnen afgrenzen, is het noodzakelijk daarvoor criteria te presenteren. Im-
pliciet zijn deze al deels aan de orde gekomen. Immers in het betoog is duide-
lijk geworden dat betekenissen of betekenisgehelen gezien kunnen worden als 
complexe conceptuele schema’s die verbonden zijn met emoties.
Ik werk dat hier eerst verder uit. Die uitwerking levert een model op waarbij 
ik gebruikmaak van de inzichten zoals die zijn ontwikkeld door Sackman in: 
Cultural knowledge in organizations.78 

75. Schechener 1986, 344-372.
76. Zie ook Siebers, Verweel, De Ruijter 2002.
77. Zie Parker 2000. vgl. Harisson 2007
78. Zie ook Choo 1999, 99-27. 
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8.10 Cognities en kennis 

Sackman legt genoemde conceptuele schema’s uiteen in een aantal cognities. 
Tegelijkertijd blijft  er ruimte voor verschil. Deze benadering sluit daarom goed 
aan bij mijn opvattingen over processen van betekenisgeving binnen organi-
saties. 
Sackmans keuze voor deze benadering werd vooral ingegeven door het feit dat 
in de literatuur geen eenstemmigheid bestaat over het antwoord op de vraag 
wat cultuur nu precies is of welke componenten daartoe wel of niet behoren. 
Ook het gehanteerde begrippenapparaat geeft  aanleiding tot veel verwarring 
omdat verschillende scribenten daaraan een verschillende invulling geven.
Tevens blijkt vaak dat onderzoekers cultuur opvatten als een statisch geheel 
waarvan de structuur kan worden blootgelegd om zo meer inzicht te krijgen 
in het waarom van het handelen van actoren. Daarmee wordt het dynamische 
aspect van cultuur onvoldoende gehonoreerd. Een volgend kritisch punt van 
Sackman is dat in de bestudering van culturele fenomenen vaak elementen van 
de cultuur a priori worden gepostuleerd. Bijvoorbeeld op basis van literatuur-
onderzoek. In de visie van Sackman zouden cultuurelementen juist op empi-
rische wijze moeten worden blootgelegd en vervolgens bestudeerd. Tenslotte 
blijkt volgens Sackman dat een cultuur te vaak als een homogeen geheel wordt 
gezien, waarbij leiderschap bepalend is voor de specifi eke vorm en inhoud van 
de cultuur. 
Sackman kiest voor wat zij noemt generic constructs. Deze constructs vallen 
samen met wat ik eerder schema’s heb genoemd. “Th e ‘sense-making’ mecha-
nisms are of particular interest, and they are those mechanisms that organizatio-
nal members use to attribute meaning to events. Th ese mechanisms include the 
standards and rules for perceiving, interpreting, believing, and acting that are 
typically used in a give cultural setting.”79 
De inzichten van Sackman zijn ontwikkeld binnen het bedrijfsleven. De toe-
passing van de theorie krijgt bij mij een andere focus omdat ik mij in deze stu-
die richt op kerken. Het model is echter goed bruikbaar omdat Sackman haar 
uitgangspunt neemt in het gegeven dat cognities zoals door haar gedefi nieerd, 
mensen helpen greep te krijgen op de werkelijkheid, en omdat het aansluit bij 
het door mij ontwikkelde betoog waarin betekenisverlenende processen cen-
traal staan. 
Een belangrijk gegeven binnen het cultuurparadigma is de opvatting dat er 
zowel gedeelde als omstreden betekenismodellen of cognities circuleren. Cog-

79. Sackman 1991, 33.
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nities, voorzover gedeeld hebben een belangrijke functie. Cognities helpen 
mensen de werkelijkheid te construeren en te begrijpen. Deze cognities of cog-
nitieve kaarten bezitten in de visie van Sackman vier structurele aspecten.80 Als 
eerste bevatten ze descriptieve categorieën: wat is, in de tweede plaats causaal- 
analytische attributies: hoe, ten derde causale- normatieve attributies: moet, en 
als laatste verklaringen: waarom. 
Descriptieve componenten omvatten defi nities en omschrijvingen van feno-
menen en zijn gebonden aan specifi eke collectiviteiten. Sackman omschrijft  
dit aspect als dictionary knowledge. Het is dat deel van kennis dat relevant 
wordt geacht in een gegeven culturele setting. Causaal-analytische kennis is 
directory knowledge, deze bevat informatie met betrekking tot de vraag hoe iets 
moet worden gedaan. Causaal- normatieve attributies beschrijven oorzaak- 
en- gevolgrelaties. Ze bevatten prescriptieve voorschrift en met betrekking tot 
de vraag hoe gehandeld moet worden, Sackman noemt dit recipe knowledge.
Deze vorm van kennis is sterk verbonden met normen. Het verschil tussen 
directory knowledge en recipe knowledge ligt dus vooral in het verschil tussen 
kunnen en moeten. Tijdens een kerkdienst wordt een bepaalde liturgie ge-
bruikt. Daarin is gekozen voor een bepaalde volgorde van de verschillende ele-
menten van de eredienst. Afh ankelijk van de gekozen liturgie is duidelijk wat 
er gaat komen. Men kan echter ook voor een andere liturgie kiezen. Binnen de 
gemaakte keuze ligt echter vast welke handelingen vereist zijn.
Toch blijft  er ook dan iets te kiezen, bijvoorbeeld welke liederen gezongen kun-
nen worden. Het moment waarop ligt echter wel weer goeddeels vast, evenals 
het feit dat bepaalde liederen niet kunnen worden gezongen omdat ze bijvoor-
beeld geen deel uitmaken van de door de kerken geaccordeerde bundel.81 
Tenslotte is er de meest existentiële vorm van kennis die Sackman vergelijkt met 
religie. Het gaat hier om fundamentele waarheden zoals die beleden worden 
binnen een sociale categorie. Dit is axiomatic knowledge. In plaats van religie 
zou ook gesproken kunnen worden van ideologie. In de organisatiesociologie 
is een ideologie “een systeem van opvattingen dat een uitdrukkelijke rechtvaardi-
ging van positie en belang van de desbetreff ende groepering inhoudt.”82 

Luckman verbindt religie met het begrip levensbeschouwing, samen vormen 
ze een omvattend betekenissysteem dat is opgebouwd uit descriptieve be-
schrijvingen van standen van zaken, interpretatieve schema’s en voorschrift en 

80. Zie Weick 1995. vgl. Wierdsma 1999. vgl. Jayasuriya 1992, 211-218.
81. In de afgelopen jaren zijn door de Synode regelmatig liederen vrijgegeven voor gebruik in 

de eredienst.
82. Lammers 1993, 56.
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inzake gedrag. Deze onderscheidingen vormen een bepaalde hiërarchie. Het 
eerste niveau heeft  betrekking op zaken van alledag en heeft  een routinematig 
karakter. Het gaat vooral om zaken op het niveau van wat is. Het tweede ni-
veau omvat interpretatieve schema’s en daarmee verbonden gedrag. De twee 
niveaus zijn wel met elkaar verbonden, maar het tweede niveau zegt ook iets 
over motieven die mensen hebben om iets te doen of iets na te laten. Daarbij 
speelt normativiteit een rol. Tenslotte is er een derde niveau dat Luckman om-
schrijft  als een samenstel van interpretatieve schema’s en voorschrift en inzake 
gedrag, maar dit niveau omvat tevens een morele orde. De verschillende ni-
veaus die Sackman onderscheidt zien we deels ook bij Luckman.83

 
In zekere zin treff en we bij Schein een vergelijkbaar onderscheid aan. Hij noemt 
het niveau van de artefacten, datgene wat als gedrag waarneembaar is. Het gaat 
in termen van Sackman om dictionary en directory knowledge. 
Onderliggende normen sturen dit gedrag, het gaat dan om recipe knowledge. 
Daaronder liggen uitgangspunten, basiswaarden die tot de axiomatic know-
ledge behoren.84 
Schein maakt met dit onderscheid duidelijk hoe de verschillende niveaus aan 
elkaar zijn gerelateerd. Dat komt bij Sackman niet duidelijk uit de verf. De 
verschillende vormen van kennis worden vooral verbonden met specifi eke 
contexten. In een bepaalde situatie wordt een bepaalde vorm van kennis geac-
tiveerd, maar bedacht moet worden dat de verschillende soorten kennis altijd 
tegelijkertijd spelen. Immers de keuze om in een bepaalde situatie zus of zo te 
handelen wordt niet alleen bepaald door de hoe-vraag, maar tevens door de 
waarom-vraag. Zonder dat overigens het waarom manifest hoeft  te zijn. In de 
meeste gevallen zal het dat niet zijn. 
Ook het model van Wierdsma vertoont sterke overeenkomsten met dat van 
Sackman. Wierdsma stelt dat het organisatiegedrag wordt bepaald door regels. 
Het minimale dat nodig is om te kunnen spreken van een organisatie is een 
aantal regels. Deze regels zijn op te vatten als alle expliciete en impliciete aan-
wijzingen voor het gewenste gedrag. Regels geven aan hoe organiatieleden zich 
dienen te gedragen. Ze bepalen de bandbreedte van wat mensen mogen en 
moeten doen. We zitten hier op het niveau van dictionary en directory know-
ledge. Aan deze regels liggen in meerdere of mindere mate gedeelde inzichten 
ten grondslag. Inzichten over wat een goede organisatie is, kan zijn en hoe die 
opgebouwd en gestuurd dient te worden. Inzichten in de betekenis van theo-

83. Luckman 1967.
84. Schein 1992.
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rieën, concepten, opvattingen over hoe de organisatie moet worden vormge-
geven, hoe er moet worden samengewerkt en welke mate van sturing gewenst 
is. De functie van deze inzichten is het kunnen verklaren en begrijpen van 
bestaande regels, of het kunnen ontwikkelen van nieuwe regels. Deze inzichten 
kunnen we omschrijven als recipe knowledge. 
Ten slotte onderscheidt Wierdsma principes. Principes zijn uitgangspunten, 
beginselen. Deze bepalen de eigenheid van de organisatie. Het gaat hier over 
de identiteit. Bij inzichten staat centraal wat goede keuzes zijn in een gegeven 
situatie, terwijl het bij principes gaat om wat goed of slecht is, dus om waar-
den. Dit is het niveau van de axiomatic knowledge. Inzichten zijn de grondslag 
van wat binnen de organisatie logisch wordt gevonden, principes zijn de basis 
voor wat vanzelfsprekend wordt gevonden. De functie van principes is het aan-
brengen dan wel behouden van onderlinge samenhang in de gehanteerde in-
zichten en regels. Zoals de inzichten antwoorden geven op het waarom van de 
regels, zo geven principes antwoord op het waartoe van de inzichten en regels. 
Wierdsma beschouwt een organisatie als een samenstel van regels, inzichten 
en principes. Hierbij formuleren de regels dat wat we moeten en mogen, de 
inzichten dat wat we weten en begrijpen, en de principes dat wat we willen of 
zijn.85 

Vanuit een theologische invalshoek vermeld ik hier een onderscheid dat Chris-
tian maakt.
Binnen een religieuze levensbeschouwing is een drietal lagen waar te nemen. 
De eerste laag is die van de basic proposals en doctrinal propositions, waarover 
met een reasonable certainty gesproken kan worden. Op dit niveau is verschil 
van inzicht mogelijk en kan een discussie plaats vinden. Het tweede niveau is 
dat van de illuminating suggestions, het gaat hier om waarheden die men met 
het hele hart aanvaardt, maar die uiteindelijk niet het meest existentiële niveau 
omvatten. Dat niveau wordt bereikt met de derde laag, de laag van de basic sup-
positions. Het gaat hier om vaststaande waarheden die de bovenliggende lagen 
sturen. Christian zegt dat wanneer het niveau van de basic suppositions niet 
wordt gedeeld er van religie niet meer gesproken kan worden. 
We bevinden ons hier op het niveau van axiomatic knowledge.86 Ik noem hier 
ook de opvatting van Rappaport, hoewel hij verschillen in betekenis vooral 
benadert vanuit rituelen. Rituelen zijn nauw verbonden met betekenissen, ze 
vormen daarvan uitdrukking en bevestiging. Rappaport onderscheidt drie be-

85. Wierdsma 2003, 84-93. 
86. Christian 1964, 245.
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tekenisniveaus. Het eerste is dat van low-order meaning, het gaat dan om de 
vraag wat is. Vanuit de typologie van Sackman gaat het om dictionary know-
ledge. Het tweede niveau betreft  middle-order meaning. Dit niveau komt over-
een met directory- en recipe knowledge. Tenslotte noemt Rappaport high-order 
meaning. We bevinden ons dan op het niveau van axiomatic knowledge.87 
Ook het al genoemde verschil dat Searle maakt tussen constitutieve en regula-
tieve regels geeft  aan dat binnen groepen verschillende soorten kennis vigeren. 
De eerste hebben vooral betrekking op het institutionele niveau en liggen dicht 
aan tegen axiomatic knowledge. Regulatieve regels hebben meer betrekking op 
het dagelijkse handelen van actoren en bevinden zich meer op het niveau van 
recipe en directory knowledge. 

Bezien vanuit de ‘gewone’ omgangstaal dringt zich hier ook een vergelijking op 
met het begrippenpaar waarden en normen. Waarden zijn belangrijke maat-
staven of principes die het eigen gedrag sturen en op grond waarvan men het 
eigen gedrag en dat van anderen beoordeelt. Normen zijn opvattingen die in 
een samenleving heersen over de manier waarop men zich in gegeven situaties 
wel of juist niet moet gedragen. 
Beide zijn geworteld in wat we zouden kunnen noemen beginselen. Waarden 
hebben een aspect van axiomatic knowledge en recipe knowledge. Beginselen 
omvatten het axiomatische niveau. Normen tenslotte komen overeen met re-
cipe knowledge. 
 
Sackman formuleert op basis van haar onderzoek een vijft al aandachtspunten 
die een aanvulling inhouden op de theorievorming rond cultuur. In de eerste 
plaats suggereren de opbrengsten dat organisatieculturen geconceptualiseerd 
moeten worden op een complexere manier dan nu vaak gangbaar is omdat in-
zichtelijk is gemaakt dat meerdere groepen, variërend in omvang, beschouwd 
kunnen worden als culturele groepen binnen de ruimere organisatiewerkelijk-
heid. 
In de tweede plaats kiezen onderzoekers vaak of voor een uitgangspunt geba-
seerd op homogeniteit van de cultuur, of juist heterogeniteit. Sackman conclu-
deert dat beide tegelijkertijd voorkomen.88

Betreff ende directory knowledge constateerde Sackman een relatief grote mate 
van homogeniteit. In het geval van dictionary knowledge bleek veel meer di-
versiteit te bestaan. Op dit niveau bleken verschillende culturele groepen on-

87. Rappaport 1999.
88. Sackman 1991.Vgl. ook Martin voor een gelijkluidende opvatting. Martin 1992. 
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derscheiden te kunnen worden. Ten aanzien van axiomatic knowledge bleek 
hetzelfde, maar het ging dan om andere groepen. 
Ten derde gaven de resultaten inzicht in de culturele grenzen tussen de verschil-
lende groepen alsmede in de mechanismen die tot groepsvorming leiden. 
In de vierde plaats werd duidelijk welke factoren van invloed waren op het in 
stand houden van verschillende groepen. Tenslotte zijn variabelen blootgelegd 
die van invloed zijn op de inhoud van cognitieve kaarten.

Omdat, zoals gezegd, het onderzoek werd uitgevoerd in een bedrijfsmatige 
context zijn de mechanismen die tot groepsvorming leiden, de factoren die 
groepen instandhouden, en de variabelen die de inhoud van cognitieve kaar-
ten bepalen, niet relevant voor mijn onderzoek omdat de context onvergelijk-
baar is. 
Genoemde aspecten hebben in het onderzoek van Sackman betrekking op: 
bedrijfsstrategieën en de implementatie daarvan, organisatieprocessen, taak-
uitvoering et cetera. 
Voor een kerk zijn die aspecten minder relevant of niet aan de orde. Er spelen 
daar andere mechanismen, maar dat laat onverlet dat binnen dergelijke orga-
nisaties mensen zich laten leiden door cognitieve kaarten met een specifi eke 
inhoud. Wat die inhoud is en hoe die gerelateerd is aan de organisatiecultuur 
zal moeten worden vastgesteld. 
 
8.11 Cognities en groep

Door de verschillende aspecten analytisch van elkaar te onderscheiden is het 
mogelijk in concrete situaties te achterhalen waardoor mensen zich vooral la-
ten leiden. Maar steeds moet worden bedacht dat de actor in de handelings-
praktijk zich van dat analytische onderscheid niet bewust is. Het gaat hier om 
verschillende vormen van logica die in de praktijk door elkaar heen lopen. 
Russel en Whitehead onderscheiden drie niveaus.89 Kennis van de dingen, de 
zintuiglijke waarneming, in termen van Sackman levert dat vooral dictionary 
knowledge op. Daarnaast kennis over de dingen, het gaat dan om betrekkingen 
en functies alsmede de relaties daartussen, we kunnen dat zien als directory 
knowledge en recipe knowledge. Tenslotte is er kennis over het geheel, de tota-
liteit aan ervaringen die gerelateerd zijn aan de existentiële ervaring. Het gaat 
dan om axiomatic knowledge. 
Hoewel deze vormen van kennis individueel eigendom zijn is het gegeven dat 

89. Russel en Whitehead in Bateson 1984.
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ze altijd een collectief aspect bezitten en verbonden zijn met emoties aanlei-
ding om ze als cultureel bepaald te zien.90 
Daar waar vergelijkbare cognities worden aangetroff en kunnen we spreken van 
cultureel bepaalde groepen. De grenzen tussen deze groepen liggen overigens 
niet vast, maar kunnen verschuiven in ruimte en tijd. Culturele cognities en de 
daarmee verbonden kennis kunnen zich ontwikkelen tot habits. Een set van 
gedragingen die een zekere mate van stabiliteit vertonen in de tijd. Voor leden 
van de groep zijn ze in die zin functioneel dat ze behulpzaam zijn bij de reduc-
tie van complexiteit en daarnaast een gedeelde basis vormen voor perceptie, 
denken, voelen en gedrag, wat actoren helpt bij het maken van keuzen uit een 
vrijwel oneindig aantal mogelijkheden. Daardoor wordt een basis gelegd voor 
communicatie die begrepen wordt binnen een bepaalde groep, wat zorgt voor 
binding aan die groep.91 

90. Vgl. Siebers 2002.
91.  Sackman 1991. Ook al noemt Sackman hem niet, maar de gevolgde redenering treff en we 

deels ook al aan bij Durkheim vanuit een ander perspectief. Hij bespreekt groepsbinding 
vanuit het begrip collectieve representatie. 
Eenheid kan volgens hem alleen totstandkomen op basis van dergelijke gedeelde voorstel-
lingen. Het kan gaan over communicatieve regels, maar ook overtuigingen of opvattingen 
met betrekking tot wat toelaatbaar is en wat niet. Deze voorstellingen of representaties 
structureren het handelen van groepsleden en verkrijgen een bestaan onafh ankelijk van 
het individu. Daarmee zijn dus collectieve voorstellingen niet te herleiden tot individuele 
representaties. (Durkheim in Laermans 1999, 135)
In Durkheims visie hebben collectieve voorstellingen een dwingend karakter. Hij verwijst 
naar Kant die de moraal onder de plicht plaatst met zijn categorische imperatief. Evenals 
de moraal hebben gedeelde opvattingen een gebiedend karakter omdat individuen niet de 
vrijheid bezitten daarvan af te wijken. Het gaat om sociale of boven-individuele feiten die 
leden van de groep tot conformeren dwingen. Durkheim gaat nog een stap verder dan Kant 
door te beweren dat het sociale de enige bron van verplichtingen is en niet God. (Laermans 
1999, 137. Kant in Scruton 2001, 89 en verder)
In tegenstelling tot wat Laermans hier opmerkt, had overigens Kant bij de verdediging van 
zijn opvatting over de fundering van de moraal geen God nodig. De openingszin van ‘De 
religie binnen de grenzen van de rede’ luidt: “De moraal is gebaseerd op het begrip van de 
mens als wezen dat vrij is, maar dat zich juist daarom ook met zijn rede aan onvoorwaarde-
lijke wetten bindt. In dat opzicht behoeft  de moraal geen idee van een ander wezen boven de 
mens om hem zijn plicht te doen kennen.” (Kant in Scheff er in NRC Handelsblad 7 januari 
2005)
Op het werk van Durkheim werd voortgebouwd door Parsons. Hij beschreef het handelen 
van mensen als de uitkomst van gedragskeuzen van actoren die gestuurd en ingeperkt wor-
den door waarden, normen en situationele factoren. Binnen zijn werk neemt het culturele 
systeem een centrale plaats in. “Th e core of a society, as a system, is the patterned normative 
order through which the life of a population is collectively organized As an order, it contains 
values and diff erentiated and particularized norms and rules, all of which require cultural 
references in order to be meaningful and legitimate.” (Parson in in Berting 1997, 24) Voor 
Parsons is de cultuur de kern van het functioneren van elke samenleving door een drietal 
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Communicatie bezie ik hier als het hanteren van een bepaalde grammatica. 
Hoewel Sackman spreekt van commonly held cognitions mag dus daaraan niet 
de conclusie worden verbonden dat er volledige overeenstemming bestaat over 
de inhoud van die cognities. Veeleer is er sprake van wat Wierdsma noemt een 
een tijdelijk werkbare overeenstemming.92 
Sackman redeneert vanuit het niveau van de organisatie, maar deze redenering 
kan ook gevolgd worden op het niveau van groepen binnen de organisatie. De 
winst daarvan is dat daarmee ruimte wordt geschapen voor meerstemmigheid 
of pluriformiteit. Daarmee wordt recht gedaan aan het gegeven dat binnen een 
organisatie verschillende werkelijkheidsopvattingen kunnen circuleren, zich 
manifesterend in verschillende culturele praktijken. Gemakshalve blijf ik het 
begrip cultuur gebruiken, maar bedacht moet worden dat het daarmee steeds 
gaat om het handelen van groepen mensen en dus om culturele praktijken.

8.12 Overwegingen

Het begrip gemeenschap is voor kerken een constituerend begrip. Het onpro-
blematische gebruik van deze term blijkt niet te stroken met wat in de praktijk 
wordt waargenomen. Gemeenschappen blijken vaak vertooggemeenschap-
pen waarbinnen regels gelden die niet ongestraft  overtreden kunnen wor-
den. Daarnaast blijkt dat er binnen gemeenschappen verschillende groepen 
kunnen worden onderscheiden die op zich weer als vertooggemeenschappen 
kunnen worden gezien en binnen het grotere geheel partijen of coalities vor-

functies. Als eerste noemt hij zingeving waarbij elke cultuur eigen antwoorden heeft  op het 
waarom van het menselijke bestaan. Godsbeelden, religies en andere opvattingen vormen 
symbolische representaties, maken samenleven mogelijk en verschaff en haar een identiteit. 
Daarnaast wordt de maatschappelijke orde door de cultuur gelegitimeerd en tenslotte nor-
meert cultuur het gedrag. 
Van collectieve beelden maken overtuigingen, normen en waarden zeer nadrukkelijk deel 
uit. Het is in het kader van deze studie relevant dat te benadrukken. Immers binnen ker-
kelijke organisaties staan overtuigingen centraal, zij zijn een zijnsvoorwaarde voor kerken 
en aanverwante organisaties. Overtuigingen zijn opvattingen over de werkelijkheid terwijl 
waarden iets zeggen over wat belangrijk is in het leven, waarnaar gestreefd zou moeten 
worden. Normen vormen dan de uitwerking in praktische leefregels, ze zijn voorschrijvend 
in twee opzichten, door duidelijk te maken wat moet wordt ook direct duidelijk wat niet 
mag. 
Binnen de redenering van Durkheim en Parsons kunnen we cultuur beschouwen als een 
set van gedeelde overtuigingen, waarden en normen. Dat collectieve beelden persistent zijn 
komt omdat ze door opvoeding worden doorgegeven van generatie op generatie. Nieuwe 
leden van een groep worden door enculturatie mede-eigenaar van het collectieve gedachte-
goed en zullen zich er daarom mee willen vereenzelvigen. 

92. Wierdsma 1999, 135
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men, elk met eigen opvattingen over de wijze waarop de werkelijkheid dient 
te worden gedefi nieerd. Elke groep hanteert een specifi eke grammatica, deels 
kan deze op een hoger aggregatieniveau overeenstemming vertonen, maar op 
een lager niveau afwijken. Tijdens een zondagse eredienst bijvoorbeeld wordt 
een grammatica gehanteerd die door alle betrokkenen kan worden begrepen, 
maar daarbuiten kunnen andere grammatica’s, of taalspelen, gebruikt worden 
die insluitend, maar daardoor ook uitsluitend werken. Deze processen hangen 
ten nauwste samen met identifi catieprocessen. Vooral sociale contexten zijn 
bepalend voor identiteitsconstructie. 
Het participeren in verschillende groepen vereist het vervullen van verschil-
lende rollen met de daaraan gekoppelde verwachtingspatronen. Het kunnen 
functioneren in een gegeven rol veronderstelt het beheersen van de daarbij 
behorende taalspelen, het grammaticaal adequaat kunnen communiceren. 
Rollen kunnen in de praktijk strijdig met elkaar zijn. Immers het participeren 
in verschillende groepen kan betekenen dat men op verschillende momenten 
geconfronteerd wordt met verschillende visies op de werkelijkheid of een deel 
daarvan. 
Een plurale context vraagt van actoren een grote inspanning om daarin 
staande te blijven. Deze polyfonie vereist associatieve refl exieve vermogens 
om zelfh andhaving in een plurale gefragmenteerde context mogelijk te ma-
ken. Niet iedereen is daarin even vaardig. Geredeneerd vanuit de identiteit 
van een gemeenschap, groter of kleiner, ontlenen mensen vooral ook houvast 
aan het vigerende betekenismodel, een set van collectieve opvattingen over de 
interpretatie van de werkelijkheid. Daardoor is men geneigd zich af te sluiten 
voor informatie die daarmee strijdig is, of men zoekt naar middelen om deze 
informatie zodanig te accommoderen dat deze inpasbaar is. Het kiezen voor 
een bepaald werkelijkheidsmodel is afh ankelijk van de groep waarmee men 
zich het sterkst identifi ceert.   

Het werkelijkheidsmodel is feitelijk een construct dat mensen helpt zich staan-
de te houden in een complexe realiteit. Dit construct is opgebouwd uit een 
set van gemeenschappelijke cognities die antwoord geven op vragen hoe de 
werkelijkeid begrepen moet worden en hoe daarin gehandeld moet worden. 
De kerk als gemeenschap is een descriptieve categorie, een vorm van dictiona-
ry knowledge. Een avondmaalsviering bijvoorbeeld is bij uitstek een moment 
waarop die gemeenschap wordt beleefd, daarom ook is een dergelijke viering 
met allerlei regels omgeven. Er is nauwkeurig aangegeven wie wat wanneer 
doet: directory knowledge. Daarvan kan alleen op straff e van uitsluiting wor-
den afgeweken: recipe knowledge. De viering als hoogtepunt en essentie van de 
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kerkelijke gemeenschap is uitdrukking van de existentiële ervaring die basis is 
van datgene wat de gemeenschap samenbindt: axiomatic knowledge. 

De religieuze praktijk als resultante van een gedeeld construct is constitue-
rend voor in- en uitsluiting. Zoals is gebleken hangt dat deels af van de mate 
waarin mensen zich identifi ceren met een betekenismodel, maar deelname 
aan de daarmee verbonden praktijk roept direct een reeks van verplichtingen 
op. Enerzijds is dat een gevolg van de structurerende werking van praktisch 
handelen van actoren, maar anderzijds ook van de verschillen in hulpbron-
nen waarover actoren kunnen beschikken. Als meest basale vorm van know-
ledge is axiomatic knowledge genoemd. Deze vorm van kennis is funderend 
voor praktijken. In kerken gaat het om bijvoorbeeld dogma’s. Maar de inhoud 
van dogma’s is niet onomstreden. Dogma’s vereisen interpretatie van de bijbel 
waaraan ze zijn ontleend. Interpretatie is echter per defi nitie omstreden. Voor 
de religieuze praktijk heeft  dat tot gevolg dat er strijd is rond de vraag wat zal 
mogen gelden als axiomatic knowledge. Dat op dit punt de strijd het heft igst is 
komt omdat de kernwaarden in het geding zijn. De identiteit van de organisa-
tie is hier aan de orde en daarmee de vraag wat de praktijk tot een zingevende 
praktijk maakt. De legitimatie van de praktijk is dus een kwestie van macht. 
Naarmate actoren meer macht kunnen inzetten zullen ze er beter in slagen do-
minante waarden of interpretatiekaders tot gelding te brengen. Een predikant 
als geschoold theoloog kan kennis, en daarmee macht, inzetten om de praktijk 
een bepaalde vorm te doen krijgen.

In mijn opvatting kan hier het verschil in opvatting tussen Giddens en Bour-
dieu worden overbrugd omdat zowel de relaties tussen actoren (Giddens) als 
onderlinge posities (Bourdieu) tegelijkertijd een rol spelen. 
De tijdelijk werkbare overeenstemming draagt tevens het karakter van een ‘ne-
gotiated order’ als uitkomst van de strijd tussen verschillende partijen en indi-
viduen. Uit het onderzoek van Sackman blijkt dat wanneer er strijd ontstaat 
over inhoud en betekenis van axiomatic knowledge ook de inhoud van dictio-
nary en directory knowledge verandert. Axiomatic knowledge blijkt leidend te 
zijn voor ideeën, opvattingen en acties van leden van de gemeenschap als ook 
voor organisatorische processen. 
Wanneer (tijdelijke) overeenstemming is bereikt over de inhoud van dit type 
kennis, blijkt dat een versterkend eff ect te hebben op de gedeelde inhoud van 
de gebruikte cognitieve kaarten.
In dit hoofdstuk zijn bouwstenen aangedragen om greep te krijgen op de em-
pirie. Het vertrekpunt is genomen in culturele kennis die een groep herken-
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baar doet zijn in ruimte en tijd. De aard van deze kennis is besproken alsmede 
de verschillende niveaus daarbinnen. Daarmee kan ik echter niet volstaan om-
dat het religieuze handelen van de leden van de kerkelijke gemeenschap nog 
onvoldoende is verbonden met de verschillende vormen van kennis. Het gaat 
hier om een religieuze praktijk. Kennis en handelen moeten daarom nog aan 
elkaar worden gerelateerd. Het is duidelijk geworden dat kennis constitutief is 
voor het handelen en vigerende regelsystemen, maar wat nu de specifi eke reli-
gieuze handelingen zijn nog onduidelijk. Conceet betekent dit, dat uitgaande 
van de inzichten van Sackman, gezocht wordt naar aanvullingen die het moge-
lijk maken religieuze kennis en handelingen met elkaar te verbinden. 
In het volgende hoofdstuk zoek ik naar materiaal vanuit een theologisch per-
spectief. De combinatie van beide, culturele kennis en religieuze handelingen, 
levert uiteindelijk een schema op dat de mogelijkheid biedt de eerder gepre-
senteerde data te analyseren. 
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Hoofstuk 9    Cognitieve kaart als model

9.1 Inleiding 

In het vorige hoofdstuk zijn theoretische noties gepresenteerd inzake de aard 
van culturele kennis. In dit hoofdstuk wordt deze kennis verbonden met religi-
euze handelingen. De tussenstap die ik daarbij maak is dat ik enkele inzichten 
presenteer vanuit de groepsdynamica. 
Deze stap is nodig omdat vanuit deze discipline belangrijke inzichten worden 
aangedragen over het functioneren van groepen. Ik maak daarbij gebruik van 
materiaal dat de in het vorige hoofdstuk ingezette lijn kan verduidelijken. De 
verschillende vormen van culturele kennis krijgen meer reliëf. Na de bespre-
king van religieuze handelingen kunnen deze verbonden worden met de cul-
turele kennis. 
 
Elke beschrijving van de werkelijkheid doet die werkelijkheid tekort. Vooral 
het gebruik van modellen leidt vaak tot noodzakelijke reducties. Toch kun-
nen modellen ons helpen bij complexiteitsreductie om daardoor meer greep 
te krijgen op een deel van de werkelijkheid. In de voorgaande hoofdstukken 
hebben we vanuit verschillende invalshoeken gekeken naar het handelen van 
groepen mensen tegen de achtergrond van een kerkelijke context. 
Ik laat nu een aantal lijnen samenkomen in een model dat ik hanteer om ana-
lytisch greep te krijgen op de kerkelijke organisatie en de wijze waarop actoren 
daarin participeren.
Een kerkelijke gemeenschap wordt zichtbaar in gedeelde handelingen waarbij 
door middel van taal daaraan betekenis wordt toegekend. Zij zijn ingebed in 
sociale praktijken, het handelen binnen een kerkelijke organisatie is een speci-
fi eke sociale praktijk, in navolging van Hermans door mij eerder een religieuze 
praktijk genoemd. Binnen deze praktijk gelden regels die een interne rationa-
liteit bezitten. Regels komen niet uit de lucht vallen, maar zijn totstandgeko-
men in een bepaalde traditie. Ze dragen daarom bij aan de legitimering van 
de praktijk en zorgen tevens voor een bepaalde continuïteit. Ze bepalen het 
vigerende zingevingspatroon en zijn medebepalend voor identiteitsprocessen, 
zowel op groeps- als op individueel niveau. De praktijk is een genormeerde 
praktijk dankzij de gebruikte regels. 

Regels moeten dus niet alleen worden opgevat als handelingsvoorschrift en 
(normen), maar bevatten ook een waardencomponent. Het normatieve as-
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pect krijgt daarom een continu karakter. Immers regels laten zich gemakke-
lijker wijzigen naarmate ze minder verbonden zijn met onderliggende waar-
den. Religieuze praktijken zijn per defi nitie sterk waardengeladen en daar-
mee moeilijk veranderbaar. Het zingevingsysteem dat onder een religieuze 
praktijk ligt heeft  betrekking op ultieme waarden. Hierbij moet wel de rela-
tiverende opmerking worden gemaakt dat door de toegenomen autonomie 
van het subject religieuze praktijken meer en meer het karakter van tijdelijk 
werkbare overeenstemmingen krijgen. Tevens geldt dat genoemde identiteits-
processen vooral begrepen moeten worden als een beleefde eenheid tot op 
zekere hoogte. Die eenheid manifesteert zich op groepsniveau en is daarmee 
constituerend voor een groepsidentiteit. Die identiteit wordt zichtbaar in de 
sociale praktijk. Identiteit en praktijk worden inwisselbare begrippen, immers 
de praktijk heeft  die en die vorm omdat juist dat de identiteit van de praktijk 
uitmaakt. Zolang deelnemers aan de praktijk hun rol adequaat vervullen kan 
de praktijk in stand worden gehouden. Dat deelnemers dat kunnen heeft  te 
maken met de specifi eke context waarin specifi ek gedrag wordt geactiveerd. 
Het refl exieve vermogen van actoren maakt het mogelijk dat men besluit een 
bepaalde rol te vervullen omdat daarin bevrediging kan worden gevonden. In 
het deelnemen aan rituelen wordt een verbinding gevoeld met het transcen-
dente en daarin ook met elkaar. De keerzijde van deze redenering is dat men 
ook kan besluiten een bepaalde rol niet meer te vervullen of anders vorm te 
geven. 
Het gegeven dat mensen in een veelheid van contexten moeten opereren en 
daardoor een veelheid van rollen moeten vervullen, kan oorzaak zijn van het 
feit dat men kennis, opgedaan in andere contexten, tot gelding wil brengen 
in een praktijk die daarvoor door anderen niet geschikt wordt geacht. Op in-
dividueel niveau kunnen daarom de wegen uiteengaan. Welke vrijheid wordt 
toegestaan, is afh ankelijk van de praktijk. Maar actoren kunnen er voor kie-
zen verschillen ondergeschikt te laten zijn aan de eenheid op een hoger ni-
veau. 

Refl exiviteit heeft  in dit kader een polyfoon karakter, de interne communicatie 
van het subject kan als uitkomst hebben dat men besluit een rol zo in te vullen 
dat daarmee het voortbestaan van de praktijk zoveel mogelijk is gegarandeerd. 
Een dergelijke handelwijze kan ook meer of minder bewust ingegeven worden 
door de behoeft e aan zelfh andhaving. 
Immers de religieuze praktijk is een sociale omgeving die eisen stelt aan het in-
dividu, de persoonlijke identiteit komt daardoor onder druk te staan. In extre-
me gevallen kan de sociale identiteit gaan samenvallen met de individuele. De 
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spanning tussen zelfb epaling en de eisen van de praktijk, de sociale omgeving, 
moeten door de actor worden gereguleerd. Er moet een zekere overeenstem-
ming bestaan tussen de identiteit van het collectief, de religieuze praktijk, en 
de persoonlijke identiteit. Men kiest op grond van persoonlijke opvattingen, 
die samenhangen met de identiteit, voor een bepaald collectief en daarmee 
voor een bepaalde praktijk. De persoonlijke identiteit stuurt dus deelname aan 
praktijken. Omdat vergelijkbare identiteiten vergelijkbare voorkeuren hebben 
is de kans op het ontstaan van gedeelde opvattingen binnen praktijken groter. 
Wanneer eenmaal een dergelijke praktijk functioneert is de kans op het voort-
bestaan van die praktijk groot omdat institutionalisering optreedt. Een institu-
tie vormt een collectief patroon van handelen, denken en voelen. Institutiona-
lisering is noodzakelijk voor het voortbestaan van de praktijk, want die bestaat 
immers bij de gratie van een collectief betekeniskader. Wanneer mensen zich 
daaraan niet meer conformeren, verdwijnt de praktijk. 

9.2 Groepsdynamica en schema

De groepsdynamica levert op dit punt belangrijke ondersteunende inzichten 
op. Leden van een groep ontwikkelen binnen de groep een mentaal model 
waarmee men zich vervolgens identifi ceert. Daarom ook kunnen groepsken-
merken niet zonder meer worden gereduceerd tot individuele kenmerken. 
Individuele schema’s ontstaan op groepsniveau en zijn afgeleid van gedeelde 
modellen waaraan men een zelfb eeld en zelfwaardering ontleent. Deze soci-
ale identifi catie impliceert referentieselecties waarbij het eigen handelen als 
manifestatie van het groepshandelen wordt afgemeten aan het handelen van 
anderen of andere groepen. De door Siebers genoemde associatieve refl exi-
viteit activeert in concrete situaties schema’s die gelegitimeerd worden door 
gedeelde mentale modellen die de groep identiteit verschaff en.1 
Schema’s die betrekking hebben op zelf-ik en wij-ons blijken sneller geacti-
veerd te worden dan andere informatie.2 
Het voorkomen van referentieselectie wijst op groepen die op grond van een 
gedeeld betekenismodel als referentiegroepen kunnen worden gezien, in te-
genstelling tot lidmaatschapsgroepen waartoe men alleen formeel behoort en 
die nauwelijks invloed hebben op de ontwikkeling van betekenismodellen. 
Een referentiegroep is een groep of klasse die het individu gebruikt als verge-
lijkingsnorm om tot een oordeel te komen over zijn attitudes, zijn bekwaam-

1. Siebers 2002.
2. Homan 1997. vgl. Coppoolse 1997.
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heden, of zijn huidige situatie. Hoe iemand zichzelf ziet en zichzelf evalueert, 
laat hij meebepalen door zijn referentiegroep.3

Referentiegroepen bestaan in de praktijk uit relevante anderen. Het zijn de le-
den van de (in) formele groep waarvan men zelf deel uitmaakt. Interpersoon-
lijke vergelijkingen zijn daarmee dus binnengroepsvergelijkingen. Cartwright 
zegt: “…many persons join a group in order to understand themselves better and 
because group membership gives them an opportunity to compare themselves 
with others.”4 Deze vergelijking verloopt overigens niet probleemloos omdat 
er daarbij altijd sprake is van competitie. 

Mensen gaan met elkaar om vanuit de doelstelling dat men niet in een on-
dergeschikte positie terechtkomt. Vergelijkingsprocessen gaan daarom altijd 
gepaard met machtsaspecten.5 Het ligt voor de hand te veronderstellen dat 
wanneer men zijn identiteit ontleent aan de groep het onderscheidende be-
langrijk is. Dit gegeven veroorzaakt wij en zij mechanismen. Machtsaspecten 
verplaatsen zich dan naar het intergroepsniveau. Antagonismen tussen binnen 
en buiten zijn sterker naarmate de opvattingen die in de buitenwereld vigeren 
meer afwijken van de binnen de groep heersende opvattingen. Ook de mate 
van cohesie is van invloed op de beleefde tegenstelling tussen binnen en bui-
ten. Leden van groepen blijken geneigd te zijn ingroup-leden als individuen te 
zien, maar outgroup-leden vooral als een klasse of een categorie. Elke bedrei-
ging van buitenaf lijkt de cohesie binnen de groep te versterken.6 

Cohesie is te typeren als de mate van bindingskracht van sociale systemen.7 De 
mate van saamhorigheid ten aanzien van normen en waarden, een uitdrukking 
van solidariteit en daarmee een factor die de mate van binding tussen mensen 
aangeeft .8 Blijkbaar is cohesie een maat voor de interne samenhang van de 
groep, maar blijkt die lastig te operationaliseren. Cartwright e.a. omschrijven 
cohesie als: “the resultant of all the forces acting on all the members to remain 
in the group.”9 Blau en Scott verbinden cohesie met de structuur van de groep. 
“Social cohesion refers to the strength of the network of social bonds that unite 
the members of a group.”10 De defi nitie van Cartwright e.a. kan zowel op te re-

3. Remmerswaal 2003.
4. Cartwright 1960, 81.
5. Jansen 2002.
6. Remmelswaal 2003. vgl. 1993. 
7. Durkheim in Laermans 1999.
8. Cliteur in Komter 2000. vgl. Komter 2000.
9. Cartwright e.a. 1960, 74.
10. Blau en Scott 2000, 107
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aliseren groepsdoelen als op sociale bindingen slaan. Blau en Scott leggen het 
accent op sociale bindingen tussen groepsleden alleen als maat voor cohesie. 
Ze wijzen er daarnaast op dat er indicaties zijn voor de opvatting dat cohesieve 
banden eerder tot ontwikkeling zullen komen in homogene dan in heterogene 
groepen. Overigens blijkt dat in lang niet alle gevallen op te gaan. Door hen 
gepresenteerd onderzoek naar religieuze groepen wijst uit dat gemengde re-
ligieuze groepen een sterkere cohesie lieten zien dan groepen die uitsluitend 
uit protestanten bestonden. Etnische overeenkomsten bleken overigens wel de 
cohesie te versterken.11 

Tajfel suggereert dat herkenning van en preferentie voor ‘gelijke’ personen 
helpt bij de bevestiging van de eigen identiteit, maar daardoor de vorming 
van subgroepen veroorzaakt. In het algemeen is negatieve en positieve sociale 
categorisatie een kenmerkend aspect van menselijke groepen omdat het een 
element is van de constructie van de persoonlijke identiteit.12 
Het door Cartwright e.a. gepresenteerde overzicht laat zien dat er naar groeps-
cohesie relatief weinig systematisch onderzoek is gedaan. 
De gepresenteerde onderzoeksresultaten hebben vooral betrekking op ar-
beidsorganisaties en zijn nauwelijks extrapoleerbaar naar andere typen orga-
nisaties.
Wel tenderen de opbrengsten naar bevestiging van de hypothese dat naarmate 
de groepscohesie sterker is de groep zich sterker afzet tegen de omgeving.13 
Deze tendens wordt ook onderschreven door Putnam in zijn beschrijving 
van sociaal kapitaal. Putnam maakt binnen dit concept onderscheid tussen 
bridging en bonding. Het eerste begrip heeft  betrekking op externe relaties die 
mensen of groepen onderhouden, terwijl het tweede gerelateerd is aan interne 
relaties binnen groepen. Bonding kan leiden tot sterke groepsloyaliteit en daar-
mee tot een zich afzetten tegen andere groepen: “Bonding social capital may 
create strong out-group antagonism.”14 

11. idem, 109
12. Taifel 1978.
13. Cartwright e.a.1960. vgl. Jansen 2002. vgl. Coppoolse 1997. vgl. Van Zanten 1996.
14. Putnam 2000, 23. Putnam heeft  veel kritiek gekregen op de wijze waarop hij sociaal kapitaal 

defi nieert. Putnam beschouwt sociaal kapitaal als iets goeds. Greeley zegt dat sociaal kapi-
taal op zich neutraal is en dat het eff ect vooral afh angt van de persoonlijke defi nitie van het 
goede of sociaal kapitaal positief of negatief is. (Greeley 1997) Een tweede punt van kritiek 
is dat Putnam sociaal kapitaal vooral lijkt te zien als een kenmerk van individuen. Uit zijn 
onderzoek kan worden opgemaakt dat hij individuele gedragingen van mensen aggregeert 
tot vormen van sociaal kapitaal terwijl sociaal kapitaal feitelijk een analytisch begrip is dat 
steeds verbonden dient te worden met een concrete context (zie verder Greeley 1997). 
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Vooral binnen normatieve organisaties, waarbij onder meer aan kerken kan 
worden gedacht, blijkt een relatief grote kans te bestaan op afsplitsing van klei-
ne groepen van het grotere geheel. Onderzoek van Festinger, Schachter en Back 
laat zien dat leden met afwijkende ideeën buiten de bestaande groep worden 
gezet met het onbedoelde gevolg dat nieuwe groepen ontstaan die zich afzetten 
tegen opvattingen van de oorspronkelijke groep.15 Leighton constateerde dat 
in een stresssituatie de kans op het ontstaan van subgroepen aanzienlijk groter 
is. Stress is bijvoorbeeld een gevolg van het ontstaan van een situatie waarin 
geen pasklare antwoorden beschikbaar zijn. Dat vereist de ontwikkeling van 
een aangepast betekenismodel. Omdat daarover geen eenstemmigheid bestaat 
kunnen verschillende groepen worden gevormd die oorspronkelijk een geheel 
vormden.16 Overigens hoeft  een dergelijke ontwikkeling niet te betekenen dat 
de organisatie daardoor uiteenvalt, integendeel, het is denkbaar dat de cohe-
sie binnen de organisatie daardoor wordt versterkt. Wanneer de doelen van 
de subgroep onverenigbaar zijn met die van de totale organisatie zal de orga-
nisatie verzwakken, maar wanneer de organisatiedoelen met die van de sub-
groep overeenkomen kan de organisatie worden versterkt. Cartwright noemt 
een kerkelijke organisatie als voorbeeld. “Let us assume that (a group) becomes 
critical of the values upheld by the congregation. It would be assumed that the 
ardent members of the group would fi nd the church less attractive and the group 
much more appealing. If suffi  ciently dissatisfi ed they might even leave the church 
and hold their meetings elsewhere. If, however, the objectives of the group are the 
same as those of the church, the members would presumably develop increased 
attractiveness both to the church and to the group.” 17 
Normen spelen bij kerken op twee niveaus. Allereerst is een kerk een norma-
tieve organisatie, binnen groepen die deel uitmaken van de kerk spelen die 
normen een belangrijke rol, maar daarnaast ontstaan groepsnormen die ont-
wikkeld worden binnen de groep. Op de leden wordt druk uitgeoefend om 
zich hieraan te conformeren. Het gaat daarbij niet alleen om gedragsregels, 
maar ook om opvattingen, in feite dient men zich dus te conformeren aan het 
binnen de groep vigerende betekenismodel. Dit model verkrijgt daarom een 
regulatieve functie. 
Naarmate de cohesie binnen de groep groter is, is ook de conformatiedruk 
groter. Uit onderzoek blijkt dat het zich conformeren sneller zal worden geac-
cepteerd naarmate andere leden van de groep stelliger en eensgezinder in hun 

15. Festinger, Schachter & Back in Cartwright e.a. 1960. 
16. Leighton in Cartwright e.a. 1960.
17. Cartwright e.a. 1960, 88. 
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opvattingen zijn, de situatie onduidelijk of dubbelzinnig is, het groepslid zelf 
onzekerder is over eigen opvattingen, er een redelijk groot verschil is tussen 
opvattingen van het groepslid en andere leden, en tenslotte het groepslid zich 
er meer van bewust is dat andere leden weten dat de aangehangen opvattingen 
afwijken van de groepsopvatting.
Dat groepsleden zich conformeren komt ondermeer voort uit angst voor uit-
sluiting, vanwege de attractiviteit van personen en de cohesie, het voorkomen 
van cognitieve confl icten, het vertrouwen in de juistheid van het standpunt 
van de meerderheid, of juist twijfel aan de juistheid van het eigen standpunt. 

9.3 Cognitieve kaarten

Wanneer we in de praktijk gedeelde cognities aantreff en, spreken we van een 
cultureel bepaalde groep. Het model kan daarom behulpzaam zijn bij het af-
grenzen van groepen ten opzichte van elkaar. Uitgangspunt is de culturele 
praktijk. In het geval van kerken gaat het dus om religieuze culturele prak-
tijken. Juist het accent op de verschillende onderliggende cognities laat zien 
dat er achter waargenomen praktijken heel verschillende opvattingen over de 
werkelijkheid kunnen schuilgaan. Ook al wordt een praktijk gedeeld, de moti-
vatie om daaraan deel te nemen kan heel verschillend zijn. Om eventuele on-
derliggende pluraliteit bloot te leggen, is het noodzakelijk actoren te bevragen 
op cognities. Empirisch kan door simpele waarneming worden vastgesteld hoe 
men bijvoorbeeld de kerkelijke fi nanciële bijdragen heeft  geregeld. Wat echter 
de motiveringen van mensen zijn om zich wel of niet te verbinden aan deze re-
geling en zich te conformeren, kan alleen worden achterhaald door na te gaan 
wat de inhoud is van de relevante cognitie en hoe deze is gerelateerd aan de 
andere cognities. Het gaat daarnaast om een tijdelijk werkbare overeenstem-
ming in termen van Wierdsma (zie eerder). 
Ten overvloede stel ik nog eens vast dat het in het model gaat om een analy-
tisch onderscheid waarvan actoren zich in de praktijk niet bewust zijn en dat 
de vier aspecten altijd in samenhang genomen moeten worden. 
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Model cultural knowledge (vrij naar Sackman).

In afwijking van Sackman verbind ik de verschillende cognities met elkaar en 
laat dat grafi sch zien door pijlen in de fi guur te trekken. Dat heeft  deels te ma-
ken met de opzet van het onderzoek van Sackman. De cognities worden door 
haar inductief gevuld. Zij noemt een achttal inhouden: “organizational pur-
pose, organizational members, organizational strategy, organizational design, 
task accomplishment, people relations, adaptation and change en acquisition, 
perpetuation of knowledge.”18 Vervolgens relateert Sackman de cognities aan de 
genoemde inhouden. Bijvoorbeeld dictionary knowledge wordt verbonden met 
de eerste vier genoemde inhouden. Afgezien van het feit dat die in deze studie 
niet relevant zijn, is het de vraag of alle cognities niet gerelateerd moeten wor-
den aan alle inhouden. Sackman beschrijft  hoe bijvoorbeeld de organisatiestra-
tegie voorwerp van bespreking kan worden binnen het topmanagement door 
veranderingen in de bedrijfscontext. Axiomatic knowledge staat daarbij cen-
traal. De inhoud van deze kennis kan als resultaat van die bespreking verande-
ren en gaat vervolgens de overige soorten kennis bepalen. Niet te achterhalen 
is of deze conclusie juist is, omdat Sackman zich baseert op data verkregen 
door interviews. Van deze data worden slechts beperkte impressies gegeven.

Geredeneerd vanuit cognities als cognitieve schema’s, kan vanuit elke onder-
scheiden cognitie een relatie worden gelegd met de andere. Sackman verbindt 
axiomatic knowledge vooral met het (top) management. Dat ligt wellicht ook 
voor de hand wanneer dit type kennis met de meest basale waarden van de 

18. Sackman 1991, 149.

Recipe Knowledge

Dictionary knowledge Directory
Knowledge

Axiomatic
Knowledge
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organisatie wordt verbonden. Het is echter niet uitgesloten dat leden van de 
organisatie die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de primaire pro-
cessen zich tevens laten leiden door aspecten van schema’s die een axiomatic 
karakter dragen. Een dergelijke redenering wordt plausibel wanneer we be-
denken dat de verschillende cognities een zekere gelaagdheid kunnen verto-
nen. Dus de axiomatic knowledge kan op verschillende niveaus binnen de or-
ganisatie een afwijkende inhoud hebben. Het gegeven dat binnen organisaties 
verschillende culturele groepen kunnen worden aangetroff en, pleit ervoor de 
mogelijkheid open te houden dat verschillende collectiviteiten verschillende 
schema’s hanteren. Wat overigens in lijn is met wat Sackman zegt. Ik maak 
bezwaar tegen de gewekte indruk dat axiomatic knowledge vooral verbonden 
is met het (top)management. Zeker wanneer het gaat om axiomatic knowledge 
kunnen leden van de organisatie doen wat van hen mag worden verwacht, 
maar de motivering kan sterk verschillen. Wanneer die motiveringen manifest 
worden gemaakt en breed gedeeld blijken te worden, kan dat invloed hebben 
op de bedrijfsstrategie. Deze redenering kan ook gevolgd worden voor de an-
dere cognities.Vanuit deze gedachtegang wil ik in de gepresenteerde fi guur de 
onderlinge relaties sterk benadrukken. Vanuit elke onderscheiden cognitie kan 
worden ingestoken, maar vervolgens kan een verbinding worden gelegd met 
de andere. Alle cognities spelen op alle niveaus. 
Deze opmerkingen zijn relevant, zoals straks nog zal blijken, omdat het in deze 
studie om kerkelijke organisaties gaat. 

De vier cognities vormen samen een cognitive map. De kaart geeft  houvast bij 
het maken van keuzes in concrete situaties. Het biedt een referentiekader dat 
mensen hanteren wanneer ze hun handelen verantwoorden. 
De verschillende cognities krijgen in de loop van de tijd een specifi eke inhoud 
die cultureel bepaald is. Naarmate leden van een groep langer en intensiever 
met elkaar interacteren, raken de cognities meer gevuld met groepsspecifi eke 
kennis. De cognitieve kaart gaat functioneren als cultural knowledge map.19 
Cognities vormen een structuur waarbinnen de mogelijkheid wordt gescha-
pen kennis te ontwikkelen, vast te leggen en over te dragen. Cognitieve kaarten 
bezitten daarmee een synchronisch en diachronisch aspect. 
De onderscheiden cognities zijn tijdloze structurerende eigenschappen die 
actoren gebruiken in het hanteren van praktijkgebonden kennis. Een kaart 
draagt zorg voor een gemeenschappelijke basis voor perceptie, denken, voe-
len, en handelen, en is actoren behulpzaam bij het herkennen, plaatsen, en 

19. Sackman 1991, 38.
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integreren van betekenisvolle alternatieven uit een schier onbegrensd aanbod 
van mogelijkheden. Voor betrokkenen wordt daarmee een gedeelde betekenis-
horizon geschapen die voor samenbinding zorgt. 

Op zich zijn de verschillende cognities neutrale mechanismen die behulpzaam 
zijn bij processen van betekenisverlening. Wat ze cultureel maakt, is het col-
lectieve aspect en de daarmee verbonden aff ecten.20 Een cognitieve map func-
tioneert daarom alleen in een specifi eke context. In andere contexten wordt 
andere kennis manifest en wordt een andere kaart geactiveerd. De scheiding 
daartussen is overigens niet absoluut. Om culturele groepen ten opzichte van 
elkaar te kunnen begrenzen, gaat het om vergelijkbare cognities die ten aan-
zien van specifi eke onderwerpen of situaties worden gehanteerd. Sackman 
wijst op socialisatieprocessen in verschillende contexten die bijdragen aan het 
ontstaan van frames of reference.21 Het is dus van belang na te gaan welke ken-
nis relevant is inzake een specifi eke context. Door cognities te verbinden met 
religieuze praktijken kan daarover meer helderheid worden geschapen. In de 
volgende paragraaf ga ik daar op in. 

Binnen kerken treff en we verschillende groepen aan waarbinnen vergelijkbare 
cognities circuleren. Deze groepen kunnen worden opgevat als subculturen. 
Het bezwaar van het gebruik van deze term is dat daarmee wordt gesuggereerd 
dat er binnen een subcultuur overeenstemming bestaat over vigerende kennis. 
Dat hoeft  echter niet het geval te zijn. Duidelijk werd dat er op organisatieni-
veau verschillen in opvattingen bestaan die gefundeerd zijn in verschillende 
opvattingen rond de vraag welke kennis bepalend dient te zijn voor het han-
delen. Een organisatiecultuur wordt veelmeer door heterogeniteit dan door 
homogeniteit gekenmerkt. Vanuit deze redenering is het niet logisch te veron-
derstellen dat op het niveau van groepen wel volledige overeenstemming zou 
bestaan. De indruk kan zijn gewekt dat tussen groepen scherpe grenzen zijn 
te trekken. Dat is in de praktijk lang niet altijd het geval omdat verschillende 
groepen overlappende cognities kunnen hanteren. In kerken kunnen verschil-
lende opvattingen circuleren over de manier waarop een liturgisch element 
vorm moet krijgen, bijvoorbeeld of een bepaald opwekkingslied wel of niet 
gezongen mag worden in de eredienst. De tegenstellingen daarover kunnen zo 

20. Hiermee kan ook de eventuele kritiek worden gepareerd dat een neo-kantiaans schema 
wordt binnen gehaald. Het gaat hier niet om vormen van kennis die a priorie worden ge-
postuleerd, maar nadrukkelijk om kennis die cultureel van aard is en dus binnen een be-
paalde groep wordt verworven. 

21. Sackman 1991, 38.
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oplopen dat verschillende groepen tegenover elkaar komen te staan. Wanneer 
daarmee verbonden bredere opvattingen rond de vormgeving van erediensten 
een rol gaan spelen, kunnen de verschillende groepen het karakter krijgen van 
subgroepen Over de vraag of er wel of niet gezongen moet worden bestaat op 
basis van gedeelde opvattingen vanuit de traditie echter geen verschil van me-
ning. Er lopen hier elementen van verschillende waarheidsopvattingen door 
elkaar heen. Men hanteert verschillende kaarten, gebaseerd op verschillende 
referentiekaders, die verbonden zijn met de groep waartoe men zich rekent, 
maar ook binnen de groepen kunnen kunnen verschillende accenten worden 
gelegd. Er kunnen ook op dat niveau sterke voorkeuren worden aangetroff en 
ten aanzien van de liedkeuze. Of deze ook tot gelding worden gebracht hangt 
samen met posities van actoren. 

Wanneer we voor groepen de term subcultuur gebruiken, is dat vanuit de ge-
dachte dat we het niet over een homogeen geheel hebben, maar over: “…con-
tested processes of making claims about classifi cation – about unity and division 
– suggesting that X is like us but Y is not.” 22

Aan de hand van cognitieve kaarten kunnen verschillende soorten groepen 
worden onderscheiden. De verschillende cognities hebben een specifi eke in-
houd die bepalend is voor het karakter of de identiteit van de groep in kwes-
tie. 

Cognities en daarmee verbonden culturele kennis ontwikkelen zich tot ha-
bits. Handelingen verkrijgen een onberefl ecteerde vanzelfsprekendheid omdat 
men heeft  geleerd in situaties zus of zo te handelen. Culturele kennis is dan 
dus alleen nog latent aanwezig en wordt pas weer manifest wanneer de situ-
atie daarom vraagt. Bijvoorbeeld wanneer een bepaalde praktijk ter discus-
sie wordt gesteld door nieuw ingekomenen of waneer de context ingrijpend 
verandert ten gevolge van bijvoorbeeld maatschappelijke ontwikkelingen. Dat 
kan overigens resulteren in een des te steviger vasthouden aan de inhouden 
van de vigerende culturele kennis. 
Immers, cognities ordenen de wereld. We weten daarmee waar we aan toe zijn, 
hoe de wereld, de anderen, en wijzelf in elkaar zitten. Een cognitieve map levert 
bestanddelen aan voor een gehanteerde levensbeschouwing. Wanneer cogni-
ties worden verabsoluteerd, kan een levensbeschouwing ideologische trekken 
krijgen. In feite is dat een vorm van fundamentalisme. Een cognitieve map 
als verabsoluteerd conceptueel systeem laat geen ruimte voor aanpassing of 

22. Parker 2000, 86.
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vernieuwing. Naarmate cognities sterker doorwerken in levensbeschouwing 
van betrokkenen, zal de kans op verstarring groter zijn. Immers, relativerings-
vermogen neemt af omdat elke verandering gezien wordt als een bedreiging 
van wat als onaantastbaar wordt gezien. Binnen kerken speelt dat des te sterker 
omdat axiomatische kennis niet alleen maar aanwijzingen verstrekt over het 
waarom van het handelen, maar het raison d’ être van de organisatie is.

9.4 Cognities en kerk 

Hier zou terecht de vraag kunnen worden opgeworpen of het model van Sack-
man überhaupt gebruikt kan worden om de empirische kerkelijke werkelijk-
heid te beschrijven. In de vorige paragraaf heb ik benadrukt dat de cognities 
onderling gerelateerd zijn en dat axiomatic knowledge op alle niveaus speelt. 
Over deze vorm van kennis eerst een opmerking. 
Wanneer Sackman uitspraken doet over de organisatiewerkelijkheid, heeft  axi-
omatische kennis betrekking op fundamentele vragen over het bestaansrecht 
van de organisatie. Het gaat om een ontologische basis die duidelijk maakt 
welke betekenis leden van de organisatie aan de operationele kern van de or-
ganisatie hechten.23 De kern van een kerkelijke gemeenschap moet worden 
gelokaliseerd in het gemeenschappelijk betrokken zijn op een transcendente 
werkelijkheid en het daaraan in vieringen uitdrukking geven. Kern en axioma-
tische kennis lijken dus samen te vallen.
Dit dilemma kan worden overstegen wanneer we de religieuze praktijk als 
uitgangspunt nemen. De praktijk wordt gekenmerkt door handelingen die 
primair een theologische basis bezitten. Binnen de praktische theologie be-
staat consensus over de vraag welke handelingen dan vooral moeten worden 
genoemd. Een veel voorkomende indeling is bijvoorbeeld de vierslag: vieren, 
dienen, leren en delen.24 Elke handeling kan vervolgens uiteengelegd worden 
in de genoemde cognities. Wanneer het bijvoorbeeld om vieren gaat, hebben 
we het over de eredienst, waar de verbondenheid met God en met elkaar wordt 
gevierd.
De betekenis ligt in de verbondenheid die ervaren wordt, maar cognitief ge-
koppeld wordt aan de opdracht vanuit de bijbel gemeenschapsstichtend bezig 
te zijn. 
Tijdens de eredienst wordt die koppeling niet expliciet gelegd. Pas wanneer 
men gevraagd wordt redenen te geven voor het handelen, zal die opdracht 

23. Mintzberg 1997.
24. Goedhart 1984, zie verderop.
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worden genoemd. Het vieren behoort tot de kern van de praktijk. Daaronder 
ligt axiomatic knowledge die te onderscheiden is van de praktijk van het vieren. 
Het is denkbaar dat tijdens de viering geactiveerde schema’s geen verbinding 
meer hebben met de oorspronkelijke inhoud van de cognitieve kaart. Wan-
neer mensen zich daarvan bewust worden, kan dat aanleiding zijn afscheid te 
nemen omdat de viering uitsluitend nog een ritueel is waarvoor geen verdere 
redenen meer gegeven kunnen worden en daarom niet meer voldoet betref-
fende zingeving. 
Het is echter ook mogelijk dat juist het ritueel zelf deel is gaan uitmaken van 
de axiomatic knowledge, men ervaart dan de zin in de ervaring van het geza-
menlijke ritueel.
 
Om het model van Sackman bruikbaar te maken is het in het kader van deze 
studie noodzakelijk de verschillende cognities te betrekken op de religieuze 
praktijk. 
Om empirisch greep te krijgen op die praktijk maak ik gebruik van inzichten 
zoals die ontwikkeld zijn binnen de praktische theologie. Binnen deze disci-
pline bestaat op hoofdlijnen een communis opinio over wat tot de kern van 
de kerkelijke gemeenschap moet worden gerekend. Daarbij moet echter di-
rect een voorbehoud worden gemaakt omdat kern en functie niet altijd helder 
van elkaar blijken te worden onderscheiden, en bovendien het gebruik van het 
woord functie verwarring oproept. In de volgende paragraaf ga ik daarop in. 

9.5 Functies

Functies van de kerk worden omschreven als het beoogde eff ect van het han-
delen van de kerk.25 Deze omschrijving ligt heel dicht aan tegen een sociolo-
gische. Dekker bijvoorbeeld geeft  als omschrijving van functie: datgene wat er 
door (de functie) wordt uitgewerkt.26 Een voorbeeld van een functie is vieren. 
Vanuit de gegeven omschrijving is vieren dan een beoogd eff ect van het hande-
len van de kerk. Maar is het niet zo dat de activiteit van het vieren als handeling 
de religieuze praktijk typeert? 
Letten we daarnaast op de ontstaansgeschiedenis van wat als functie wordt ge-
zien, dan blijkt dat er veeleer sprake is van een bepaalde gegroeide praktijk die 
bepaalde kenmerken vertoont, waarbij achteraf, via een hermeneutisch proces, 
vieren als functie van de kerk wordt aangewezen.

25. Zie bijvoorbeeld Heitink 1997. vgl. Van de Kamp 2003. vgl. Van der Ven 1993.
26. Dekker 2001.

Kerk (in) delen-26juni.indd   Sec9:287Kerk (in) delen-26juni.indd   Sec9:287 26-06-2008   11:05:2326-06-2008   11:05:23



288

Impliciet ligt hierin ook een behoorlijke prescriptiviteit besloten. Immers wan-
neer we functie verbinden met functioneren, kan van een functionerende kerk 
alleen gesproken worden wanneer vieren deel is van de religieuze praktijk. 
Een ander bezwaar is dat het handelen van de kerk gericht is op teweegbrengen 
van het eff ect vieren. Ik kies er liever voor het handelen van de kerk als uit-
gangspunt te nemen en vervolgens vast te stellen welke vormen dat handelen 
in de praktijk heeft . Vanuit deze invalshoek wordt aan (competente) actoren 
meer vrijheid gegund om die praktijk in een tijdruimtelijke constellatie een 
bepaalde vorm te geven. Het is dan beter mogelijk het begrip vieren te verbin-
den met ervaringen van leden van de gemeenschap die per defi nitie context-
gebonden zijn. 
Overigens wordt het begrip functie soms vervangen door doelstellingen. 
Dingemans bijvoorbeeld noemt drie verschillende doelen van de kerk: lofprij-
zing, dienst, en gemeenschap.27 Ook hier rijzen problemen, een groep die naar 
haar aard getypeerd wordt als een gemeenschap heeft  tegelijkertijd het doel 
een gemeenschap te zijn. Om aan te sluiten bij het vigerende discours maak ik 
gebruik van het begrip functie, maar wel met de gemaakte voorbehouden in 
het achterhoofd. 

De oorsprong van de aan de kerk toegeschreven functies liggen in de zoge-
naamde notae ecclesiae. De eigenschappen van de kerk zijn: eenheid, katho-
liciteit, heiligheid, en apostoliciteit. Deze eigenschappen worden genoemd in 
de geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel, een breed aanvaard funderend 
belijdenisgeschrift  binnen de protestantse kerken. Om te bepalen of een kerk 
daadwerkelijk kerk is, kan geen van deze eigenschappen worden gemist. 
Overigens moet worden bedacht dat het dwingende karakter dat door het ge-
bruik van het woord eigenschappen wordt gesuggereerd in zoverre moet wor-
den gerelativeerd, dat die eigenschappen verwijzen naar een ideaalbeeld dat in 
deze bedeling maar ten dele werkelijkheid zal worden. Heitink spreekt van een 
imperatief karakter, het gaat zijns inziens om een geschonken mogelijkheid die 
in praktijk mag worden gebracht.28 
In de tijd van de Reformatie werden aan de vier notae nog drie toegevoegd. 
Tegenover Rome was er de behoeft e de echtheid van de oorspronkelijke notae 
te kunnen toetsen. Toegevoegd werden: de zuivere prediking van het Woord, 
de juiste bediening van de sacramenten en de handhaving van de tucht.29 

27. Dingemans 1996.
28. Heitink 1997, 263.
29. Zie voor een uitvoerig overzicht Ploeger 2001.
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Voor de bespreking hier zijn van belang de functies die afgeleid zijn van de 
notae. De meest genoemde functies zijn: dienst, in de betekenis van dienst 
aan God, onder andere door gebed en lofprijzing: getuigenis of verkondiging: 
dienst, nu in de betekenis van dienst aan de medemens, en gemeenschap als 
vierde. 
Ploeger noemt dit de vier grondfuncties van de Vroege Kerk.30 Later is daarop 
door verschillende theologen gevarieerd. Hendriks geeft  daarvan een korte 
bloemlezing. 
Kerygma, koinonia en diakonia (Hoekendijk 1964); koinonia, marturia, diako-
nia (Minear 1960); eenheid, getuigenis en dienst (Ratzman 1980); koinonia, 
marturia, leiturgia en diakonia (Höhn 1985); mystiek, koinonia en diakonia 
(Zulehner 1989).31 
Na een korte bespreking kiest Hendriks voor: gemeenschap met God, gemeen-
schap met elkaar en dienst aan de samenleving.32 Hij spreekt overigens niet 
van functies of doelen, maar van de kern van de gemeente die door deze drie 
zou worden getypeerd. Het voordeel van deze benadering is dat het begrip 
kern beter kan worden verbonden met datgene wat de praktijk typeert. Im-
mers kern verwijst naar datgene wat voor de identiteit van de praktijk cruciaal 
is. De praktijk wordt herkenbaar in tijd en ruimte door de kern. 

Overzien we het geheel dan zijn er overeenkomsten, maar ook verschillen. De 
voor een keuze gegeven argumentatie is vooral theologisch van aard. Ik acht 
me daarover niet bevoegd uitspraken te doen. 
Omdat in deze studie de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt centraal staat, ver-
meld ik een indeling die vanuit daar vigerende opvattingen naar voren wordt 
gebracht. In een uitvoerige bespreking van de functies komt Van de Kamp tot 
een indeling die zowel bij de door Hendriks gegeven indelingen aansluit als bij 
die waar Hendriks zelf voor kiest. 
Kort samengevat verdedigt Van de Kamp de opvatting dat de gemeente geken-
merkt wordt door drie relaties. De relatie met God, de relatie met elkaar, en 
de relatie met de samenleving. Hij vat dat samen in de drieslag: boven (God), 
binnen (elkaar), en buiten (samenleving).33 Te Velde noemt in zijn indeling 
alleen de eerste twee.34 

30. Ploeger 2001.
31. Hendriks 1995, 27.
32. idem, 28, 29.
33. Van de Kamp 2003. 
34. Te Velde 1989.
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Deze drie relaties vormen in de visie van Hendriks de kern van de gemeente.35 
Volgens Van de Kamp vormen deze relaties drie doelgebieden waar de functies 
van de kerk worden uitgeoefend. Belangrijk is dat alle functies met alle relaties 
te maken hebben. Vervolgens werkt hij dat verder uit in een drietal functies: 
verkondiging (en verkondigen) speelt een belangrijke rol in de relatie van de 
gemeente met God. Die relatie ontstaat niet alleen door verkondiging, maar 
wordt daardoor ook instandgehouden. 
De relatie die gemeenteleden met elkaar hebben, is gebaseerd op de eenheid 
van het geloof in het verkondigde evangelie. Ook in de relatie met de samenle-
ving is verkondiging een belangrijk element omdat de kerk in de samenleving 
staat om met woord en daad dienstbaar te zijn. 
Gemeenschap (en delen) speelt zich ook in alle drie relaties af. In de relatie met 
God deelt de gemeente haar vreugde en verdriet met haar Heer. In hun onder-
linge relatie delen gemeenteleden zegen en zorg met elkaar. Verder deelt de 
gemeente de noden en zorgen van de samenleving waarvan zij deel uitmaakt. 
Dienst (en dienen) betekent dat de gemeente in woord en daad beschikbaar is 
voor God, voor elkaar, en voor de samenleving.36 

In de gereformeerde traditie is er een behoorlijke mate van overeenstemming 
over de vraag wat de functies van de kerk zijn. De indeling van Goedhart heeft  
breed ingang gevonden, ook al worden daar wel kritische kanttekeningen bij 
geplaatst. Dat is mede een gevolg van het feit dat Goedhart zelf geen theologi-
sche verantwoording geeft  voor de gekozen indeling. De kritiek is divers van 
aard.
Soms, zoals bij Hendriks, is dat een gevolg van een onderscheid dat wordt ge-
maakt tussen kern en functies. Hendriks noemt leren en vieren als tijdgebonden 
vormen die het mensen mogelijk maakt de kern te beleven. Hij verwijst daarbij 
naar Berkhof die een onderscheid maakt tussen doel en geleidemiddelen. Vie-
ren is vanuit deze benadering een geleidemiddel gericht op het doel mensen te 
vernieuwen.37 Andere bezwaren zijn meer ideologisch van aard. De vierdeling 
van Goedhart zou niet gerelateerd kunnen worden aan een bepaalde norm. 
Het toeleiden van mensen naar God is een activiteit die er geen misverstand 
over laat bestaan wat de kerk beoogt. Dat kan van een werkwoord als vieren 
niet worden gezegd. Tegen de kritiek van Hendriks kan worden ingebracht 
dat een beschrijving van de kern in termen van het hebben van gemeenschap 

35. Hendriks 1995.
36. Van de Kamp 2003, 187.
37. Hendriks 1995.
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met elkaar moeilijk kan worden geconcretiseerd. In dit betoog staat de func-
tionerende religieuze praktijk centraal. De verschijningsvorm van die praktijk 
heeft  een tijd/ruimtelijk karakter waardoor juist gedragingen van leden van de 
gemeenschap laten zien hoe in die tijd/ruimtelijke context de praktijk vorm 
krijgt. Het gemeenschap zijn wordt zichtbaar in de manier waarop vieringen 
plaatshebben, hoe geleerd wordt, et cetera. Het tweede type kritiek kan worden 
gepareerd door vanuit de activiteiten die de praktijk constitueren, bijvoorbeeld 
vieren, terug te redeneren naar de onderliggende betekenissen die in termen 
van Hendriks tot de kern behoren. Er kunnen dan uitspraken worden gedaan 
betreff ende de normativiteit van de praktijk.

Gelet op de brede toepassing van de indeling van Goedhart, acht ik het verant-
woord daarvan hier gebruik te maken. Van Campen schrijft  bijvoorbeeld dat 
het Nieuwe Testament ons een beeld van de gemeenschap tekent als een vie-
rende, dienende en lerende gemeenschap. Ook al verwijst hij niet naar Goed-
hart, duidelijk is dat hij uit die bron put. Dat blijkt ook uit de omschrijvingen 
die hij geeft . 
Bij vieren mag de gemeenschap met Christus worden beleefd en verdiept. Bij 
dienen gaat het om hart hebben voor elkaar en voor de ander om ons heen. Bij 
leren wordt gewezen op het leerling zijn van de Heilige Geest om daardoor te 
groeien in de omgang met de Ander en met de ander.38 Veel andere indelingen 
zijn te herleiden tot de indeling van Goedhart, ook al wordt soms voor een 
andere terminologie gekozen. Goedhart onderscheidt vier functies: dienen, 
vieren, leren en delen.39 
Goedhart licht de functies nader toe. Bij dienen gaat het om de dienst aan de 
hele mens en aan de hele mensheid. Als kwalifi catie wordt daarbij gegeven dat 
dit dienen niet tot heersen mag verworden, maar gericht moet zijn op gerech-
tigheid doen en solidair zijn. Bij vieren wordt het werk van Christus en het heil 
van God voor de wereld herdacht. 
Bij leren gaat het primair om schrift onderzoek, maar ook om de praktijk van 
het leven waarbinnen geleerd wordt, op basis van het geloof. Delen is gericht 
op de onderlinge gemeenschap en dan vooral op de geloofsgemeenschap. Deze 
laatste is een problematische omdat Goedhart delen min of meer laat samen 
vallen met het gemeenschap zijn. Binnen de gemeenschap wordt een geloof 
gedeeld. Gedeeld geloof wordt a priori gepostuleerd. Nu is er uiteraard sprake 
van gedeeld geloof, maar de mate waarin kan verschillen. Ik kies ervoor ge-

38. Van Campen 2000, 15.
39. Goedhart 1984.
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meenschap als overkoepelend begrip te gebruiken waarbinnen overeenkom-
sten en verschillen kunnen worden aangetroff en. Interessant is na te gaan waar 
sprake is van divergentie. In een onderscheid dat Hendriks maakt tussen kern 
en doelen kiest hij voor vieren, leren en dienen.40 
In Gemeente als herberg benoemt hij deze drie als dimensies van de gemeen-
schap.41 Pasveer varieert op deze indeling door te onderscheiden in woonhuis, 
een plek om te schuilen en te beschermen, waar gastvrijheid centraal staat. 
Vervolgens noemt hij vierhuis, een plaats om te gedenken en de ‘lof des Heren’ 
te continueren. Verder is de gemeente een oefen- en leerhuis, gericht op de 
dienst aan de wereld. Dienst komt dan tenslotte terug in diensthuis. Hier wordt 
het geleerde in praktijk gebracht.42 
Keizer en Steenwinkel noemen drie brandpunten: leren, vieren, en dienen. 43 
Tenslotte kan hier Haspels nog worden genoemd die het model van Hendriks 
overneemt.44 Ik kies voor de indeling van Goedhart, gelet op de mate van con-
sensus is het verantwoord deze indeling als constitutief te zien voor de functies 
van de kerk binnen de reformatorische traditie.

9.6 Cognities en functies

Wanneer we nu de cognities van Sackman relateren aan de functies, dan ont-
staat de volgende matrix. De vier functies maken de praktijk zichtbaar. Zoals 
eerder opgemerkt bezie ik de functies niet in het kader van hun functionaliteit 
met betrekking tot de praktijk, maar als handelingen die de praktijk constitu-
eren.
Het begrip gemeenschap valt in deze visie samen met praktijk en is een catego-
rie die de gehele matrix omvat. Een empirische beschrijving van gemeenschap 
als handelingspraktijk omvat vier soorten handelingen: vieren, leren, dienen 
en delen. Door functies en cognities op deze manier aan elkaar te relateren, is 
het mogelijk verschillende cognitieve kaarten vanuit de empirie te construe-
ren om vervolgens vast te stellen waar verschillen worden aangetroff en tussen 
groepen. In dit kader zijn dan vooral verschillen tussen de gemeente als totali-
teit en de groepen daarbinnen van belang. 
 

40. Hendriks 1990.
41. Hendriks 1999.
42. Pasveer 1992.
43. Keizer en Steenwinkel 1989.
44. Haspels 1999.
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Directory Dictionary Recipe Axiomatic

Vieren
Leren
Dienen
Delen

De winst van deze benadering is dat het uitgangspunt genomen wordt in cate-
gorieën (functies) waarover binnen het theologische discours een grote mate 
van consensus bestaat, maar dat tegelijkertijd een insteek op handelingsniveau 
wordt gekozen. 
In hoofdstuk 4 heb ik Drisbey geciteerd die een praktijk omschrijft  als vor-
men van handelen die door de leden van een gemeenschap worden gedeeld. 
De in hetzelfde hoofdstuk aangehaalde Wenger spitst deze omschrijving nader 
toe door als kenmerken van een praktijk te noemen: een gemeenschappelijk 
engagement van de leden en een gemeenschappelijk repertoire van werkwij-
zen, stilzwijgende gedragsregels en kennis. Vieren, leren, dienen en delen zijn 
handelingen die de praktijk, de concrete gemeente als gemeenschap, constitu-
eren. 

Het blijkt niet eenvoudig te zijn de verschillende vormen van handelen ten op-
zichte van elkaar te begrenzen. Het onderscheid is dan ook primair analytisch 
van aard. Dat vraagt om het maken van keuzes wanneer de vraag aan de orde 
is welk gedrag en de daarmee verbonden betekenissen onder welke functie 
moeten worden ondergebracht. Neem bijvoorbeeld vieren. Centraal staat het 
herdenken van het werk van Christus en van het werk van God voor de wereld. 
Het beleven en verdiepen van de gemeenschap met Christus. En ook gedenken 
en de lof des Heren continueren. 
Ploeger brengt vieren onder bij dienen, in de betekenis van lofprijzing, ook 
bidden laat hij daaronder vallen. Bidden wordt in de Heidelberger Catechis-
mus genoemd als het voornaamste stuk van de dankbaarheid. Vanuit deze be-
nadering is de keuze van Ploeger een logische. Omdat ik voor de indeling van 
Goedhart kies, laat ik gebed en lofprijzing onder vieren vallen. Dat is een keu-
ze die aanvechtbaar is omdat bidden ook verootmoediging en dienst aan de 
naaste kan inhouden. Immers in het gebed belijden we onze schuld en bidden 
we voor onze naaste. Voorop staat echter de dankbaarheid, daarom rangschik 
ik bidden onder vieren. 
Er zijn andere keuzes denkbaar, maar in het kader van deze studie is dat min-
der relevant omdat de vraag waar verschillen tussen groepen en gemeente als 
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geheel zichtbaar worden, leidend is. Wanneer consequent dezelfde gedragin-
gen onder dezelfde functie worden gerangschikt, wordt daarmee de interne 
consistentie niet aangetast en is vergelijking mogelijk.
Ik volsta daarom met een korte omschrijving van wat begrepen kan worden 
onder een bepaalde functie, in het besef dat daarover discussie mogelijk is.

Leren heeft  betrekking op het leren begrijpen van de bijbel, maar ook op het in 
de praktijk brengen van het geleerde. Elders heb ik de kerkelijke gemeente als 
een interpretatiegemeenschap beschreven. 
Dat betekent dat steeds opnieuw moet worden bepaald wat de betekenis is van 
Gods Woord voor het leven. De kern van het leerproces wordt dus idealiter 
gevormd door te leren hoe te handelen en de betekenis voor het hier en nu te 
vatten.

Dienen is handelen dat gericht is op het welbevinden van de naaste. Naaste 
moet hier in brede zin worden opgevat. Het gaat dus niet alleen om medele-
den, maar ook om niet-leden. 
Hier wordt opnieuw duidelijk dat de verschillende functies nauw aan elkaar 
gerelateerd zijn. Immers dienen veronderstelt leerprocessen. Het gericht zijn 
op het welbevinden van de naaste is een centrale notie binnen het christelijke 
geloof. De Heidelberger noemt dit niet voor niets het grote gebod. Deze gebo-
den moeten door de mensen worden geleerd. Dienen is het in praktijk brengen 
van het geleerde. Daarom vallen leren en dienen niet samen en is het maken 
van onderscheid gerechtvaardigd. 

Ten slotte delen als de meest problematische. Delen wordt gezien als de essen-
tie van gemeenschap. Wanneer ik een praktijk kortweg omschrijf als gedeelde 
betekenissen, is er sprake van een tautologie. Delen en praktijk zijn dan twee 
omschrijvingen voor hetzelfde.
Toch is het verdedigbaar om onderscheid te maken. Ik verwijs daarvoor even 
terug naar wat ik eerder opmerkte over de verhouding axiomatic knowledge, 
als basis van de gemeenschap, en het handelen van haar leden. Door te letten 
op de praktijk van het handelen kunnen praktijk en delen ten opzichte van el-
kaar worden afgegrensd. Praktijk verwijst naar zowel het handelen als naar het 
gemeenschappelijke engagement (Wenger, zie eerder). Betekenis en handelen 
kunnen niet van elkaar worden losgemaakt. Immers betekenis wordt in het 
handelen geconstrueerd. De ontologische basis ligt in de openbaring. Hoe het 
delen in praktijk wordt gebracht, kan echter verschillen. Tussen openbaring 
en handeling ligt een hermeneutisch proces dat deels contextueel bepaald is. 
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Handelingen kunnen daardoor van plaats tot plaats en van moment tot mo-
ment verschillen. Delen krijgt een specifi eke vorm binnen een gemeenschap. 
Het maakt verschil of we redeneren vanuit bijvoorbeeld de bevrijdingstheo-
logie of een feministische theologie. Aan beiden ligt een interpretatie van de 
openbaring ten grondslag die gericht is op emancipatie van achtergestelden. 
De wijze waarop handelingen vorm krijgen, zullen echter fors verschillen. In 
het eerste geval kan delen concreet vorm krijgen inzake een herverdeling van 
materiële zaken, in het tweede geval door het beleggen van samenkomsten 
exclusief voor vrouwen.
Hier omschrijf ik delen als het samen deel hebben aan. De kerk is een plaats 
waar gedeeld wordt. Men heeft  deel aan dezelfde traditie en deelt een beteke-
nismodel. Zowel vieren als leren en dienen veronderstellen gezamenlijkheid. 
Het aspect van samen voegt echter iets toe, het karakter van de gemeenschap 
komt daarin vooral naar voren. Neem het voorbeeld van de avondmaalscol-
lecte. De opbrengsten zijn bestemd voor het diaconale werk. Het geven van 
geld is een individuele aangelegenheid. In de herverdeling van de opbrengsten 
gaat het echter om delen. Een ander voorbeeld ligt op het terrein van pastoraat. 
Ieder is geroepen zijn gaven in te zetten tot het nut van het algemeen. Omdat 
verschillende mensen verschillende gaven hebben, krijgt delen in verschillen-
de gevallen verschillend vorm. Pastoraat is primair een vorm van dienen, maar 
wordt concreet zichtbaar in het (uit)delen van gaven. 
Overigens merk ik hier ten overvloede op dat ik niet wil blijven steken op het 
niveau van het handelen waarin de praktijk zichtbaar wordt, maar op zoek ben 
naar culturele kennis die in de vorm van schema’s het handelen sturen. 

9.7 Overwegingen

Om greep te kunnen krijgen op het fenomeen van de kerkelijke gemeente heb 
ik verdedigd dat conceptuele kennis daarbij een essentiële rol speelt. Deze ken-
nis heeft  een cultureel karakter en ordent de werkelijkheid voor actoren in de 
vorm van schema’s.
Het blijkt niet eenvoudig de inhoud van dergelijke schema’s te achterhalen. 
Daarvoor is het nodig een concrete praktijk te analyseren op het niveau van 
betekenissen die deze praktijk heeft  voor betrokkenen en de wijze waarop deze 
vorm krijgt door toegekende betekenissen.
Juist kerken zijn complex omdat praktijken gebaseerd zijn op een interpretatie 
van een in de bijbel neergelegde openbaring van het transcendente. Het gaat 
erom die kennis uit deze openbaring te destilleren om uit te maken wat waar 
en juist is in een gegeven situatie. Er ontstaat daarmee in feite een driedubbele 
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hermeneutiek. Mensen interpreteren hun werkelijkheid op basis van een al 
geïnterpreteerde werkelijkheid, met beide interpretaties dient de onderzoeker 
rekening te houden. Ik heb daarom gezocht naar gereedschappen die behulp-
zaam kunnen zijn bij het krijgen van greep op die complexiteit.
Door uit te gaan van een theologisch discours waarbinnen een behoorlijke 
mate van overeenstemming bestaat over wat de kern van een kerkelijke ge-
meente is en dat te verbinden met culturele kennis, waarvan overigens the-
ologische interpretaties deel uitmaken, is een model ontwikkeld met behulp 
waarvan overeenkomsten en verschillen kunnen worden geoperationaliseerd. 

Het nut van het model wordt deels gevonden in het gekozen uitgangspunt. 
Namelijk dat een religieuze praktijk opgevat wordt als een gemeenschap die 
gestuurd wordt door een bepaald betekenismodel. In dit geval gaat het om 
religieuze betekenissen die gebaseerd zijn op geloofskennis. Door gebruik te 
maken van verschillende cognities wordt recht gedaan aan de al bij meerdere 
gelegenheden gesignaleerde verschillen binnen de praktijk. Tegelijkertijd kan 
ook het uitgangspunt worden gehonoreerd dat de praktijk een bepaalde her-
kenbaarheid vertoont. Een eigen identiteit bezit. Die identiteit zien we vooral 
in de axiomatische kennis.
Immers deze kennis is funderend voor praktijken. Het gaat om het meest ba-
sale niveau. 
Door de cognities, als neutrale mechanismen, te relateren aan specifi ek re-
ligieuze handelingen, de functies, verkrijgt het model juist in een religieuze 
context zijn waarde als ordeningskader. 

In het volgende hoofdstuk orden ik de data met behulp van het model. Mijn 
vooronderstelling is dat dit op basis van verworven inzichten mogelijk is. Ver-
meden moet worden dat betrokkenen geperst worden in het model. Dat vraagt 
om zorgvuldigheid. In hoofdstuk 6 zijn actoren zelf aan het woord geweest. 
In dat hoofdstuk ging het om predikanten van de vrijgemaakte kerk. Aan hen 
zijn vragen voorgelegd over motieven, taken en coördinatie inzake de kleine 
groep. Ik kijk nu opnieuw naar de daar gepresenteerde data en probeer deze 
met behulp van cognities en functies te systematiseren. Door deze werkwijze 
kan het risico de betrouwbaarheid negatief te beïnvloeden zo klein mogelijk 
gehouden worden. De lezer is in staat mee te kijken en te beoordelen of recht 
wordt gedaan aan de data.

Het gaat in deze eerste ronde om verzamelde data op het niveau van de aanstu-
ring. Het zijn vertegenwoordigers van kerkenraden (predikanten) geweest die 
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in genoemd hoofdstuk aan het woord kwamen. Eerder heb ik benadrukt dat 
het om een bijzondere categorie respondenten gaat. Predikanten bekleden een 
aparte positie en hun opvattingen behoeven niet overeen te komen met die van 
gemeenteleden. Daarom kan niet worden volstaan met deze respondenten al-
leen. Een laatste stap bestaat eruit gemeenteleden zelf aan het woord te laten. 

Door steeds dezelfde werkwijze toe te passen is het dan mogelijk vast te stellen 
of zich verschillen voordoen tussen beide categorieën respondenten. 
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Hoofdstuk 10    Functies en cognities

10.1 Inleiding

In hoofdstuk 9 heb ik in de bespreking van de verschillende cognities een 
verbinding gelegd met de ‘gewone’ omgangstaal. Er is in datzelfde hoofdstuk 
consequent gekozen voor de terminologie van Sackman. Ter wille van de lees-
baarheid gebruik ik, om verwarring te voorkomen, in het vervolg niet langer 
de benamingen zoals Sackman die hanteert. 
Ik kies voor benamingen die zo dicht mogelijk aanliggen tegen de betekenis-
sen van Sackman. Volledig dekkend zijn ze niet. Dat behoeft  niet bezwaarlijk 
te zijn wanneer voor hetzelfde type kennis steeds hetzelfde begrip wordt ge-
bruikt. De leesbaarheid laat ik hier zwaarder wegen dan de exacte inhoud.
In de omschrijvingen die Sackman gebruikt moet bij dictionary knowledge 
vooral worden gedacht aan een beschrijvende categorie. Het is een vorm van 
descriptieve kennis. Ik kies voor dit aspect van de cognitieve kaart daarom 
deze term.
Directory knowledge wordt door Sackman verbonden met causaliteit. Ik maak 
daarom hier gebruik van de benaming causale kennis. Recipe knowledge ver-
bindt Sackman met handelingsvoorschrift en. Dit type kennis is prescriptief 
van aard. Daarom maak ik gebruik van deze aanduiding. Ten slotte zitten we 
met axiomatic knowledge op het niveau van beginselen. Beginselen verwijzen 
naar een niveau waarbij geen verdere argumentatie voor het handelen gegeven 
kan worden. Beginselen bevinden zich op het meest existentiële niveau. Begin-
selen vormen aspecten van een levensbeschouwing. Eerder is dit begrip ver-
bonden met ideologie. Ik maak daarom gebruik van de benaming ideologische 
kennis om het niveau van de axiomatic knowledge aan te duiden.
 
Een kerkelijke gemeente is omschreven als een religieuze praktijk waarbij het 
handelen gestuurd wordt door schema’s die gevuld zijn met culturele kennis 
met een gelaagde structuur: de verschillende cognities. Binnen de praktijk als 
gemeenschap kunnen handelingen worden ondergebracht binnen de functies 
vieren, leren, delen en dienen. Deze maken de praktijk zichtbaar en typeren de 
culturele kennis. 
De bronnen van de in hoofdstuk 6 gepresenteerde data laten zien dat deze data 
gezichtspunten weergeven op het niveau van de aansturing, cq. kerkenraad, 
en daaraan gerelateerde gremia. Zoals opgemerkt, kunnen we daarmee nog 
weinig zeggen over de vraag hoe men tegen miniwijken aankijkt op het niveau 
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van het individuele kerklid. De enige uitzondering daarop zijn de data van de 
in paragraaf 3.3 genoemde telefonische enquête, maar daarvan is al gezegd dat 
deze nauwelijks valide te noemen zijn. Na verwerking van de interviewresul-
taten kunnen beide gezichtspunten met elkaar worden vergeleken om vast te 
kunnen stellen waar verschillen en waar overeenkomsten worden aangetrof-
fen.
In de volgende paragraaf maak ik gebruik van de data zoals die zijn gepresen-
teerd in hoofdstuk 6, de opbrengsten van de predikantenenquête. Door daarop 
te refl ecteren tracht ik de functies scherper te krijgen en ze vollediger te vullen. 
Het is dan mogelijk opnieuw naar de empirie te kijken en deze met behulp van 
het ontwikkelde model meer te systematiseren.

10.2 De functies

Vieren, leren, dienen en delen. Deze vierdeling constitueert de praktijk, zoals 
hier verdedigd. 
Eerder is een korte omschrijving gegeven van de verschillende aspecten. Ik 
haal dat hier even kort terug. Vieren verwijst naar het gedenken van het werk 
van Christus en het heil van God voor de wereld.
Leren heeft  betrekking op het leren begrijpen van de bijbel, maar ook op het 
in de praktijk brengen van het geleerde. De kern van het leerproces wordt ge-
vormd door te leren hoe te handelen en de betekenis voor het hier en nu te 
vatten.
Dienen is handelen dat gericht is op het welbevinden van de naaste. Naaste 
moet hier in brede zin worden opgevat. Het gaat dus niet alleen om medele-
den, maar ook om niet-leden. 
Delen heeft  betrekking op die aspecten van de praktijk die bijdragen aan de 
beleving van de gemeenschap, het samen deel hebben aan. Het kan zowel be-
trekking hebben op materiële als niet-materiële zaken. 

Het is de vraag of het element vieren verbonden kan worden met de activitei-
ten in de groepen.
In de praktijk wordt vieren vooral in verband gebracht met de erediensten. 
Vaak worden deze omschreven als vieringen. Een speciale betekenis hebben 
daarbij de verschillende kerkelijke feestdagen die het kerkelijk jaar kent. Daar-
naast zijn er de de rituelen rond doop, belijdenis, en avondmaal, die in ver-
band worden gebracht met vieren. Vieren lijkt daarmee bij uitstek verbonden 
te moeten worden met de erediensten. 
De gegeven omschrijving sluit echter het element van vieren in kleinere groe-
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pen niet uit. Het is mee afh ankelijk van de vraag hoe men de kleine groep ziet. 
Op dit punt is er geen overeenstemming. Het onderscheid wordt zichtbaar in 
de gebruikte taal: een gemeente van kleine groepen of een gemeente met kleine 
groepen. Het onderscheid verwijst naar de geschiedenis van het ontstaan van 
groepen in kerkelijke organisaties. Eerder is dat gememoreerd. Strikt genomen 
is een gemeente van kleine groepen een gemeente waarbij de gemeente vorm 
krijgt in de groep, in al haar facetten. Het fenomeen van huiskerken is daarvan 
het ultieme voorbeeld. Alle functies van de kerk kunnen daar worden uitgeoe-
fend, dus ook viering van het avondmaal en bediening van de doop.
In de vrijgemaakte kerken komt deze situatie niet voor omdat de kerkorde dat 
niet toelaat. In deze kerken kan dus de vraag worden opgeworpen in hoeverre 
de benaming van ‘ het-gemeente-zijn-van-kleine-groepen’ adequaat is. Ik denk 
dat het principieel juister is te spreken van een gemeente met kleine groepen.

In dit betoog is vieren genoemd als een essentieel aspect van de gemeen-
schap. Vieren moet vooral worden verbonden met de activiteiten die op de 
zondag plaatsvinden. Wanneer de gemeente een gemeente van kleine groepen 
is, dringt zich ook de vraag op hoe gemeenschap moet worden omschreven. 
Een kerk is een gemeenschap, of zou dat moeten zijn. Als de groep dat ook is, 
veronderstelt een gemeente van kleine groepen gemeenschappen op verschil-
lende niveaus. De kerk is daarmee een gemeenschap van gemeenschappen. 
Natuurlijk wordt op groepsniveau gemeenschap beoefend, maar de vraag is 
waaraan deze gemeenschapsbeoefening bijdraagt. Is het vooral de cohesie bin-
nen de groep die daardoor wordt versterkt, of het overstijgende niveau van de 
kerk? De indruk bestaat dat dit element onvoldoende is doordacht bij de keuze 
voor een bepaalde structuur. 
In de reeks van taken die door predikanten worden genoemd (zie hoofdstuk 
6), komt vieren één keer voor, maar dan opgenomen in de reeks: vieren, delen, 
leren en dienen. Wellicht dat de respondent deze bekende reeks voor ogen had 
en zich niet verder op de vraag heeft  bezonnen hoe vieren in de kleine groep 
gestalte krijgt. Ik betrek nu eerst de functies op de data van de predikantenen-
quête uit hoofdstuk 6. Door deze exercitie krijgen we meer greep op de feite-
lijke inhoud van deze functies.
 
Leren is een vaak genoemde taak van de groep. De taken die ik heb gerang-
schikt onder gemeentegroei, kwalitatief, blijken veelal betrekking te hebben op 
leren of leerprocessen. 
Daarbij springt vooral bijbelstudie in het oog. Dit aspect wordt letterlijk een 
twintigmaal genoemd. 
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Daarnaast worden alternatieve omschrijvingen gegeven die hieronder te van-
gen zijn. Bijvoorbeeld: luisteren naar de bijbel, studie en bezinning en derge-
lijke. Andere uitspraken kunnen ook bij leren worden ondergebracht omdat ze 
verbonden worden met opbouw en gericht zijn op het in de praktijk brengen 
van wat gezien wordt als een christelijke levensstijl. Veel uitspraken die onder 
pastoraat zijn vermeld kunnen een plaats krijgen bij leren.
Het elkaar ‘meenemen’ in geloof is een voorbeeld van een dergelijke uitspraak. 
Maar ook het uitdragen van het evangelie, zowel intern als extern, doelt op 
leerprocessen. Evangelisatie wordt overigens maar enkele malen genoemd. 
Men is er dan op gericht de ander te leren wat het geloof inhoudt. Ook kunnen 
worden genoemd taken die verwijzen naar het delen van levenservaringen om 
daardoor te kunnen groeien. Hierin zit tevens een aspect van delen, maar de 
verbinding met groei wijst ook op leerprocessen. Een variant daarop is elkaar 
te helpen groeien in de betrokkenheid op de kerk of op Christus.

Het is denkbaar dienen als een aspect van leren te zien. Immers wanneer het 
handelen gericht is op het werven van nieuwe leden door middel van geloofs-
overdracht, zit daar duidelijk een element van leren in, terwijl vanuit het aspect 
dienen de gelovige zich daardoor vooral kan laten motiveren. 
Het is niet altijd mogelijk beide strikt van elkaar te scheiden. Maar dat is eerder 
al vastgesteld. 
Wanneer we zo dicht mogelijk bij de uitspraken blijven, is het mogelijk dienen 
als aparte categorie te begrenzen ten opzichte van leren. Onderling meeleven 
bijvoorbeeld wordt vaak genoemd. Bij dergelijke taken moet niet worden ge-
dacht aan leren. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat taken zoals die 
genoemd werden bij pastoraat/diaconaat in de praktijk vaak een dienend ka-
rakter hebben. 
Dienen wordt misschien het meest pregnant uitgedrukt in de taak: omzien 
naar elkaar. Met kleine variaties komt deze taak als zeer belangrijk naar voren. 
Variaties betreff en vaak concretiseringen, zoals elkaar helpen, elkaar tot een 
hand en een voet zijn, er zijn voor elkaar, et cetera.
Groepen zijn in de ogen van veel predikanten bij uitstek gremia die blijkbaar 
waar kunnen maken wat de kerk in haar meer traditionele vorm laat liggen. 
Hier komt weer naar voren wat ik eerder opmerkte, dat er een tekort wordt 
gevoeld. Wanneer de kerkelijke organisatie haar taken naar behoren zou ver-
vullen, zou de behoeft e aan andere organisatievormen wellicht ook niet voor-
komen.
Wat opvalt, is dat de externe gerichtheid bij de taak dienen zeer bescheiden is. 
Wordt evangelisatie een aantal malen genoemd, ondersteunen in welke vorm 
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dan ook van niet-leden wordt slechts tweemaal genoemd, maar niet zeker is 
wat de respondenten daarbij voor ogen hadden. 
De eerste genoemde taak wordt omschreven als het plaats bieden aan nieuwe 
mensen, maar dan volgt direct: en meenemen naar Christus. Blijkbaar speelt 
ook hier het evangelisatiemotief. Bij de tweede gaat het over de eerste opvang 
van ongelovigen. Het woord eerste suggereert dat het uiteindelijke doel op-
name in de kerkgemeenschap is. 
De voorzichtige conclusie die getrokken kan worden, is dat de groepen een 
taak hebben die vooral intern gericht is. Dat is opvallend omdat in de literatuur 
juist het groeiaspect sterk wordt benadrukt. In de vrijgemaakte kerken is dat 
niet een belangrijk motief om te kiezen voor een andere structuur, althans in 
de ogen van de predikanten.

Delen en dienen liggen dicht bij elkaar. Een taak als omzien naar elkaar kan 
inhouden dat in de ontmoeting iets wordt gedeeld. Het omzien naar elkaar 
gaat daar echter wel aan vooraf.
Toch is duidelijk dat binnen de categorie pastoraat/diaconaat veel daar ge-
noemde taken een aspect van dienen en een aspect van delen hebben.
Onderscheid kan worden gemaakt door uit te gaan van de posities van betrok-
kenen. Bij dienen staat het belang van de ander voorop. In zekere zin zijn de 
posities ongelijkwaardig omdat er een gevende en een ontvangende partij is. 
Bij delen is veelmeer sprake van gelijkwaardigheid van de betrokken partijen. 
Delen moet hier niet worden opgevat in de zin van uitdelen, dan zou er reden 
zijn vooral te spreken van dienen.
Delen is vooral een taak die het gemeenschapskarakter van de groep tot uit-
drukking brengt.
Het gaat om het uitdrukking geven aan datgene wat men op voorhand al deelt. 
Het behoren tot de geloofsgemeenschap krijgt in de groep concreet gestalte 
doordat men in het handelen die gemeenschap zichtbaar maakt. De boven ge-
geven omschrijving verwijst terug naar het bijbelse principe dat men elkaars 
lasten draagt en elkaars vreugden deelt. 
Voorwaarde daarvoor lijkt dus te zijn dat men deel uit moet maken van de 
geloofsgemeenschap. Er wordt niet verwezen naar het dragen van lasten of het 
delen van vreugden buiten de eigen groep. Voorbeelden van taken die predi-
kanten noemen zijn ondermeer: het delen van levenservaringen, het delen van 
geloof.

Met behulp van de empirische gegevens uit de predikantenenquête is verdere 
invulling gegeven aan de verschillende functies. De volgende stap is het mate-
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riaal uit hoofdstuk 3, waarin een beschrijving werd gegeven van een concrete 
casus, te analyseren met behulp van het analyseschema, waarbij functies en 
cognities op elkaar worden betrokken.

10.3 Vieren

In paragraaf 10.2 is besproken dat vieren vooral verbonden moet worden met 
de zondagse erediensten en kerkelijke feestdagen. Uit de opbrengsten van de 
predikantenenquête bleek dat dit element binnen de groep geen rol van bete-
kenis speelt. 
Vieren is gedefi nieerd als het gedenken van het werk van Christus en het heil 
van God voor de wereld. Analyse van de data levert slechts zeer beperkte aan-
wijzingen op dat het element vieren een rol speelt binnen de groep. Een tweetal 
aanwijzingen kan worden genoemd. De eerste heeft  betrekking op zingen. Op 
zich behoeft  zingen niet noodzakelijkerwijs onder vieren te worden gerang-
schikt. Het kan immers ook een element van bijvoorbeeld delen zijn, maar 
leren is ook verdedigbaar. Omdat gezegd wordt dat men met elkaar een aantal 
fi jne liederen kan zingen, zou dit in de richting van vieren kunnen wijzen. 
Zekerheid daarover kan echter niet gegeven worden. Elders wordt gezegd dat 
er blijdschap en vreugde kan zijn om goede en fi jne zaken uit het leven van 
alledag en als voorbeeld daarvan wordt genoemd het zich een kind van God 
weten, of blij zijn met Gods vaderlijke zorg. Hierbij maak ik echter de kantte-
kening dat deze uitspraak geplaatst wordt in de context van meeleven. Dat zou 
dan eerder wijzen op het element delen dan op vieren. 
Samenvattend stel ik vast dat er onvoldoende aanwijzingen zijn om de functie 
vieren als substantiële handeling van de kleine groep te zien. Het is daarom 
ook niet mogelijk een relatie te leggen met de verschillende cognities. Hooguit 
kan zeer voorzichtig worden gezegd dat zingen een aspect van descriptieve 
en van prescriptieve kennis is, omdat men lijkt uit te gaan van de gedachte 
dat binnen het kerkelijk samenleven, in welke vorm dan ook, zingen daar-
van een bestanddeel vormt. Het samenkomen van gelovigen veronderstelt een 
aantal standaardhandelingen, waaronder gebed en zingen. Het gemeente zijn 
krijgt ondermeer gestalte in deze handelingen, die niet vrijblijvend zijn, maar 
de gemeenschap constitueren. Omdat descriptieve en prescriptieve kennis res-
pectievelijk antwoord geven op de vragen hoe en waarom iets gedaan moet 
worden en zingen bijdraagt aan de existentie van de gemeenschap, maar daar 
niet mee samenvalt, noem ik deze twee vormen van culturele kennis. 
De uitspraak zich een kind van God te weten kan in de richting wijzen van 
ideologische kennis omdat het hier gaat om een centraal leerstuk. 
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Het woord weten echter zou kunnen betekenen dat hier meer gedacht moet 
worden aan individueel gebonden kennis waarvan in de groep kan worden 
getuigd, zonder dat de verbinding wordt gelegd met gedeelde conceptueel- 
propositionele kennis. 

10.4 Leren

Leren is omschreven als het leren begrijpen van de bijbel en het in de praktijk 
brengen van het geleerde. Het gaat om de vraag hoe te handelen en de beteke-
nis voor het hier en nu te beseff en.
Direct vanaf het begin wordt bijbelstudie genoemd als een activiteit die in de 
miniwijken zou moeten gebeuren. Men is van mening dat deze activiteit tot 
de kern van het gemeentelijk leven behoort. Maar leren komt ook op een an-
dere manier naar voren. Gemeenteleden moeten tevens leren te functioneren 
binnen de kleine groep. Kerkblad, preek en gemeenteavonden worden daarbij 
als mogelijke middelen genoemd. Uiteindelijk moet deze vorm van leren wel 
weer bijdragen aan de eerste vorm van leren. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de 
vaststelling dat de miniwijken zich moeten ontwikkelen tot groepen waar ook 
bijbelstudie plaatsvindt.
Bijbelstudie is gericht op het luisteren naar Gods Woord in het persoonlijke 
leven, schrijft  de CAZ.1 Onmiddellijk volgt daarop dat bijbelstudie niet mag 
vervlakken tot een uitwisseling van meningen en ervaringen, en dat al even-
min mensen moeten worden afgeschrikt omdat ze hun hele hart moeten uit-
storten.

Hierbij rijst de vraag hoe bijbelstudie in de praktijk dan zou moeten functione-
ren. Het ontdekken van wat God van je vraagt met het oog op het persoonlijke 
functioneren, is niet in een één-op-één relatie uit de bijbel af te leiden. Geza-
menlijke bijbelstudie zou dan ook niet nodig zijn. Persoonlijke opvattingen en 
ervaringen kunnen als bron dienen om in het gezamenlijke hermeneutische 
proces verder te komen. De indruk bestaat dat men op twee gedachten hinkt. 
Enerzijds heeft  de bijbel als betrouwbare kenbron het laatste woord, anderzijds 
vragen gelovige activiteiten om het interpreteren van deze kenbron. Daar ko-
men menselijke opvattingen en ervaringen in confrontatie met het woord uit 
de bijbel en er zullen vervolgens keuzes moeten worden gemaakt. Angst dat de 
menselijke ervaring het primaat krijgt, kan wellicht voeding hebben gegeven 
aan de gedachte dat bijbelstudie niet moet gaan over menselijke opvattingen 

1. CAZ 2000.
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en ervaringen. Het niet uitgenodigd moeten worden het hart uit te storten, 
biedt enige steun voor deze gedachte. Geloven is bij uitstek verbonden met 
emotie. Zingen en gebed zijn bijvoorbeeld middelen waarmee uiting gegeven 
kan worden aan deze emotie. Het geloof wordt daarin beleden. Belijden bete-
kent naspreken van Gods Woord. Daar is het hart sterk bij betrokken. Het te-
rughoudend spreken hierover zou opnieuw kunnen duiden op angst voor het 
teveel op de voorgrond treden van deze emotie als uiting van menselijke er-
varing. Het is denkbaar dat dit mee voortkomt uit gesignaleerde toenemende 
evangelicale invloeden met een sterk accent op de persoonlijke ervaring en het 
uitdrukking daaraan geven (zie hoofdstuk 2).

Merkwaardig is dat wanneer men in het jaar 2000 besluit het concept van de 
miniwijk gemeentebreed in te voeren, aanwijzingen gegeven worden die juist 
de persoonlijke ervaring sterk naar voren laten komen. De gespreksleider 
wordt geacht het te behandelen thema vanuit de eigen ervaring te presenteren 
en anderen uit te nodigen daarop in te haken door met eigen ervaringen en 
belevingen te komen. Er wordt hier op geen enkele wijze gerefereerd aan een 
norm waaraan ervaringen en belevingen getoetst zouden moeten worden. 
Wel wordt dan even later een aantal werkvormen genoemd die moeten bijdra-
gen aan het doel van de miniwijk, waaronder bijbelstudie, preekbespreking en 
thema’s rond het werk van de Geest, wedergeboorte, goede werken, et cetera. 
Het doel van de miniwijk wordt echter primair omschreven in termen van 
meeleven, ondersteunen, bemoedigen enzovoort. 
De bijbelstudie lijkt dan ook niet een intrinsieke waarde op zich te vertegen-
woordigen, namelijk God beter te leren kennen, maar meer als middel te func-
tioneren om met elkaar in gesprek te raken teneinde daardoor elkaar te leren 
kennen en te ondersteunen.
Een andere aanwijzing daarvoor is het gegeven dat we in de kleine groep leren 
om te gaan met afwijzing en we elkaar leren waarderen en accepteren. We le-
ren om te gaan met kritiek en het geven van complimenten. Deze beschrijving 
legt de nadruk op de persoonlijke groei van de groepsleden. 
 
Leren wordt daarnaast ook verbonden met het ambt. De gemeente moet func-
tioneren als het lichaam van Christus, het ambt is erop gericht dit in de ge-
meente te bewerken door leden toe te rusten. Concreet betekent dit dat mensen 
moeten leren naar elkaar om te zien en dit niet over te laten aan ambtsdragers. 
Het naar elkaar omzien blijkt in de praktijk uit inzet van ieders gaven, maar die 
inzet kan pas op waarde worden geschat wanneer mensen om Christus wil hun 
broeder en zuster liefh ebben. 
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Ter legitimatie van deze redenering wordt verwezen naar de brieven van Pe-
trus en Paulus, waarin gesproken wordt over de onderlinge omgang van ge-
meenteleden. 
De manier waarop leren vorm krijgt heeft  inderdaad te maken met het han-
delen van gemeenteleden, maar dan vooral met het handelen zoals dat tussen 
leden onderling vorm moet krijgen. Het leren over de bijbel wordt in deze 
context geplaatst. Het gaat er dus niet zozeer om kennis op te doen over God, 
of te achterhalen hoe te handelen in allerlei ethische kwesties, maar hoe op 
een verantwoorde manier om te gaan met groepsgenoten, waarbij persoonlijke 
ervaringen een cruciale rol spelen. De bijbel lijkt daarbij meer de rol van inspi-
ratiebron dan van kenbron te vervullen. 

Uit het gebodene blijkt dat leren binnen de religieuze praktijk op verschillende 
manieren een rol vervult. Er zijn diverse lagen te onderscheiden. Ook hier 
blijkt de rootmetafoor van de gemeente als lichaam een voorname rol te spelen. 
Ontologisch is de gemeente het lichaam van Christus. Enerzijds kan deze cul-
turele kennis opgevat worden als descriptieve kennis. Er bestaat geen verschil 
van opvatting over deze typering van de gemeente. Binnen het gehanteerde 
taalveld is het gebruik van de metafoor onproblematisch. Anderzijds veron-
derstelt deze kennis tevens ideologische kennis. Immers de metafoor verwijst 
naar de bestaansgrond van de praktijk. Daartussen bewegen zich vragen rond 
de concretisering. Wat betekent het voor de leden van de gemeente om deel uit 
te maken van het lichaam? Het gaat dan om vragen over het hoe, waarin men 
vrij is en waarin niet.
Het behoren tot de gemeente als lichaam van Christus veronderstelt ten aan-
zien van leerprocessen dat de bijbel moet worden bestudeerd. Die activiteit op 
zich is een vorm van zowel descriptieve als prescriptieve kennis. In de hier be-
schreven context ligt het accent vooral op descriptieve kennis. Er is een zekere 
vrijblijvendheid geconstateerd wat deze activiteit betreft . Bij de invoering van 
het groepenconcept wordt bijbelstudie als een mogelijke werkvorm genoemd, 
naast verschillende andere. 
Op een andere manier speelt kennis vanuit het Woord van God een veel grote-
re rol. Wanneer gesproken wordt over de vraag hoe mensen in de kleine groep 
met elkaar om moeten gaan, wordt gerefereerd aan gaven die moeten worden 
ontdekt en ingezet. Daarvoor wordt verwezen naar ideologische kennis, de 
brieven van Petrus en Paulus als ultieme kenbron en behorend tot de bestaans-
grond van de gemeente. 

Daaruit wordt dan prescriptieve kennis gedistilleerd die voorschrijft  dat ont-
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dekte gaven ten nutte van de medeleden moeten worden ingezet. 
Op nog een andere manier speelt hierin ideologische kennis een rol. Gaven 
kunnen pas worden ingezet wanneer men ‘om Christus wil’ zijn broeder en 
zuster liefh eeft . Uitgangspunt is de liefde van Christus voor de gemeenteleden. 
Het ontdekken van deze liefde maakt het mensen mogelijk zich in te zetten 
voor de naaste binnen de groep. 
Samengevat komt ideologische kennis vooral naar voren in de gebruikte meta-
foor van het lichaam van Christus in combinatie met de gaven die leden van de 
groep hebben ontvangen en inzetten, want men moet zijn medelid liefh ebben 
omdat Christus ons liefh eeft . De concretisering zien we dan op het niveau van 
descriptieve kennis. Er wordt duidelijk gemaakt hoe we het geleerde in praktijk 
kunnen brengen, namelijk door samen te zingen, te bidden, en ervaringen te 
delen. 
Kerk als lichaam is een aspect van descriptieve kennis, en prescriptieve ken-
nis komt naar voren in de verplichting gaven in te zetten. Het zwaartepunt 
lijkt te liggen bij deze twee soorten kennis, die vorm krijgen in de relaties tus-
sen groepsleden. Wel wordt het vertrekpunt genomen in ideologische kennis, 
maar met als doel eigen gaven te ontdekken met het oog op de versterking van 
de onderlinge relatie.
Over de aard van die relatie wordt gezegd dat men elkaar wezenlijk moet ken-
nen om elkaars leven te kunnen delen en daarin elkaar bij te staan. 

10.5 Delen

Delen is gedefi nieerd als het uitdrukken van datgene wat men deelt. Hierin 
wordt de geloofsgemeenschap zichtbaar. Het betreft  aspecten die bijdragen 
aan de beleving van de gemeenschap.
Het bij elkaar komen in kleinere groepen vooronderstelt een zekere gemeen-
schappelijkheid die gelegen is in een geheel van geloofsopvattingen met een 
welomschreven karakter.
Op dit punt weet men wat men aan elkaar heeft . De bijeenkomsten zijn ook 
nadrukkelijk bedoeld als medium om te groeien in het aspect van delen. Men 
neemt aan dat mensen door het delen van ervaringen en het uitwisselen van 
opvattingen meer op elkaar betrokken raken.
De miniwijken worden gekarakteriseerd als kernen van gemeenschap. De 
regelmatig herhaalde boodschap dat die gemeenschap door deze werkwijze 
groeit in betrokkenheid, en dus in een toename van wat wordt gedeeld, laat 
zien dat men in een ongedeelde gemeente onvoldoende met elkaar deelt.
In een kerkblad merkt de predikant in een hoofdartikel op dat de miniwijken 
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de mogelijkheid bieden dat ieder gemeentelid optimaal kan delen in de ge-
loofsverbondenheid die de Heilige Geest werkt. Daarom zal de verbondenheid 
in miniwijken worden gestimuleerd. Daar, in die kleinere eenheden, daar leeft  
de gemeente. De kleine wijk is overzichtelijk, en toch groot genoeg om iets van 
de veelzijdigheid van het hele lichaam te ervaren. 
Elders lezen we dat van ons (leden van de gemeente) alleen gevraagd wordt te 
geloven in God en Hem lief te hebben. Het is fi jn als we elkaar daarin herken-
nen en die basis met elkaar kunnen delen. 
Maar gemeenschap heeft  in dit verband niet alleen betrekking op geloofskwes-
ties, maar op het hele leven. Leden worden opgeroepen het leven met elkaar 
te delen. Dat leven is gestempeld door Jezus Christus. Men lijkt wel te beseff en 
dat niet ieder lid daarvan in dezelfde mate gediend is, gelet op de opmerking 
dat het fi jngevoeligheid vraagt om iedereen erbij te betrekken. 
Delen kan ook betrekking hebben op mensen van buiten. De CAZ benoemt 
een goed draaiende miniwijk als een krachtbron voor evangelisatie. Dat wordt 
echter niet concreet uitgewerkt. Wel worden verschillende activiteiten ge-
noemd die kunnen bijdragen aan een versterking van het relatienetwerk waar-
door meer kan worden gedeeld. Men denkt dan aan het samen uitvoeren van 
taken en projecten, gezamenlijke maaltijden, een barbecue et cetera. Bijbelstu-
die levert aan het aspect van delen ook een bijdrage, maar dan vooral wanneer 
uiting wordt gegeven aan daarmee verbonden persoonlijke ervaringen. 
Concreet wordt men ook wanneer ingegaan wordt op meeleven. Delen kan 
niet zonder meer gelijkgesteld worden met meeleven, maar ligt daar wel dicht 
tegenaan. Wanneer meeleven bestaat uit eenrichtingsverkeer, kan niet van de-
len gesproken worden, maar uit omschrijvingen blijkt vaak dat gedacht wordt 
aan wederkerigheid, dan is delen wel aan de orde.
De kerkenraad noemt een aantal activiteiten die wijzen op een versterking van 
de onderlinge cohesie door zaken uit te wisselen waardoor wederzijdse her-
kenning ontstaat. Aanbevolen wordt blijdschap en vreugde om goede en fi jne 
zaken, en verdriet en zorg over vervelende zaken uit het leven van alledag te 
delen. 
In het rijtje wordt bijvoorbeeld het zich een kind van God weten genoemd 
en de blijdschap die daarover kan bestaan. Gelet op de gemeenschappelijke 
achtergrond van de leden van de groep mag worden verondersteld dat er op 
dit punt wederzijdse herkenning kan zijn. Ook de een paar keer herhaalde ad-
viezen met elkaar te zingen zijn gefundeerd in de aangenomen gemeenschap-
pelijkheid die beleefd en tot uitdrukking gebracht wordt in het zingen. 

De omschrijving van kleine groepen als kernen van gemeenschap wijst op des-
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criptieve kennis. Een kleine groep is een gemeente in het klein. Leden kiezen 
elkaar niet uit, maar horen bij elkaar. De verwijzing naar Christus moet waar-
schijnlijk geïnterpreteerd worden in deze zin, dat Christus ons heeft  liefgehad 
en wij daarom elkaar moeten liefh ebben en op die basis gemeenschapsstich-
tend bezig moeten zijn. Gemeenschap veronderstelt het delen van opvattingen 
en het daaraan uiting geven. Deze argumentatie is gestoeld op Gods Woord 
en valt daarmee onder ideologische kennis. Ook de fundering van de geloofs-
verbondenheid in het werk van de Geest kan worden gerangschikt onder deze 
vorm van kennis. De eisen, die voortvloeien uit deze culturele kennis, schrij-
ven bepaalde handelingen voor, met andere woorden, leveren prescriptieve 
kennis op. 
Uit het materiaal is deze vorm van kennis niet direct afl eesbaar. Wel treff en we 
indicaties aan die in de richting van prescriptieve kennis wijzen. De verwach-
ting is dat men met elkaar zal zingen en de bijbel zal bestuderen, maar omdat 
men de miniwijken vrij wil laten in de invulling van de avond is er geen directe 
verplichting om deze activiteiten een plaats te geven.
Sterker is de oproep het leven van alledag met elkaar te delen. Het gewicht dat 
hieraan wordt toegekend, is relatief groot omdat een directe verbinding wordt 
gelegd met een aspect van ideologische kennis. Het leven van gemeenteleden 
is gestempeld door Jezus Christus. 
Hoe delen hier concreet kan gebeuren wordt duidelijk gemaakt aan de hand 
van een reeks voorbeelden die vallen onder causale kennis. Het samen uitvoe-
ren van taken of projecten, het samen eten, maar ook het samen zingen en 
lezen uit de bijbel.
Bij delen ligt het accent sterk op ideologische kennis. Dat ligt ook wel enigs-
zins voor de hand. Immers bij delen is de focus gericht op datgene wat gedeeld 
wordt. Omdat geloofsovertuigingen de basis vormen voor de geloofsgemeen-
schap, mag worden verwacht dat het delen sterk verbonden wordt met die as-
pecten van de geloofskennis die daarvan uitdrukking zijn.
De verbinding met de metafoor van het lichaam speelt ook hier een grote rol. 
Dit betekent niet dat andere niveaus geen rol spelen, vooral de beantwoor-
ding van de vraag hoe delen concreet vorm kan krijgen levert causale kennis 
op. Men verwacht dat bijvoorbeeld zingen een activiteit is die bijdraagt aan 
gemeenschapsvorming. Daaronder zit echter ook weer een aspect van ideolo-
gische kennis omdat we gehouden zijn de naam van God te prijzen. Zingen is 
daarvoor bij uitstek een middel. 
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10.6 Dienen

Dienen heeft  betrekking op activiteiten die gericht zijn op het welbevinden van 
de naaste. Als meest pregnante omschrijving is gegeven de taak die gelovigen 
hebben in het omzien naar elkaar. Daarbij moet echter wel de kanttekening 
worden gezet dat dienen ook betrekking kan hebben op mensen die geen deel 
uitmaken van de geloofsgemeenschap. Eerder bleek echter dat dit maar zeer 
beperkt aan de orde is (zie hoofdstuk 3 en 6).
In de data is relatief veel materiaal te vinden dat verwijst naar de functie die-
nen. Niet altijd is duidelijk of een uitspraak betrekking heeft  op dienen of op 
delen. Een toename van onderlinge betrokkenheid bijvoorbeeld kan wijzen op 
dienstbaarheid, maar wanneer er verder geen toelichting wordt gegeven, ligt 
het meer voor de hand dit te rangschikken onder delen.
Omgekeerd kan het met elkaar meeleven een aspect van delen bevatten, maar 
in dit geval ben ik geneigd eerder aan dienen te denken. Immers dat meeleven 
wijst indirect op het iets betekenen voor de ander, in de zin van ondersteuning 
of begrip. 
Het met elkaar meeleven wordt in het materiaal regelmatig genoemd. Als as-
pect van dienen acht men ook dit te behoren tot de kern van de gemeente 
van Christus. Hiermee verwant zijn uitspraken op een hoger abstractieniveau, 
namelijk: onderlinge zorg, onderling pastoraat en onderling diaconaat. Het 
naar elkaar omzien is een concretisering van zorg, pastoraat en diaconaat. Nog 
concreter wordt men wanneer het naar elkaar omzien wordt omschreven als 
meeleven en daaraan een reeks van voorbeelden wordt gekoppeld. Ook hier 
geldt echter dat dienen niet altijd scherp te begrenzen valt ten opzichte van de-
len. Maar wanneer bijvoorbeeld ziekte wordt genoemd, ligt het voor de hand 
eerder aan dienen dan aan delen te denken.
Uit het regelmatig benoemen van gaven en het inzetten daarvan ten behoe-
ve van de gemeente mag worden opgemaakt dat dienen een centrale plaats 
inneemt, of moet innemen in de gemeente en de kleine groep. Het noemen 
van bijbelteksten laat er geen misverstand over bestaan dat de gemeente een 
dienende gemeente moet zijn. Vanuit deze gedachte ligt het primaat meer bij 
dienen dan bij delen en is dat een extra argument om het meeleven en omzien 
naar elkaar eerder als dienen dan als delen op te vatten. 
Gaven en de verbinding met dienst worden expliciet benoemd in de uitspraak 
dat in alle bedieningen Christus zelf actief is. Zijn dienst krijgt in en door de 
gemeente gestalte en is gekoppeld aan ieders genadegaven. Dienst en liefde 
worden met elkaar verbonden in de uitspraak dat de inzet tot dienstbetoon 
voorwaardelijk verbonden is met het liefh ebben van ieders broeder en zuster. 
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De taak van de ambtsdragers is de heiligen tot dienstbetoon toe te rusten. Con-
creet betekent dit dat ouderlingen en diakenen mensen helpen in het vorm 
geven van het dienen van medeleden. Hier wordt een dubbele binding met 
leren zichtbaar. Mensen moeten leren hoe de ander te dienen, maar er is ook 
tijd nodig, zo wordt opgemerkt, mensen moeten leren elkaar te vertrouwen en 
aan elkaar te wennen.
Wanneer aan deze voorwaarden is voldaan zijn we in staat tot wederzijds 
dienstbetoon. Juist doordat we elkaar kennen, kunnen we elkaar helpen, zo 
wordt gezegd. Dienen komt ook naar voren bij persoonlijke ontwikkeling. 
Eerder noemde ik dat al bij leren, maar hier zit ook een aspect van dienen in. 
Het uitdelen van complimenten en het geven van eerlijke kritiek, en acceptatie 
van onderling vermaan, is gericht op het dienen van de naaste. 
In dit onderdeel ligt een sterk accent op prescriptieve kennis. Geredeneerd 
vanuit gaven die mensen bezitten, heeft  men de plicht deze gaven in te zet-
ten ten behoeve van de gemeente of de leden daarvan. Dat wordt nog zwaarder 
aangezet door te beklemtonen dat die inzet vanuit liefde moet gebeuren.
Onderlinge zorg, pastoraat en diaconaat zijn geen vrijblijvende categorieën, 
maar zijn concretiseringen van een dienende attitude die leden van de groep 
ten aanzien van elkaar moeten laten zien. Een overkoepelende term is meele-
ven. Daaronder kunnen zowel zorg als pastoraat en diaconaat worden begre-
pen. Wat speelt in een gegeven situatie bepaalt waarom het gaat. 
Uit de data blijkt dat deze handelingen gefundeerd worden in een aspect van 
ideologische kennis. De verwijzing naar het dienende werk van Christus maakt 
duidelijk dat dienen niet een vrijblijvende zaak is, maar de gemeente of een 
deel daarvan karakteriseert.
Ambtsdragers, aangewezen als vertegenwoordigers van Christus, vervullen 
een belangrijke voorbeeldfunctie. Zij dienen zelf, maar rusten ook de heiligen 
toe tot dienstbetoon. Hier worden prescriptieve en ideologische kennis direct 
aan elkaar gekoppeld. Het woord heiligen verwijst naar bijbels spreken over 
gelovigen die geroepen zijn tot de dienst aan de naaste.
Descriptieve kennis komt beperkt naar voren. De uitspraak dat de gemeente 
een dienende gemeente is kan hieronder worden gerangschikt. Het elkaar le-
ren kennen wordt als voorwaarde genoemd voor het ontstaan van een die-
nende attitude. Dat is een vorm van causale kennis. Om adequaat te kunnen 
dienen, is het nodig dat er tussen mensen een zekere band is. Daardoor leert 
men elkaars behoeft en en kan daarop worden gereageerd. Het geven van com-
plimenten, van kritiek en vermaan, is een concretisering van dienen. Daarin 
zijn keuzes mogelijk, ook deze gedragingen vallen onder causale kennis. Het 
begrip vermaan kan ook een andere lading hebben omdat vermaan als een 
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typisch ambtelijke categorie wordt gebruikt binnen het religieuze taalveld. 
Vanuit die benadering is het mogelijk vermanen ook te rangschikken onder 
prescriptieve kennis. Uit de context kan niet met zekerheid worden opgemaakt 
wat bedoeld wordt. 

10.7 Overwegingen

Gelet op de activiteiten in de miniwijken moet de gemeente gezien worden als 
een gemeente met kleine groepen in plaats van een van kleine groepen.
De groepen zijn vooral intern gericht. Dat werkt naar twee kanten uit. Er is 
weinig aandacht voor hen ‘die buiten zijn’. Uit de in hoofdstuk 2 genoemde 
toename van de openheid van de vrijgemaakte kerk kan worden geconclu-
deerd dat die openheid meer een beweging van binnen naar buiten dan van 
buiten naar binnen is. Met andere woorden, men ontdekt elders inzichten 
van waarde, of waardeert deze anders, maar draagt het eigen gedachtegoed 
niet actief uit. Impliciet circuleert een visie op de gemeente als een orga-
nisch geheel waarbij het in kleine groepen bijeen zijn functioneel is voor de 
gemeente omdat de onderlinge band wordt versterkt. Dit laatste is dan ook 
het ultieme doel. De lichaamsmetafoor drukt de essentie daarvan uit. Deze 
metafoor behoort tot de kern van de gebruikte cognitieve kaart. Er is daarom 
een bepaalde logica in de relatief grote aandacht voor de functies delen en 
dienen. Juist deze functies springen gezien vanuit de lichaamsmetafoor het 
sterkst naar voren. Dat specifi ceert echter wel de culturele kennis. Vieren 
speelt nauwelijks een rol, leren staat in dienst van de functies delen en die-
nen. 
Kerkleden moet leren om beter te kunnen delen en dienen. Wat ze moeten 
leren, blijkt vooral op het vlak te liggen van kennismaking en wederzijdse 
dienstverlening ten behoeve van een groei in relaties. De lichaamsmetafoor 
behoort tot de ideologische kennis. Op dit punt zien we dat de daarmee ver-
bonden andere cognities verschuiven van groei in geloof naar groei in ge-
meenschap. De betekenis van de metafoor is dan vooral maatstaf zijn voor 
de kwaliteit van de onderlinge relaties. Gaven dienen daaraan bij te dragen. 
Dat kan een zeer bijbelse redenering zijn, tenzij de verbinding tussen groei in 
geloof en groei in gemeenschap van elkaar worden losgemaakt. Er zijn aan-
wijzingen aangetroff en die grond bieden voor deze uitspraak. In de verant-
woording wordt voortdurend de verbinding gezocht met ideologische kennis, 
maar in de concrete uitwerking, zoals die blijkt uit de ondernomen activitei-
ten en de gegeven adviezen, kan worden opgemaakt dat de eenheid niet voor-
ondersteld wordt, maar in de ontmoeting moet worden gecreëerd. Het beeld 
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is hier ambigu. Aan de ene kant wordt uitgegaan van gedeeld geloof. In die zin 
is er dus wel degelijk verbondenheid die gefundeerd is in een gemeenschap-
pelijk beleden geloof en een gemeenschappelijke geschiedenis, maar aan de 
andere kant ervaart men dat die verbondenheid onder druk staat of niet vol-
doende tot zijn recht komt. De praktijk vertoont onvoldoende de kenmerken 
van een gemeenschap, die moet actief worden bewerkt. Blijkbaar is gedeeld 
geloof niet voldoende om het beeld van het lichaam te vertonen. Daaruit kan 
worden opgemaakt dat leden in gebreke blijven. Ze worden opgeroepen om 
te zien naar elkaar, maar doen dat onvoldoende uit eigen beweging. Daarom 
is het nodig mensen in klein verband bij elkaar te brengen zodat de bijbelse 
opdracht beter kan worden waargemaakt en de gemeenschap meer beant-
woordt aan het beeld van het lichaam. Kon dit in de ongedeelde gemeente niet 
worden bereikt, men is er ook niet van overtuigt dat dit in de kleine groep wel 
zal lukken, gelet op de aanwijzingen die worden gegeven voor het werken in 
de miniwijk.

Door uit te gaan van ervaringen van leden en die ervaringen met elkaar te 
delen, ontstaat gemeenschap. Het behoeft  dan niet primair te gaan om geloofs-
ervaringen die uitgangspunt zijn, maar om ervaringen in het algemeen die 
bijdragen aan de groei in gemeenschap. De verschillen zijn subtiel, maar de ge-
dachtegang die hier onder kan liggen is dat niet geloof gemeenschap bewerkt, 
maar dat gemeenschap geloof bewerkt. Dat daardoor het subject een grotere 
plaats krijgt is evident, en dat sluit aan bij de in hoofdstuk 2 geschetste bredere 
ontwikkelingen binnen de vrijgemaakte kerken. 
 
In het volgende hoofdstuk maak ik de overstap naar de interviews. Deze stap 
is noodzakelijk. Immers, tot op heden zijn alleen data gepresenteerd op het ni-
veau van de aansturing. De daarvan gegeven interpretatie behoeft  niet overeen 
te stemmen met opvattingen van individuele actoren. Integendeel, het ligt in 
de rede te verwachten dat hier afwijkende meningen naar voren zullen komen. 
De eerder gedane constatering dat een belangrijke aanleiding voor het instel-
len van miniwijken het tekort aan ambtsdragers was, speelt op het niveau van 
het gemiddelde kerklid nauwelijks. Deze zal vooral een oordeel hebben over 
het praktisch functioneren van de kleine groep en de betekenis die dat voor 
hem of haar heeft . 
Na analyse van de data is het mogelijk in te gaan op verschillen en overeen-
komsten tussen beide typen opbrengsten. 

Daartoe worden vanuit de empirie een tweetal kaarten geconstrueerd: een op 
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het niveau van de aansturing en een op het niveau van de groep.
Maar eerst laat ik nu kerkleden van gemeente X aan het woord.
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Hoofdstuk 11    Kerkleden aan het woord

11.1 Inleiding

In het vorige hoofdstuk is een beschrijving gegeven van de verschillende func-
ties en cognities. Daarbij is de opmerking gemaakt dat we te maken hebben 
met cognitieve kaarten zoals die worden gehanteerd op het niveau van de aan-
sturing. In dit hoofdstuk komen gemeenteleden aan het woord.
Ook hier maak ik gebruik van hetzelfde ordeningskader, te weten de functies: 
vieren, leren, delen en dienen, en de cognities: descriptieve, causale, prescrip-
tieve en ideologische kennis, met behulp waarvan het mogelijk is de praktijk 
vanuit individueel gezichtspunt te beschrijven. De interviews zijn daarmee 
semi-gestructureerd. 

Het is niet mogelijk rechtstreeks aan leden van de miniwijk te vragen op welke 
wijze men invulling geeft  aan de verschillende functies. Dan zou de noodzaak 
bestaan eerst de respondenten te informeren over de betekenis van deze func-
ties, maar omdat mensen daarbij verschillende beelden hebben, is aggregatie 
nauwelijks meer mogelijk. 
Er is gekozen voor een zodanige vraagstelling dat daardoor informatie kon 
worden verkregen over de verschillende functies, zonder dat daardoor de res-
pondenten geperst worden in het door mij gebruikte model. 
Aan de kerkenraad is toestemming gevraagd voor het benaderen van gemeen-
teleden in het kader van dit onderzoek. Die toestemming is verkregen.
Respondenten zijn vooraf persoonlijk benaderd met de vraag mee te werken 
aan het onderzoek, waarbij informatie is gegeven over het doel daarvan. In 
alle gevallen vond men het leuk om mee te doen en was men graag bereid het 
gesprek aan te gaan. De gesprekken vonden plaats bij de mensen thuis. De 
interviews zijn met toestemming van de respondenten vastgelegd op band en 
daarna integraal uitgewerkt. 

Verrassend was de snelheid waarmee verzadiging werd bereikt. Na het twaalf-
de interview werden geen nieuwe thema’s meer ingebracht. Wel werd daarop 
gevarieerd, maar deze variaties brachten geen wezenlijk nieuwe inzichten naar 
voren. Verder was opvallend dat er binnen de verschillende leeft ijdsklassen 
een grote unanimiteit in de uitspraken viel te constateren. Alleen de respon-
denten in de leeft ijdsklasse 59 jaar en ouder weken af op de functie leren. Deze 
respondenten legden een sterk accent op het belang van bijbelstudie en gebed. 

Kerk (in) delen-26juni.indd   Sec10:317Kerk (in) delen-26juni.indd   Sec10:317 26-06-2008   11:05:3126-06-2008   11:05:31



318

Men achtte het een vanzelfsprekende activiteit binnen de miniwijk en was te-
leurgesteld dat daarvoor in de praktijk weinig ruimte bleek. Een verklaring 
zou kunnen zijn dat juist deze respondenten geneigd zijn de miniwijk als een 
substituut te zien voor de vereniging. Daarvoor kan steun gevonden worden 
in uitspraken die getuigen van spijt over de teloorgang van die verenigingen, 
waarvan ze vele jaren lid zijn geweest. Gesprekken over de overige functies 
leverden een vergelijkbaar beeld op ten aanzien van de overige leeft ijdsklassen. 
Er is daarom onvoldoende reden om extra interviews af te nemen. 

Steeds wordt begonnen met een impressie van de interviews per functie, waar-
na een interpretatieve beschrijving met behulp van de verschillende cognities 
volgt. 
De keuze van de respondenten is bepaald door het trekken van een steekproef. 
De gemeente bestaat uit acht wijken die zijn onderverdeeld in drie tot vier 
miniwijken. Uit alle wijken zijn respondenten geselecteerd met behulp van het 
handboek van de kerk. Er is daarbij rekening gehouden met zowel het onder-
scheid tussen mannen en vrouwen als leeft ijd. Daarom zijn de verschillende 
klassen gewogen. Dat betekende wel dat een aantal keren een herhaalde steek-
proef noodzakelijk was om de gewenste spreiding te verkrijgen.
Aan de hand van een leeft ijdentabel is de volgende weging toegepast. Met weg-
lating van de klassen 0-9 en 10-19 komt het ledenaantal op 701.

Klasse/ percentage/ aantal respondenten/ verdeling man vrouw.

KLASSE PERCENTAGE RESPONDENTEN
20-29 48.8% 10 (vrouw: 6 man: 4) 
30-49 35.8% 7 (vrouw: 3 man: 4)
50-59 6% 1 ( vrouw: 1)
59 en ouder 9.4% 2 ( vrouw: 1/ man: 1)

De groepen 0-9 en 10-19 zijn buiten het onderzoek gehouden. De reden daar-
voor is dat dit in de meeste gevallen doopleden betreft . Deze groep heeft  nog 
geen geloofsbelijdenis afgelegd. Omdat er een verschil in status is tussen doop-
leden en belijdende leden, de eerste categorie is bijvoorbeeld niet gerechtigd 
deel te nemen aan het avondmaal, beperk ik me tot de groep belijdende leden. 
Deze hebben uitgesproken zich te voegen naar de leer zoals die in de kerk 
wordt beleden. De uitgewerkte interviews zijn ter becommentariëring terug-
gelegd bij de respondenten. Dat heeft  niet geleid tot bijstellingen. 
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11.2 Vieren

Vieren is gedefi nieerd als het gedenken van het werk van Christus en het heil 
van God voor de wereld. Om informatie te krijgen over de functie vieren, is 
het vertrekpunt genomen in de vraag hoe men de zondagse diensten beleeft . 
Afh ankelijk van gegeven antwoorden werd daarna een verbinding gelegd met 
de miniwijk door te vragen of en hoe er verschillen waren met betrekking tot 
wat er in de miniwijk gebeurde. 
Een concreet voorbeeld maakt deze werkwijze duidelijk. Een respondent ver-
telde dat de essentie van de eredienst voor haar vooral gelegen was in het sa-
menzijn van de hele gemeente. Dat gaf haar altijd een feestelijk gevoel, het 
samen zingen vormde daarbij voor haar een hoogtepunt. Op zulke momenten 
beseft e ze een verlost kind van God te zijn, samen met alle broeders en zusters. 
“In de kerk kom je voor een stukje groei in geloof, iets delen met elkaar.” Op de 
vraag of ze tijdens bijeenkomsten van de miniwijk vergelijkbare gevoelens had, 
antwoordde ze ontkennend. Daar vond ze het vooral gezellig. Hier zit tevens 
een element van delen in, maar het zichzelf benoemen als een verlost kind van 
God wijst op het werk van Christus, en gecombineerd met het gebruik van het 
woord feestelijk is het verantwoord voor vieren te kiezen. 

Uit de predikantenenquête bleek dat het element vieren in de kleine groep 
geen rol van betekenis speelt. Op het niveau van de aansturing in gemeente 
X vertonen de data hetzelfde beeld. De functie vieren heeft  binnen de kleine 
groep blijkbaar een zeer beperkte betekenis. De opbrengsten van de interviews 
onderstrepen dat. Men acht dit element bij uitstek te horen bij de zondagse 
eredienst. “In de kerk gaat het om het samen opgaan, het samen zingen, je voelt 
dat je een bent, dat je erbij hoort, in de miniwijken merk je veel meer verschillen 
en dat is jammer.” 
Zingen gebeurt bij uitzondering, het is geen vast onderdeel. De vraag naar 
de betekenis daarvan levert op dat eerder gedacht moet worden aan delen 
dan aan vieren, omdat er aan het begin of eind van de bijeenkomst gezongen 
wordt, in het kader van opening en sluiting van de avond, vaak gecombineerd 
met gebed en/of bijbellezen. Als reden daarvoor geeft  men op dat daarin tot 
uitdrukking wordt gebracht dat men het geloof deelt en op dezelfde basis wil 
staan. 
Of ook dat het gepast is de avond te beginnen met het belijden van je geloof. 
Deze opmerking wijst wel in de richting van vieren, maar wordt maar een keer 
genoemd. Wel wordt in een tweetal gevallen de opmerking gemaakt dat tijdens 
bijeenkomsten van de kleine groep vieren een bestanddeel van de activiteiten 
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zou moeten zijn, maar dat het moed vereist om dat aan de orde te stellen. Men-
sen komen daarvoor niet naar de avonden… “dat doe je in de kerk.” 

Het gegeven dat zingen deel uitmaakt of zou moeten uitmaken van de activi-
teiten van de miniwijk wijst op prescriptieve kennis. Zingen is een vorm van 
belijden, zo wordt het ook letterlijk benoemd. Belijden is naspreken van Gods 
woord en onlosmakelijk verbonden met de religieuze praktijk. Er wordt niet een 
directe verbinding gelegd met de inhoud van dat belijden. “Zingen is bedoeld om 
God te eren en dat zou moeten in de miniwijk, maar hoe gaan we dat doen?”
Ideologische kennis speelt expliciet geen rol. Wel is een element van descrip-
tieve en causale kennis aanwijsbaar. De praktijk wordt deels gekenmerkt door 
activiteiten als belijden en zingen. Deze vormen van kennis worden echter 
vooral verbonden met de zondagse bijeenkomsten en niet met de activiteiten 
van de miniwijk. 
De conclusie dat de functie vieren geen rol van betekenis speelt binnen de 
kleine groep is gerechtvaardigd. Van de binnen de miniwijk vigerende cultural 
knowledge maps maakt vieren geen substantieel deel uit, met dien verstande, 
dat deze kennis geacht wordt te behoren tot de activiteiten op de zondag. Met 
andere woorden, deze kennis wordt tijdens erediensten geactiveerd, maar niet 
in de kleine groep. 

11.3 Leren

Leren is omschreven als het leren begrijpen van de bijbel en het in praktijk 
brengen van het geleerde. Het gaat om de vraag hoe te handelen en de betekenis 
voor het hier en nu te beseff en. Bij de respondenten is deze functie benaderd 
vanuit vragen als hoe de activiteiten in de miniwijk bijdragen aan geloofsgroei 
en persoonlijke groei. Expliciet is gevraagd te beschrijven welke activiteiten 
geleid hebben tot meer kennis van het geloof en hoe dat invloed heeft  gehad op 
gedrag. In vrijwel alle gevallen wordt hier bijbelstudie genoemd als belangrijke 
activiteit die zou moeten plaatsvinden in de kleine groep, maar in de praktijk 
nauwelijks voorkomt. “Het belangrijkste zou schrift lezing en daarover doorpra-
ten moeten zijn, dat gebeurt niet omdat men dat eenvoudig niet wil.”
Er worden verschillende redenen aangevoerd waarom dat niet het geval is. Een 
veel gehoord argument is dat men voor bijbelstudie terecht kan op de vereni-
gingen die vanouds als centrale bezigheid bijbelstudie beoefenden. De sterke 
teruggang van de verenigingen wijst echter op een afnemende behoeft e aan 
deze organisatievormen. Op de vraag waarom antwoordt men dat verenigin-
gen met hun strakke structuur niet meer passen in deze tijd. “Verenigingen, dat 
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was mooi toen, maar is uit de tijd, veel te formeel.” Het beeld is dus ambigu. Bij-
belstudie acht men wel belangrijk en die is vooral een taak voor de verenigin-
gen, maar zelf voelt men niet (meer) de behoeft e om daaraan deel te nemen. 
Een enkeling stelt dat het ook de wens van de kerkenraad is dat de verenigin-
gen verdwijnen omdat hun taak overgenomen wordt door de miniwijken.
Een tweede veel genoemd argument is dat kennis opdoen over de bijbel vooral 
kan gebeuren tijdens de zondagse bijeenkomsten en dan wordt vooral de preek 
genoemd. “Je hoeft  tijdens bijeenkomsten niet over de bijbel te praten, we hebben 
de preek op zondag.”
Ook hier is dubbelzinnigheid aanwijsbaar. Immers bijbelstudie zou een be-
standdeel van de activiteiten van de miniwijk moeten zijn, maar het gebeurt 
nauwelijks. 
Men voelt blijkbaar wel aan dat daarvoor een verklaring moet worden gegeven 
en noemt dan alternatieven die het ontbreken van bijbelstudie rechtvaardigen. 
“We hebben goede gesprekken over actuele thema’s.” en: “Naast de miniwijk is er 
een bijbelstudiegroep.”

Toch leeft  er bij velen de wens om een verdieping aan te brengen in de bij-
eenkomsten door met elkaar te praten over zaken die er toe doen. Er wordt 
dan een directe relatie gelegd met een verdieping van het geloofsleven. Een 
uitspraak illustreert dat: “Ik ga naar de kerk omdat ik dat niet kan missen, ik 
verwacht dat je daarover met je broeders en zusters kunt doorpraten (in de mi-
niwijk: JM), maar dat gebeurt niet, dan kan ik net zo goed thuis met m’n vrouw 
gaan praten.”
Anderen zeggen niet meer te zullen gaan wanneer bijbelstudie op de agenda 
staat. Daarvoor komen ze niet op de miniwijk. Ook komt regelmatig voor dat 
mensen ervoor kiezen bijbelstudie te doen met een groep buiten de miniwijk 
om. Als reden daarvoor wordt vaak genoemd dat dit met gelijkgestemden be-
ter gaat. 
Er speelt een bepaalde onmacht om verdieping voor elkaar te krijgen. Som-
migen wijten dat aan een gebrek aan aansturing. Er is geen vaste structuur, 
niemand voelt zich verantwoordelijk. “Vanuit de kerk merk ik helemaal niets.” 
Ook het ontbreken van afspraken rond start en afsluiting maakt dat mensen 
komen en gaan op momenten dat het hun uitkomt. De wens te beginnen met 
bijbellezing om daarover te kunnen doorpraten wordt daardoor gefrustreerd. 
De rol van de ouderling wordt genoemd. Deze zou moeten bijdragen aan het 
niveau van de bijeenkomsten. In dit verband wordt vaak gezegd dat door de 
miniwijk het jaarlijkse huisbezoek door de ouderling is verdrongen. Men be-
treurt dat en verwijt dat de kerkenraad. 
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Een ander regelmatig terugkerend thema is de diversiteit die aan het licht komt 
zodra men dieper op vragen rond het geloof ingaat. Lastige vragen worden 
daarom vermeden. In dit verband voelt men zich vaak ook niet veilig. “We 
hebben niet de vrijheid om te bidden, men is daar bang voor, terughoudend, er is 
een bepaalde schroom, er is zo weinig gezamenlijk.”
En een ander: “Wanneer het wel ergens over gaat komen onmiddellijk verschil-
len aan het licht die voor een nare sfeer zorgen, dus praten we niet meer over 
geloofszaken.”
En nog een ander: “Wanneer het gaat over bijbelstudie, bidden of zingen, dan 
wordt het moeilijk.” En: “We moeten goed met elkaar omgaan.”

Het gebruik van een jaarthema wordt positief beoordeeld. Men ervaart dat 
als een structureringsmechanisme dat het gemakkelijker maakt over serieuze 
zaken te spreken. Lang niet alle miniwijken maken echter gebruik van het ma-
teriaal en in enkele gevallen acht men dit ook te voorschrijvend. Men wil zelf 
keuzes maken, die keuzes blijken echter niet tot gevolg te hebben dat leerpro-
cessen die bijdragen aan geloofsgroei op gang komen, althans, men is niet in 
staat ze te benoemen. “Th ema’s vielen niet goed in onze miniwijk, we hebben dat 
ook niet nodig, we hebben altijd wel iets om over te praten.” Soms wordt daarbij 
gezegd dat men zelf thema’s wil bedenken. Navraag leert dat deze thema’s niet 
per defi nitie betrekking hoeven te hebben op geloofsgerelateerde zaken. “Het 
is niet nodig dat het altijd ergens over gaat.”
Expliciet wordt gezegd dat de miniwijk niet bijdraagt aan het groeien in geloof. 
De bijdrage aan het kerkelijk leven wordt vrijwel uitsluitend gevonden in het 
elkaar beter leren kennen.
Bij het onderdeel delen ga ik daar breder op in, maar elkaar leren kennen bevat 
ook een element van leren. In vrijwel alle gesprekken wordt hierop ingegaan. 
Doorvragen brengt echter wel een nuance aan het licht. Het elkaar leren ken-
nen blijkt vooral betrekking te hebben op maatschappelijke en familiale as-
pecten. Men wisselt informatie uit over gezinsleven, gezondheid, vakantie en 
werk. Onderwerpen die betrekking hebben op het geloofsleven komen niet of 
nauwelijks aan bod. 
De conclusie die men dan zelf regelmatig trekt, is dat de miniwijk bijdraagt aan 
het leren kennen van elkaar, maar dat het daarbij ook blijft . “Werk, auto’s en 
kinderen, dat passeert elke keer de revu.” In een enkel geval wordt de opmerking 
gemaakt dat men door de contacten in de miniwijk wel anders tegen elkaar 
gaat aankijken, maar doorvragen laat zien dat dit niet leidt tot het bijstellen 
van eigen opvattingen. 
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Wanneer dieper ingegaan wordt op het elkaar leren kennen, blijkt dat de opge-
dane kennis aan de oppervlakte blijft . Men kan meestal geen antwoord geven 
op vragen die gaan over de betekenis van het geloof voor medeleden in het 
dagelijks leven. “Ik steek er niets van op.” Het elkaar leren kennen lijkt in dit 
verband meer betrekking te hebben op delen dan op leren, zoals ik eerder al 
vaststelde.
Iemand beschrijft  een poging te hebben ondernomen meer diepgang aan te 
brengen door te gaan werken met kaartjes waarop vragen stonden die betrek-
king hadden op het geloof. Door een kaartje om te draaien werd een bepaald 
thema aan de orde gesteld waarover dan gesproken kon worden. “Na een paar 
kaartjes ging het weer over auto’s, vakantie, et cetera, geloofsgroei is niet aan de 
orde, het werkt eerder omgekeerd. Mensen komen vanuit een soort plichtsgevoel 
naar de miniwijk en omdat het niets oplevert holt dat enorm uit. Je krijgt dan een 
soort cultuur van, als je je gezicht laat zien is het oké.”
En een andere reactie: “Mensen zijn heel erg druk met hun eigen dingen, daarom 
komen zaken als de plaats van de christen in de wereld niet naar voren.”
Wel acht men de onderlinge contacten belangrijk, maar daarvoor wordt de 
miniwijk niet persé noodzakelijk geacht. Wanneer gevraagd wordt of er door 
deze contacten in het persoonlijke leven iets verandert, antwoordt men ont-
kennend. Een voordeel vindt men dat de miniwijk ervoor zorgt dat je ook 
mensen ontmoet die je anders niet zou ontmoeten. Wanneer alles overgelaten 
zou worden aan het vrije spel der krachten, beseft  men dat eigen voorkeu-
ren ervoor zouden kunnen zorgen dat mensen buiten de boot vallen. Toch 
blijkt het actief opzoeken van mensen die niet op de bijeenkomsten komen 
nauwelijks voor te komen. Men vindt dat mensen dat zelf moeten weten. Van 
enige missionaire activiteit is ook nauwelijks spraken. Men lijkt wel te beseff en 
hierin een taak te hebben, maar zet dat niet om in daden. 

De samenstelling van de miniwijken is in het ene geval veel meer divers dan 
in het andere.
Dat hangt onder andere samen met de woonomgeving. Dat lijkt invloed te 
hebben op de beleefde kwaliteit van de bijeenkomsten. In een enkel geval blijkt 
de miniwijk voornamelijk te bestaan uit leden die in een vergelijkbare levens-
fase zitten. Wanneer het daarbij gezinnen betreft , blijkt dat in deze miniwijken 
diversiteit als thema veel minder wordt benoemd en ook het thema veiligheid 
veel minder speelt. Men geeft  aan dat juist de kleinschaligheid tot meer open-
heid leidt, waardoor de bijeenkomsten bijdragen aan geloofsgroei. “Je kent el-
kaar goed, het geeft  een veilig gevoel, een hechte club, iedereen kan beter zijn ei 
kwijt. Ik denk dat daardoor de miniwijk het groeien in geloof kan bevorderen.” 
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Geloofsgroei wordt vooral omschreven als meer oog hebben voor elkaar. Men 
ziet geloofsgroei ook niet als het voornaamste doel, maar het omzien naar el-
kaar. Geloofsgroei en omzien naar elkaar lijken hier samen te vallen. Concreet 
betekent dat: op elkaars kinderen passen, voor elkaar een boodschap doen, bij 
ziekte op bezoek gaan et cetera. Bijbelstudie heeft  geen vaste plaats, dat gebeurt 
in aparte bijeenkomsten in kleiner verband, vaak ook wijkoverschrijdend.
Op het punt van diversiteit zijn de geluiden enkele malen dubbelzinnig. Men 
stelt vast dat diversiteit mooi is, maar zegt daarnaast dat de miniwijk een grote 
homogeniteit kent. “Diversiteit vindt ik leuk, interessant, mensen die veel heb-
ben meegemaakt, in onze miniwijk zijn het allemaal vergelijkbare mensen.”
De indruk bestaat dat die in de loop van de tijd sterker wordt omdat leden die 
niet passen binnen de groep geneigd zijn niet meer te komen. 
De groep streeft  daar niet bewust naar, maar bepaalde uitlatingen wijzen wel 
op voorkeuren. Over ouderen wordt een aantal malen opgemerkt dat deze 
afwijkende opvattingen hebben en daarom te weinig bijdragen aan een goede 
sfeer. Het ideaalbeeld dat verschillende generaties ook van elkaar kunnen le-
ren wordt door de feiten, in ieder geval in drie concrete gevallen, gelogen-
straft . 
Een ander aan de samenstelling gerelateerd gegeven heeft  ook betrekking op 
de ouderen. Wanneer er een groot leeft ijdsverschil binnen de miniwijk is, en 
een beperkt aantal ouderen, zeggen dezen dat ze zich niet thuis voelen op de 
bijeenkomsten. Het is vooral deze groep die komt om over het geloof te praten. 
Althans, dat is wat men zegt. “Het belangrijkste is een gesprek over het geloof, 
dat verwacht ik van de miniwijk.” Doorvragen levert op dat men de miniwijk 
als een substituut voor de vereniging wil zien en daarom verwacht dat er uit 
de bijbel gelezen, gebeden en gestudeerd wordt. Omdat dit in de praktijk niet 
gebeurt is men teleurgesteld. Een enkeling heeft  wel geprobeerd dit aan de 
orde te stellen, maar ervoer de reacties als: “oh, daar heb je die ouwe weer.” Ver-
schillende ouderen bezoeken de bijeenkomsten daarom niet meer. Omdat de 
huisbezoeken sterk zijn afgenomen voelt men zich verwaarloosd. 
 
Leren wordt sterk verbonden met descriptieve kennis. De bijeenkomsten van 
de miniwijk zouden gericht moeten zijn op groei in het geloof. Miniwijken zijn 
dus geloofsgroeiplaatsen.
Concreet wordt dat zichtbaar in het omzien naar elkaar. Dat is een karakte-
ristiek van de miniwijk. Impliciet zit hierin een verwijzing naar de gemeen-
schapsgedachte, waardoor de kerkelijke gemeenschap bij uitstek wordt gety-
peerd. Opvallend is wel dat nergens direct de verbinding wordt gelegd met 
ideologische kennis. De impliciete verwijzing naar het gemeenschapsideaal 
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wijst wel in die richting, maar een directe verbinding, bijvoorbeeld door te 
wijzen op een opdracht vanuit Gods Woord, wordt niet gelegd. 

De data laten zien dat vooral bijbelstudie, maar ook het gebed deel uit zou-
den moeten maken van bijeenkomsten van gelovigen, en dus ook een plaats 
moeten hebben bij de activiteiten van de miniwijk. Bijbelstudie en gebed zijn 
middelen die bijdragen aan het tot haar recht komen van de miniwijk en vallen 
daarmee zowel onder descriptieve als prescriptieve kennis. Immers ze dragen 
bij aan wat als het doel van de miniwijk wordt gezien, namelijk geloofsgroei, 
maar het zijn geen vrijblijvende activiteiten: ze behoren een plek te hebben 
tijdens de bijeenkomsten. Ook hier geldt dat geen expliciete verbinding wordt 
gelegd met ideologische kennis. 

Het ontbreken van aansturing en structuur wordt als een gemis gevoeld. Deels 
wordt daarvoor de kerkenraad verantwoordelijk gehouden. De kerkenraad is 
geroepen om leiding te geven.
Dit is vooral een vorm van prescriptieve kennis omdat hierin een normatief 
element naar voren komt. Ook het noemen van de ouderling als ambtsdrager 
valt hier onder. Van hem wordt in het bijzonder verwacht dat hij een bijdrage 
levert aan de geloofsgroei van leden, in welke vorm dan ook. Ook al wordt dat 
letterlijk niet zo gezegd, het behoort wel bij het beeld dat men van de ouder-
ling heeft . Er wordt niet zomaar iemand genoemd, maar de ouderling. Daarin 
komt een hele reeks betekenissen mee. 

Kerk en miniwijk worden in een bijzondere verhouding tot elkaar geplaatst. 
In de kerk wordt geleerd. In het bijzonder moet de preek daaraan bijdragen. 
Kerk en preek horen bij elkaar en vooronderstellen elkaar. In deze zin is dit een 
vorm van descriptieve kennis. In de miniwijk wordt leren door velen juist niet 
als een taak gezien. Leren in de vorm van bijbelstudie doe je in kleiner verband 
met gelijkgestemden. Hierin komt een vorm van causale kennis naar voren. 
Maar eensgezindheid treff en we op dit punt niet aan.
Een sterk normatief geladen aspect ligt in de wijze waarop de onderlinge om-
gang geregeld dient te zijn. Diversiteit komt bij verschillende onderdelen naar 
voren. De manier waarop men met die diversiteit omgaat, laat zien dat con-
fl icten en onenigheden moeten worden vermeden. De eenheid moet zoveel 
mogelijk worden bewaard. In eerste instantie zou hier gedacht kunnen worden 
aan causale kennis, maar binnen het kerkgenootschap is het ook mogelijk aan 
ideologische kennis te denken. Vanuit een centraal element als liefde is de on-
derlinge omgang aan strakke regels gebonden. Zoals Christus ons heeft  liefge-
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had, moeten wij elkaar liefh ebben. Onenigheid moet met de mantel der liefde 
worden bedekt. Ook al wordt dit niet expliciet uitgesproken, in verschillende 
kerkelijke contexten wordt regelmatig een beroep gedaan op verdraagzaam-
heid jegens elkaar, met een beroep op het leerstuk van de liefde. Een verwijzing 
naar de de onderlinge omgang is hier opvallend. Paradoxaal is dan wel dat over 
geloofszaken niet of weinig gesproken wordt, terwijl tegelijkertijd belangrijke 
dogma’s een sturende invloed hebben. 

De belangrijkste doelen van de miniwijk liggen volgens de leden in de sfeer 
van ontmoeting en elkaar leren kennen. In eerste instantie kan dit gezien wor-
den als een vorm van descriptieve kennis. Binnen groepen zijn ontmoeten 
en leren kennen vanzelfsprekende onderdelen van het groepsproces. In dit 
verband moet waarschijnlijk ook worden gedacht aan prescriptieve kennis. 
Het kerk zijn krijgt gestalte in het ontmoeten van medeleden. Hierin wordt 
de gemeenschap zichtbaar. Op dit niveau blijft  het echter steken. Er ligt dus 
wel een betekenismodel onder dat geënt is op het gemeenschap zijn, maar 
het niveau van ideologische kennis wordt hier niet bereikt. Het verschil met 
het vorige thema is dat ontmoeten en elkaar leren kennen geconcretiseerd 
worden in alledaagse zaken die nergens verbonden worden met geloofsken-
nis. Deze aspecten kunnen echter vanuit een andere benadering ook worden 
gerangschikt onder descriptieve kennis. De gemeenschap veronderstelt ont-
moeting, elkaar kennen en herkennen. Het vormgeven van de gemeenschap 
gebeurt door deze activiteiten. Het niet expliciteren van de religieuze aard van 
die gemeenschap en het niet ondernemen van activiteiten die primair op ge-
loofsgroei zijn gericht, bieden steun voor de veronderstelling dat de cognitie-
ve map die binnen miniwijken wordt gehanteerd, zich principieel nauwelijks 
laat onderscheiden van een kaart die in een andere willekeurige groep wordt 
gebruikt. Daarbij moet wel de kanttekening worden geplaatst dat het bijeen-
komen op zich een gevolg is van het lid zijn van eenzelfde kerk. Men ervaart 
dat ook zo, gelet op de verplichting die men voelt naar de bijeenkomsten van 
de miniwijk te gaan, een vorm van prescriptieve kennis. Wanneer eenmaal 
dat samenkomen een georganiseerde vorm heeft , wordt leren primair betrok-
ken op leren aan en van elkaar door het uitwisselen van ervaringen uit het 
leven van alledag. 

11.4 Delen

Delen is gedefi nieerd als het uitdrukken van datgene wat men deelt. Hierin 
wordt de geloofsgemeenschap zichtbaar. Het betreft  aspecten die bijdragen 
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aan de beleving van de gemeenschap. Het samen deel hebben aan is typerend 
voor deze functie. 
Delen is benaderd vanuit vragen als hoe de miniwijk bijdraagt aan de individu-
ele beleving van de gemeenschap en op welke wijze men wederzijdse betrok-
kenheid ervaart door samen dingen te doen. Er is daarbij duidelijk gemaakt 
dat het niet primair gaat om het omzien naar elkaar op het gebied van zorg. 
In dat geval gaat het meer om dienen. Maar, zoals eerder ook al is gezegd, een 
absolute scheiding is niet aan te brengen. 
Een veel gemaakte opmerking is dat men tijdens de bijeenkomsten gezelligheid 
ervaart. Vaak wordt een parallel getrokken met een verjaardagsvisite. Men ver-
telt elkaar over ervaringen uit het persoonlijke leven. Dingen van alledag. “Op 
die manier leer je elkaar op een gezellige manier kennen.”
In vrijwel alle gesprekken wordt een sterk accent gelegd op samen leuke din-
gen doen. Er wordt overal gegeten, er worden in veel gevallen uitstapjes ge-
maakt, spelletjes gedaan, er wordt geborreld en ook veel gebarbecued. Dat is 
ook waar de miniwijk vooral aan bijdraagt volgens respondenten. Elkaar op 
een ontspannen manier ontmoeten en dagelijkse ervaringen delen. Op termijn 
komen er dan vanzelf wel andere zaken op tafel. Daar blijkt uit de meeste reac-
ties, ook na zeven jaar miniwijk, overigens weinig van. Wanneer daarop wordt 
doorgevraagd geeft  men te kennen dat daar tijd voor nodig is. “Er zijn wel eens 
avonden geweest dat je de gemeenschap der heiligen voelt, dat je samen God wilt 
dienen, er waren ook wel momenten dat je elkaar daar in stimuleerde, maar dat 
was vooral in het begin.” 
Diversiteit wordt regelmatig als een belemmering benoemd voor eenheid of 
gedeeldheid. Men is dan snel geneigd het eigen standpunt te laten voor wat 
het is om de sfeer niet te bederven. Immers onenigheid is bedreigend voor de 
sfeer. “Ik vind het niet erg dat er verschillen zijn, maar je moet wel voorzichtig 
zijn, je moet bedenken wat je wel en wat je niet kunt zeggen. Je moet anderen 
niet op de kast jagen.”

“Soms voel je de warmte wel.” Regelmatig valt dit soort uitspraken. Wanneer 
gevraagd wordt wat deze warmte dan veroorzaakt, wijst men vooral op op de 
wetenschap dat je allemaal bij dezelfde kerk behoort. Men concretiseert dat 
verder niet.
Niet iedereen vindt het gemakkelijk zaken met de groep te delen. Men acht 
daarvoor de miniwijk ook lang niet altijd een geschikt middel. Echt contact 
ontstaat naar de mening van velen alleen in veel kleinere verbanden. Men blijkt 
dan te denken aan gesprekken tussen twee of drie mensen. Daaraan wordt di-
rect ook weer een bezwaar gekoppeld omdat tijdens bijeenkomsten groepjes 
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ontstaan die zich onttrekken aan het grotere geheel. Ook bij het onderwerp 
delen is veiligheid een item. In verschillende gesprekken komt naar voren dat 
men het wenst te houden bij dagelijkse zaken omdat er onvoldoende vertrou-
wen is dat gevoeliger zaken veilig zijn in de groep.

Als belangrijke functie van de miniwijk wordt benoemd dat er de mogelijkheid 
is te ontdekken wat men gemeenschappelijk heeft , wat aanleiding kan zijn voor 
voortgaande gesprekken. Er wordt daarbij geen relatie gelegd met geloofsa-
specten. Dat wordt door sommigen echter ook weer als een gemis ervaren. 
Immers het meest basale wat je deelt is het geloof, maar we zijn niet in staat dat 
handen en voeten te geven. “En velen willen het daar ook niet over hebben.”
Het feit dat niet iedereen de bijeenkomsten bezoekt, benoemt men wel als een 
punt van zorg. Je kent de mensen die komen, maar wie wegblijven niet. Actie 
wordt daarop echter niet ondernomen. 
Sommige formuleringen zijn stevig. “Men is helemaal niet bezig met zaken van 
het geloof, maar druk met de dingen van alledag. Voor iets anders heeft  men geen 
tijd. De miniwijk is een vorm van etaleren om een stukje leegte te verbergen.” 
Buiten de miniwijk lijken de bijeenkomsten weinig eff ect te hebben. Men kent 
elkaar en groet elkaar, maar er blijken nauwelijks nieuwe relaties te ontstaan 
die een aanwijsbaar gevolg zijn van activiteiten van de miniwijk. Een omge-
keerd eff ect is wel waarneembaar. Wanneer men al een relatie onderhield, is de 
kans groter dat beide partijen de bijeenkomsten bezoeken.
Wanneer het echter relaties betreft  die wijkoverschrijdend zijn weer niet omdat 
de wijken territoriaal georganiseerd zijn. Dat vinden de meeste respondenten 
echter wel goed omdat anders mensen buiten de boot zouden kunnen vallen. 
Er zijn echter wel aanwijzingen dat bestaande relaties in intensiteit afnemen 
ten gevolge van de miniwijk. Dat geldt in ieder geval voor relaties die beston-
den binnen verenigingen, vanwege het feit dat mensen de keuze maakten voor 
de miniwijk ten nadele van de vereniging. 
Ook bijvoorbeeld de gewoonte om op de avondmaalszondag ’s avonds wijks-
gewijs bijeen te komen heeft  een negatief eff ect gehad op relaties die miniwijk-
overstijgend waren. Voor intensievere relaties, te denken valt dan aan vriend-
schappen bijvoorbeeld, heeft  de miniwijk geen aanwijsbare gevolgen gehad. 
Althans in de gesprekken kwam dit niet naar voren.
Wel verandert de functie van delen hierdoor. De context wijzigt en daarmee 
ook de aard van het delen. Immers in verenigingsverband staat bijbelstudie 
voorop. Daarmee wordt gedeeld geloof expliciet uitgesproken omdat in het 
gezamenlijke hermeneutische proces betekenissen worden gedeeld. In de mi-
niwijk gebeurt dat niet of nauwelijks. 
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Men zet zelf spontaan regelmatig de vriendenclub af tegen de miniwijk. Men 
zegt daar (in de miniwijk) de diversiteit van mensen te waarderen, maar voor 
de echte contacten toch gelijkgestemden te zoeken die men vervolgens vindt in 
de vriendenclub. “Wat je daar met elkaar deelt, deel je niet in de miniwijk.”
Men ervaart verbondenheid in de kerkelijke gemeente, toe- of afname daarin 
wordt volgens verschillende respondenten meer bepaald door de mensen met 
wie men omgaat buiten de miniwijk dan door de miniwijk zelf. De indruk ont-
staat dat bijeenkomsten gezien worden als een taak die je als gemeentelid hebt. 
Zoals je op de zondag naar de kerk gaat, omdat je deel uitmaakt van dezelfde 
geloofsgemeenschap, ga je ook naar de bijeenkomsten van de miniwijk. Let-
terlijk zeggen verschillende respondenten: “Ik ga er heen omdat ik me verplicht 
voel om zo een bijdrage te leveren aan het kerkelijk leven, niet omdat het zo 
waardevol is.” 
En ook: “Er zit wel iets van een opgave in.” 
Een respondent zegt dat de miniwijk de eerste kring is.” Naar de kerk ga je ook 
wel om dingen met elkaar te delen, maar het primaat ligt toch bij de kleine groep. 
Daar vind je de vruchten van de Geest, maar dan zonder dat hoogdravende, 
gewoon van elkaar de dagelijkse dingen weten, dat je elkaar ziet staan.” Deze 
respondent is tevens van mening dat haar focus meer gericht is geraakt op de 
miniwijk dan op de kerk.

Het ligt voor de hand dat bij de functie delen ontmoeting sterk op de voor-
grond staat. Het behoren tot de gemeenschap komt bij uitstek naar voren in de 
ontmoeting. Kerk en gemeenschap zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Het gebruik van een typering als gemeenschap der heiligen laat zien dat voor 
leden van de miniwijk ontmoeting op het niveau van prescriptieve en ideolo-
gische kennis ligt.
Ook de uitspraken als het zich verplicht voelen bijeenkomsten te bezoeken, 
wijzen in de richting van deze vorm van culturele kennis. Men is geroepen tot 
gemeenschap en dat moet zichtbaar worden in het concrete handelen. De mi-
niwijk is een afgeleide van de bredere kerkelijke gemeenschap. Zoals men op de 
zondag geroepen is de diensten bij te wonen, is men door de week geroepen de 
bijeenkomsten van de miniwijk te bezoeken. Men weet dat men bijeen hoort 
op basis van een gedeeld geloof. Ook een dergelijke uitspraak is gerelateerd aan 
het niveau van ideologische kennis. Het uitspreken van zorg over mensen die 
niet komen, is in dit verband nog eens een onderstreping van het gevoel van 
bijeen te horen. Het ontmoeten als gemeenschapsstichtende activiteit maakt 
deel uit van dit type kennis wanneer het gaat om de onderliggende rationale en 
het handelen daardoor wordt gemotiveerd, maar het is tevens een aspect van 
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descriptieve kennis omdat ontmoeten samenvalt met gemeenschap. 
Het feit dat regelmatig wordt gezegd dat de miniwijk mogelijkheden biedt te 
ontdekken wat men gemeenschappelijk heeft , is een aanwijzing dat (veronder-
steld) gedeeld geloof niet voldoende is voor het bestaan daarvan. Er is behoeft e 
om ook op andere terreinen dingen met elkaar te delen. Dat is een vorm van 
causale kennis. 
Uit andere opmerkingen blijkt dat hier waarschijnlijk gedacht moet worden 
aan het zoeken naar gemeenschappelijke interesses, voorkeuren et cetera. 
Blijkbaar wordt dat als een voorwaarde gezien om als groep te kunnen functi-
oneren. Met het oog op de genoemde veiligheid, of het ontbreken daarvan, is 
het denkbaar dat men neutraal terrein opzoekt in de veronderstelling dat men 
van daaruit tot verdieping kan komen. De christelijke gedachte van het aan 
elkaar gegeven zijn, zoals dat in uitspraken als bijvoorbeeld de gemeenschap 
der heiligen naar voren komt, blijkt in de praktijk toch wel problemen op te le-
veren. Verwijzingen naar bijeenkomsten met vrienden waar men diepere con-
tacten ervaart, het ontstaan van groepjes binnen de miniwijk, maken duidelijk 
dat het geloof niet een voldoende voorwaarde is om echte verbondenheid te 
ervaren. In termen van cognities gaat het hier over causale kennis. Naast het 
gegeven dat men tot dezelfde kerk behoort, is herkenning op andere niveaus 
voorwaarde om tot verbondenheid te komen.
De verwijzing naar contacten buiten de miniwijk die meer bijdragen aan het 
zich verbonden voelen met de kerkelijke gemeenschap onderstreept deze re-
denering omdat bij deze contacten in de eerste plaats gedacht moet worden 
aan relaties op het niveau van vriendschappen. Impliciet is, dat gezien vanuit 
causale kennis, men blijkbaar de opvatting is toegedaan dat het zich verbonden 
weten voor een belangrijk deel berust op de mate waarin men naast het geloof 
ook andere dingen deelt. 

De manier waarop invulling aan de bijeenkomsten wordt gegeven, ligt op het 
niveau van causale kennis. Door ervaringen uit te wisselen uit het dagelijks 
leven, zo lijkt de gedachte te zijn, oefent men gemeenschap met elkaar en geeft  
men de gemeenschap gestalte. Alle activiteiten die we waarnemen, samen eten, 
uitstapjes et cetera, behoren daartoe. Het zijn immers handelingen die geacht 
worden bij te dragen aan de gemeenschap.
Wat bij leren al naar voren kwam, zien we bij delen opnieuw, namelijk dat 
diversiteit als een bedreiging voor de eenheid wordt gezien. Dat ligt voor de 
hand, maar het onderscheid met willekeurige andere groepen is dat men de 
eenheid religieus fundeert en veronderstelt dat op dit punt overeenkomstige 
opvattingen vigeren. Tegelijkertijd blijkt dit niet het geval te zijn en treden 
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mechanismen in werking die gericht zijn op het vermijden van het openlijk 
aan de orde stellen van die verschillen. De eenheid moet worden bewaard, en 
ook al benoemt men dat niet zo, niet onwaarschijnlijk is dat dit te herleiden 
is tot ideologische kennis, waar ik bij leren ook al op wees. Het vermijden van 
onenigheid is genormeerd in het gebod van de liefde, maar op het niveau van 
handelen kunnen we hier van prescriptieve kennis spreken. 
Uit de data blijkt dat binnen de groep verschillende cognitieve kaarten worden 
gehanteerd.
Op het niveau van handelen vallen de verschillen weg, maar uit de gemaakte 
opmerkingen blijkt dat er verschil is wanneer redenen voor het handelen wor-
den genoemd. Verwijzingen naar de warmte die men ervaart omdat men het 
geloof deelt, of het benoemen van leden als behorend tot de gemeenschap der 
heiligen, de verwachting dat er op termijn vanzelf fundamentele zaken aan 
de orde zullen komen, en meer vanuit het negatieve, namelijk dat men niet in 
staat is zaken rond het geloof handen en voeten te geven, laten zien dat er een 
gevoel is dat men niet vrijblijvend bijeen is, maar zus of zo behoort te hande-
len. 
Anderen ervaren de bijeenkomsten als ontmoetingen die ook in ander ver-
band plaats zouden kunnen hebben en niet direct gefundeerd hoeven te zijn in 
wat men als gelovige belijdt.
Causale kennis heeft  dan een andere inhoud. De vergelijking met een verjaar-
dagsvisite maakt duidelijk dat de samenkomsten van de miniwijk en de uitwis-
seling van ervaringen gewaardeerd worden op basis van de intrinsieke waarde 
die de ontmoeting heeft , zonder dat er expliciet een verbinding behoeft  te zijn 
met religieuze motiveringen. 

11.5 Dienen 

Dienen heeft  betrekking op activiteiten die gericht zijn op het welbevinden van 
de naaste. Als meest adequate omschrijving is gegeven: de taak die gelovigen 
hebben in het omzien naar elkaar. Bij dienen werd de insteek gekozen middels 
vragen die betrekking hadden op het iets voor elkaar betekenen. Niet altijd 
kon een scherp onderscheid gemaakt worden met delen, maar daarvan is al 
gezegd dat deze dicht bij elkaar liggen.
Bij bijna alle respondenten is het huisbezoek een thema. Huisbezoek kan wor-
den gezien als eerstelijnspastoraat en is bij uitstek een taak voor de ambtsdra-
gers. Men wordt geacht zich op de hoogte te stellen van het geloofsleven van 
de gemeenteleden en te informeren naar hun welbevinden. Hierin komt de 
dienende taak van het ambt naar voren. Men constateert dat met de komst 
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van de miniwijk het huisbezoek sterk is afgenomen. Overwegend ervaart men 
dat als een verschraling. “Wij zien nooit een ouderling, als het misgaat, heeft  
niemand dat in de gaten.” De miniwijk kan dat niet zonder meer opvangen, zo 
vindt men. Hier en daar zijn er echter ook nuancerende geluiden. “Het huis-
bezoek is zo formeel, elk jaar moeten ze een keer op bezoek komen, maar wat 
heeft  dat voor meerwaarde voor mij, dan ga ik liever eens per zes weken naar 
de miniwijk.” Deze respondent voegt daar dan echter direct aan toe: “Ik vind 
huisbezoek ook wel nodig, het kan de miniwijkavond niet vervangen.” 
Anderen vinden dat de ouderling meer bij het miniwijkgebeuren betrokken 
zouden moeten zijn door de bijeenkomsten te bezoeken. Dan zou het huisbe-
zoek misschien minder nodig zijn. 
Door velen wordt daarbij gezegd dat de miniwijk mede een oplossing was voor 
het tekort aan ambtsdragers: de miniwijk kan dit echter niet oplossen, is een 
breed gedragen gedachte. 

De instelling van de pastoraal wijkassistent acht men wel een goede maatre-
gel, maar daarbij wordt wel de kanttekening gemaakt dat dit geen ambtsdra-
ger is en deze ook niet kan vervangen.Wat het onderling pastoraat betreft , is 
het beeld divers. Er zijn respondenten die menen dat daarvan in de praktijk 
niets terechtkomt. Hier speelt echter mee dat pastoraat heel verschillend wordt 
gedefi nieerd. Blijkens sommige uitspraken acht men onderling meeleven, in 
welke vorm dan ook, te behoren tot het pastoraat. Anderen geven een veel be-
perktere invulling en koppelen het vooral aan zaken van opzicht en tucht. Dit 
typisch kerkelijke spraakgebruik verwijst naar klassieke pastorale taken als be-
moediging, vertroosting en vermaan. Een respondent stelt vast dat dit in haar 
miniwijk praktijk is. “Wij durven elkaar ook wel te vermanen.” Zij zegt echter 
later in het gesprek dat je niet alles kunt zeggen en voorzichtig moet zijn.

Uitgaande van een bredere interpretatie van pastoraat wordt veel naar voren 
gebracht. Men noemt bijvoorbeeld het elkaar helpen bij ziekte, het op elkaars 
kinderen passen. “Er is hulp wanneer je hulp nodig hebt,” zegt een respondent. 
Anderen formuleren het meer in termen van moeten. Een regelmatig voorko-
mende uitspraak is bijvoorbeeld dat je elkaar tot een hand en een voet moet 
zijn. Op de vraag dit te concretiseren komen dan meestal al genoemde items 
naar voren. Ook het begrip naastenliefde valt een aantal malen. Dat wordt con-
creet gemaakt met de aanvulling dat je je medeleden in allerlei situaties kunt 
helpen. Op de vraag of dat ook geldt voor niet-leden, geeft  men aan dat dit wel 
zou moeten, maar niet of nauwelijks gebeurt.
Daarnaast plaatst men soms de kanttekening dat voor onderlinge hulp de mi-
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niwijk eigenlijk niet nodig is. Daaraan wordt zo nu en dan de uitspraak gekop-
peld dat men juist liever niet een beroep doet op miniwijk-leden, maar liever 
vrienden vraagt.”Die ken je toch beter.” 
 
Vaak wordt genoemd dat door de kleine groep de betrokkenheid op elkaar 
toeneemt. Dat wordt dan primair gezien als een gevolg van elkaar beter heb-
ben leren kennen.
Daar dreigt echter blijkbaar ook een gevaar omdat verschillende malen ge-
sproken wordt over het eigen selecte groepje, of over het ontstaan van groepjes 
binnen de miniwijk.
De betrokkenheid op de gehele gemeente wordt naar het oordeel van verreweg 
de meeste respondenten door de miniwijk niet vergroot. “De miniwijk draagt 
eigenlijk niet bij aan het kerkelijk leven.” en “De miniwijk heeft  wel een meer-
waarde want ik heb soms wel leuke gesprekken.” Eenmaal is iemand van oordeel 
dat betrokkenheid juist afneemt, volgens een andere respondent neemt die be-
trokkenheid toe. Het blijkt echter lastig te zijn deze term te operationaliseren. 
Men komt niet veel verder dan uitspraken in de trant van er voor elkaar zijn, of 
een open oor of oog voor elkaar hebben. Slechts in één geval wordt bij dienen 
expliciet een verbinding gelegd met het dienen van God. 
 
Veel wat bij dienen aan de orde komt, heeft  betrekking op pastoraat en dat ligt 
ook voor de hand. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen het meer for-
mele aspect, de taak van de ouderling, en het onderlinge dienstbetoon. Wan-
neer het gaat om de ouderling, blijkt dat men een vorm van prescriptieve ken-
nis hanteert. De ouderling behoort om te zien naar de mensen. De afgenomen 
frequentie van de huisbezoeken ziet men als een tekortschieten van het ambt. 
Duidelijk wordt ook dat het onderlinge pastoraat niet als substituut voor het 
huisbezoek kan dienen. 
De pastoraal wijkassistent lijkt niet een goede plaats te hebben in het geheel: 
binnen de gehanteerde cognitieve kaarten weet men (nog) niet goed raad met 
deze fi guur. De manier waarop binnen de miniwijk invulling wordt gegeven 
aan het begrip pastoraat levert op dat hier verschillende vormen van descrip-
tieve kennis naast elkaar bestaan. Sommigen hanteren een beperkte defi nitie 
en verbinden onderling pastoraat met zaken als opzicht en tucht. Het gebruik 
van deze benamingen moet worden verbonden met ideologische kennis om-
dat ze via het bevestigingsformulier voor ambtsdragers direct afgeleid zijn uit 
de bijbel.
Anderen zien elke vorm van onderling hulpbetoon als pastoraat. De religieuze 
fundering kan impliciet nog wel aanwezig zijn, maar in het handelen blijkt het 
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eerder te gaan om een vorm van burenhulp dan om hulp die direct of indirect 
ook gericht is op versterking van het geloof.
Een aanwijzing voor het voorkomen van prescriptieve kennis is dat het die-
nend naar elkaar omzien geen vrijblijvende zaak is, maar een plicht. Het elkaar 
tot een hand en voet moeten zijn, levert aanwijzingen op voor de gedachte dat 
hier ideologische kennis onder ligt. Een zekere tegenstrijdigheid is echter wel 
manifest. Het moeten legt het accent op de norm: in hoeverre bijbels taalge-
bruik (naastenliefde, elkaar tot een hand en voet zijn) daadwerkelijk verbon-
den is met ideologische kennis, in de zin dat daardoor het handelen wordt 
gestuurd, is twijfelachtig.

De gemeenschap belijdt als kerntaak van de kerk de dienst aan God en de 
naaste. Die twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hier wordt de in-
druk gewekt dat ze meer los van elkaar komen te staan. Uit de dienst aan God 
zou de dienst aan de naaste moeten voortkomen.
Die verbinding lijkt latent nog wel deel uit te maken van de gebruikte kaart, 
maar wordt nauwelijks expliciet gemaakt. De aard van de hulp is vooral ook 
materieel van aard, terwijl dienstbetoon bijbels vooral wordt getypeerd in ter-
men van onderlinge bemoediging, vertroosting en ook vermaan. Deze aspec-
ten komen in het concrete handelen niet naar voren.
De genoemde uitzondering dat men elkaar wel durft  te vermanen wordt direct 
weer ontkracht door aan te vullen dat je daar wel voorzichtig in moet zijn. 
Daarmee komt veiligheid opnieuw naar voren. Het dienstbetoon staat onder 
druk omdat niet alles kan worden gezegd. Binnen de groep bestaat een vorm 
van prescriptieve kennis die een rem zet op het onderlinge dienstbetoon. Be-
paalde dingen kunnen niet worden gezegd. 
De wijdere omgeving maakt niet of nauwelijks deel uit van de kaart. Men lijkt 
wel te beseff en een taak te hebben richting buitenstaanders, maar zet dat niet 
om in handelen.
Omgekeerd is er intern ook verdeeldheid over de vraag of het elkaar dienen een 
structuur van kleine groepen vereist. Ook op dit punt circuleren verschillende 
kaarten. Het verschil spitst zich niet toe op de vraag of men er voor elkaar moet 
zijn, een aspect van prescriptieve kennis, maar het zit meer op het niveau van 
descriptieve kennis, namelijk dat het dienen van elkaar een bepaalde logica 
kent en behoort bij het samenleven van mensen: de voorkeur gaat dan wel uit 
naar vrienden. Daarbij moet wel de opmerking worden gemaakt dat gemeen-
schap beperkt wordt opgevat. Vanuit descriptieve kennis geredeneerd speelt 
vooral het type relatie een grote rol. De betekenis van dienen wordt daarmee 
deels ontdaan van een aspect van prescriptieve en ideologische kennis zoals 
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deze binnen de gemeenschap vigeren, of beter gezegd, er wordt een andere 
invulling aan gegeven, namelijk dat je als vrienden elkaar diensten bewijst.

11.6 Overwegingen

In de voorgaande hoofdstukken is op basis van het empirische materiaal ge-
tracht een beschrijving te bieden van de religieuze praktijk aan de hand van 
vigerende culturele kennis.
Deze kennis blijkt divers, er circuleren meerdere kaarten en in de data van de 
interviews komen verschillen aan het licht. Toch acht ik het ondanks deze di-
versiteit, het geheel overziende, mogelijk een beeld te construeren met behulp 
van de verschillende kaarten, wanneer daarbij wordt bedacht dat er, wat de 
verschillende aspecten betreft , verschillende accenten worden gelegd.
Met deze wetenschap in het achterhoofd is het verantwoord een tweetal ge-
meenschappelijk kaarten te construeren door te letten op de algemene teneur 
binnen de data. Een kaart op het niveau van aansturing en een op het niveau 
van de groep. Daarmee worden de uit de data afgeleide kaarten naar een hoger 
abstractieniveau getild waardoor vergelijking beter mogelijk is. Dat betekent 
dus niet dat verschillen er niet toe doen. In het kader van deze studie zijn die 
juist interessant omdat daardoor duidelijk wordt dat de gedachte dat er bin-
nen een gemeenschap per defi nitie eenheid bestaat op zijn minst met argwaan 
bejegend moet worden.
Bij de bespreking van de verschillende cognities op basis van de interviewge-
gevens, zijn deze verschillen uitgelicht zodat een indruk werd verkregen waar 
ze zich voordoen. Van belang is nu vast te stellen in hoeverre er op het niveau 
van aansturing en kleine groep verschil en/of overeenkomst wordt aangetrof-
fen. Samen vormen ze de praktijk.

Wanneer we eerst naar het niveau van de aansturing kijken, is het mogelijk de 
daar gebruikte kaart te typeren als paradoxaal. Een tweetal paradoxen springt 
in het oog, respectievelijk een sturings- en een eenheidsparadox. Vanuit de 
aansturing neemt men nadrukkelijk het vertrekpunt in ideologische kennis, 
waaraan prescriptieve kennis direct wordt gekoppeld. 
Het hele fenomeen van de miniwijk wordt geplaatst in een bijbels kader. Men 
leert elkaar kennen door Jezus Christus, door de bijbel te bestuderen, en aldus 
te luisteren naar God en zijn Woord in het persoonlijke leven. Op dit punt 
onderscheidt zich een miniwijk niet wezenlijk van de bredere kerkelijke ge-
meenschap.
Ten aanzien van de vraag hoe de miniwijk bijdraagt aan de op bijbelse gronden 
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geformuleerde opdracht, zien we bewegingen die paradoxaal kunnen worden 
genoemd, maar tevens verschuivingen teweeg brengen in de opbouw van de 
cognitieve kaart omdat culturele kennis een andere inhoud verkrijgt. In eer-
ste instantie wordt vanuit descriptieve kennis de gemeente getypeerd als een 
lichaam. Impliciet wordt hier verwezen naar ideologische kennis. Daaraan 
gekoppeld is het gegeven dat mensen gaven hebben die ingezet moeten wor-
den ten behoeve van de naaste. Vrijblijvendheid is hier niet aan de orde, het 
spreken in deze termen is genormeerd en daarmee een vorm van prescriptieve 
kennis. Het ambt wordt daarbij in stelling gebracht, in dubbele zin, en hier 
verschijnen dan ook de eerste tegenstrijdigheden. 
Het ambt wordt verankerd in Gods Woord en valt daarmee onder ideologische 
kennis. Vervolgens wordt ambt direct gekoppeld aan gaven, een bijbelse con-
statering. De verschuiving die we dan zien is dat het ambt van alle gelovigen 
en het ambt van ouderlingen en diakenen, door het accent dat gelegd wordt op 
gaven, niet meer nauwkeurig ten opzichte van elkaar worden begrensd. Deze 
beweging wordt aangegrepen om de ambtsdragers een pas op de plaats te laten 
maken en het individuele lid naar voren te schuiven als iemand die ook een 
ambt te vervullen heeft . Th eologisch wordt dat wel verdedigd door te wijzen 
op de situatie in de nieuwtestamentische kerk waar het ambt berustte op cha-
rismata. Het ambt van ouderling bijvoorbeeld was gefundeerd in een gave die 
iemand bezat, in dit geval onder meer leiding kunnen geven. Dat laat onverlet 
dat we nu te maken hebben met een afgesproken ambtelijke structuur met 
welomschreven taken en bevoegdheden. 
Vanuit het bevestigingsformulier wordt de zinsnede aangehaald dat de ouder-
ling de heiligen (gemeenteleden) toerust tot dienstbetoon: dat daar ook staat 
dat ze de leden van de gemeente trouw bezoeken blijft  achterwege. Deze taak 
wordt nu vooral toebedeeld aan de leden. De fundering van het ambt op bij-
belse gronden als aspect van ideologische kennis verschuift  in de richting van 
causale kennis. Wellicht dat de door velen gesignaleerde afname van de huis-
bezoeken hierin haar legitimering vindt.

In dit geheel vindt vervolgens ook de pastoraal assistent zijn plaats. Hiermee 
wordt het ambt van het ‘gewone’ gemeentelid nog eens extra opgewaardeerd. 
Immers ook vrouwen die uitgesloten zijn van de ambten, kunnen nu een legi-
tieme plaats krijgen. Door hierbij opnieuw uit te gaan van gaven zoals die aan 
de gemeente gegeven zijn, wordt het vertrekpunt opnieuw genomen in ideolo-
gische kennis. De praktijk wijst echter in de richting van descriptieve kennis. 
De gemeente heeft  onvoldoende ambtsdragers.
Inzake de vervulling van de ambten spelen kerkordelijke afspraken een be-
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langrijke rol. Deze prescriptieve kennis reguleert het plaatselijk kerkelijk leven. 
Om te vermijden dat men daarmee in confl ict komt werkt de assistent onder 
de verantwoordelijkheid van een ambtsdrager. Hij voert deels dezelfde taken 
uit, maar door aspecten van ideologische kennis te vertalen in causale kennis 
worden confl icten vermeden.
De noodzaak een deel van de verantwoordelijkheid voor het ambtelijke werk 
‘terug te leggen’ in de gemeente wordt beschreven met een beroep op ideo-
logische kennis, namelijk het ambt aller gelovigen. Tegelijkertijd wordt de 
verantwoordelijkheid van de kerkenraad benadrukt met de opmerking dat 
particuliere initiatieven ongewenst zijn. Men beseft  dat men geroepen is om 
leiding te geven (prescriptieve kennis), men weet ook dat daaraan gekoppeld 
is het bezoeken van de gemeenteleden, maar loopt daarbij tegen een capaci-
teitsprobleem op en zoekt naar wegen om met behoud van de eigen positie dit 
probleem op te lossen.

Het geroepen zijn leiding te geven komt ook tot uiting in het formuleren van 
activiteiten die in de bijeenkomsten van de miniwijken zouden moeten plaats-
vinden. Uit verschillende opmerkingen blijkt dat men vanuit descriptieve ken-
nis geredeneerd de kleine groep ziet als een soort gemeente in het klein. Hoe 
deze moet functioneren wordt in termen van prescriptieve kennis beschreven. 
Ook hier echter is de benadering paradoxaal omdat ideologische kennis, de 
fundering van de gemeente in Gods Woord, wordt omgezet in causale kennis. 
Men stelt vast dat de miniwijken vrijgelaten moeten worden bij de keuze van 
invulling van de bijeenkomsten. Die keuze zou niet vrij mogen zijn, gelet op de 
functie die de miniwijk binnen de gemeente geacht wordt te vervullen. Wan-
neer men dan toch mogelijke activiteiten benoemt, wordt steeds benadrukt dat 
die moeten bijdragen aan de ontwikkeling van de onderlinge relatie. De aan-
bevelingen blijven doorgaans steken op het niveau van causale kennis omdat 
men eigenlijk niet vast kan stellen wat nu precies functie en betekenis van de 
miniwijk is. Er is dus onhelderheid op het niveau van descriptieve kennis. 
Men benoemt wel typische activiteiten van gelovigen, zoals zingen, gebed en 
bijbelstudie, maar de indruk wordt gewekt dat deze in dienst staan van de ont-
wikkeling van de relatie. Ook de herhaalde uitnodiging te gaan eten, fi etsen et 
cetera, wekt de indruk dat alles in dienst staat van die ontwikkeling.

Vanuit de aansturing bezien treedt er een verschuiving op in de aard van de 
culturele kennis.
Het gericht zijn op de onderlinge relatie en de ontwikkeling daarvan maakt dat 
dit aspect, kennelijk behorend tot descriptieve kennis, namelijk een bijdrage te 
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leveren aan het bereiken van een hoger doel, zelf tot ideologische kennis wordt.
De sturingsparadox komt vooral naar voren in de dubbele manier waarop 
prescriptieve kennis wordt gebruikt. Men zet in op het mondige zelfverant-
woordelijke gemeentelid, maar tegelijkertijd geeft  men tussen de regels door 
gedetailleerde aanwijzingen hoe dat lid zich dient te gedragen, waarmee de 
zelfverantwoordelijkheid deels weer teniet wordt gedaan. 

De tweede genoemde paradox is de eenheidsparadox. Opnieuw speelt daarbij 
de metafoor van het lichaam een belangrijke rol. Deze metafoor veronderstelt 
een bepaalde eenheid waarbij ieder lid bijdraagt aan het soepel functioneren 
van de gemeenschap door gaven in te zetten.
Deze ideologische kennis strijdt, zo blijkt, met vigerende descriptieve kennis. 
Op verschillende momenten blijkt dat men zich bewust is van de diversiteit. 
In plaats van dit te verdisconteren in te maken keuzen, wordt getracht deze 
te ontkennen of te verhullen. Daarvoor wordt onder meer prescriptieve ken-
nis ingezet. Debat moet worden vermeden, mensen mogen niet gedwongen 
worden hun hebben en houden op tafel te leggen, in de miniwijk zijn persoon-
lijke zaken veilig, er komt niets naar buiten, veiligheid en geborgenheid zijn 
gewaarborgd. De miniwijk wordt neergezet als een veilige haven waar men 
zichzelf kan zijn, zolang men bereid is persoonlijke meningen op te schorten.

Wat de functies betreft  is al vastgesteld dat vieren geen rol van betekenis speelt. 
Leren wordt verbonden met ideologische kennis, maar blijkt in de praktijk 
vooral een aspect van descriptieve kennis te zijn, namelijk bij te dragen aan de 
functies delen en dienen. Het sterke accent dat gelegd wordt op het ontplooien 
van activiteiten die gericht zijn op de mogelijkheid ervaringen te delen legt op 
zijn minst eenzijdigheid bloot in wat geacht mag worden een cruciaal aspect 
te zijn van ideologische kennis, namelijk de dienst aan God en de dienst aan 
de naaste. Het geheel overziend krijgt de laatste wel het primaat. Delen lijkt 
daarmee de belangrijkste functie van de miniwijk te zijn, wel met het oog op 
iets anders, maar men slaagt er niet in dat voor elkaar te krijgen. 
 
De boodschap die vanuit de aansturing wordt afgegeven, blijkt goed opgepakt 
te worden in de miniwijk. Het accent dient te liggen op de inzet van gaven, dat 
wordt vooral geconcretiseerd in het omzien naar elkaar. Dat omzien naar el-
kaar is voorwaarde voor, maar ook doel van het functioneren van de miniwijk. 
Als mogelijkheidsvoorwaarde worden dan activiteiten genoemd die inzetten 
op het relationele aspect. 
Wanneer we nu letten op wat in de miniwijken gebeurt, zijn het vooral dit type 
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activiteiten die ondernomen worden. Er is wel een basaal gevoel van bijeen te 
horen. Maar dat wordt nauwelijks geformuleerd in termen van ideologische 
kennis. Mensen geven zich op dat punt maar beperkt bloot. Veel meer zit men 
op het niveau van prescriptieve kennis. Het elkaar ontmoeten omdat men tot 
dezelfde gemeenschap behoort, maakt deel uit van de plichten van de leden. 
We kunnen er dan ook maar het beste van maken door het gezellig te houden. 
Een typering als verjaardagsvisite, als aspect van descriptieve kennis, geeft  dat 
gevoel goed weer. De daarbij horende activiteiten als eten, drinken en gezellig 
kletsen vormen een beschrijving van daarbij behorende causale kennis. 
De in de vorige paragraaf genoemde paradoxen keren hier op een andere ma-
nier terug. De miniwijken worden vrij gelaten in de vulling van de bijeenkom-
sten. Men wordt geacht zelfsturend te zijn. Mondige gemeenteleden mogen 
daartoe in staat worden geacht. Deels wenst men dat ook, maar dan blijkt bij 
een aantal leden onmacht om dat op een verantwoorde manier te doen. Men 
beseft  dat de miniwijk op de een of andere manier zou moeten bijdragen aan 
de groei in geloof. Op dit punt wordt regelmatig gebalanceerd tussen ideologi-
sche en prescriptieve kennis. Het ene lid redeneert meer vanuit een normatieve 
houding in de zin van we zouden dit of dat moeten doen. Anderen verbinden 
dat met de diepere laag van ideologische kennis door expliciet een verbinding 
te leggen met bijbelse gegevens als belangrijkste inspiratiebron. Een zekere 
frustratie doet een aantal dan wijzen op een in gebreke blijvende kerkenraad, 
terwijl men tegelijkertijd de eigen agenda wil bepalen.

Ook tijdens de bijeenkomsten zijn er dubbelzinnigheden aan te wijzen. Er is 
bij velen een verlangen gehoord en erkend te worden in de eigenheid. De on-
dernomen activiteiten passen daar ook bij. Daarin zit een aspect van zowel 
causale kennis, hoe kunnen activiteiten bijdragen aan dat persoonlijke verlan-
gen, maar ook van prescriptieve kennis, namelijk dat ik gehoord moet worden. 
Wanneer anderen geneigd zijn bijvoorbeeld bijbelstudie op de agenda te zet-
ten, haakt men af. Daarvoor wordt verwezen naar de verenigingen, die ove-
rigens een kwijnend bestaan leiden, mede omdat de miniwijken de taak van 
de verenigingen moesten overnemen. De afh akers bezoeken zelf ook niet de 
vereniging en willen geen activiteiten die daarmee worden geassocieerd. Men 
moet dan luisteren naar andere (gezaghebbende) stemmen en daarvoor komt 
men niet op de miniwijk. Ook hier geldt dat er een verschuiving optreedt in 
de aard van de culturele kennis. De vorm die ideologische kennis binnen de 
kleine groep aanneemt is die van een gemeenschap die haar hoogste doel vindt 
in een uitwisseling van ervaringen die niet primair verbonden hoeven te zijn 
met geloofsopvattingen, maar met het leven van elke dag.
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De eenheidsparadox wordt zichtbaar in vergelijkbare mechanismen zoals die 
al beschreven werden vanuit het gezichtspunt van de aansturing. Er vigeert 
een krachtige vorm van prescriptieve kennis die het aan de orde stellen van 
verschillen van inzicht verbiedt. Dat heeft  te maken met de vorm die des-
criptieve kennis heeft , namelijk dat de geloofsgemeenschap een groep is waar 
men het met elkaar eens is. Gevolg daarvan is wel dat bij sommigen frustratie 
aan de oppervlakte komt die de vorming van de gemeenschap juist in de weg 
staat. Mee daarom ook geeft  men de voorkeur aan vriendengroepen. De kleine 
groep wordt geacht een club van gelijkgezinden te zijn. Die gelijkgezindheid 
wordt in de praktijk niet aangetroff en. Men zoekt daarom naar een vulling die 
verschillen niet aan het licht doet komen. Er wordt vervolgens over wezenlijke 
zaken niet gesproken waardoor groei in gemeenschap wordt gefrustreerd.

Ten aanzien van de verschillende functies geldt dat vieren ook vanuit de groep 
gezien geen rol speelt. Leren staat in dienst van het elkaar leren kennen en 
draagt daarom vooral bij aan delen. Dienen vindt beperkt plaats, men helpt 
elkaar in voorkomende gevallen, soms wordt dat verbonden met ideologische 
kennis omdat men het koppelt aan naastenliefde. Meestal geeft  men er echter 
de voorkeur aan hulp te zoeken binnen andere bestaande netwerken, bijvoor-
beeld goede kennissen of vrienden. De vertrouwdheid met de miniwijkleden 
lijkt hierbij een beperkende factor te zijn. De hulp is daarmee niet meer pri-
mair religieus geïnspireerd. De meest in het oog springende functie blijkt, ook 
op het niveau van de groep, delen te zijn.
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Hoofdstuk 12    Van leergemeenschap naar 
   ontmoetingsgemeenschap

12.1 Inleiding

Deze studie ben ik begonnen met enkele citaten uit verschillende dagbladen 
die een indruk geven van de ervaringen van mensen die participeren in kleine 
groepen in een kerkelijke context. In het vorige hoofdstuk kwamen individuele 
leden van een vrijgemaakte gemeenschap aan het woord die vertelden over 
hun ervaringen in de miniwijk.
Daartussen is een lange weg afgelegd om de uitspraken te kunnen duiden en 
zinvolle dingen te kunnen zeggen over de plaats en de betekenis van de kleine 
groep binnen kerken. 
Door steeds kritisch te refl ecteren op theorie en data, zijn in de tekst al ver-
schillende richtingen aangewezen waarin verklaringen moeten worden ge-
zocht. Vooral in de afsluitende paragrafen van de hoofdstukken 2, 3, 6 en 11, 
is daarover al veel gezegd. De in de inleiding gemaakte opmerking dat daarbij 
de theorie functioneerde als wegwijzer, maakt het nu nodig een beschrijving te 
geven van het eindpunt waar ik door die wegwijzers te volgen ben uitgekomen. 
Het is nu mogelijk meer defi nitieve uitspraken over de empirische werkelijk-
heid te doen en een samenvattend antwoord te geven op de onderzoeksvraag. 

De onderzoeksvraag luidde:

Welke zijn de intern kerkelijke en extern maatschappelijke invloeden achter 
de invoering en beleving van kleine groepen in de Gereformeerde Kerk vrijge-
maakt en welke gevolgen heeft  dat?

Terugkijkend is een complex krachtenveld zichtbaar geworden waarin de 
spanningen tussen voluntarisme en determinisme en de spanning in de ma-
nier waarop groep en individu zich tot elkaar verhouden in beeld kwamen. De 
vraag waar het dan om draait, is welke vrijheid actoren hebben in het maken 
van keuzen en hoe relaties moeten worden gedefi nieerd.
Mensen treden binnen in een wereld die voorgegeven is. Door deel te nemen 
aan een praktijk verwerven we de vaardigheid om daarbinnen adequaat te 
handelen. We leren de kaart van de sociale ruimte te gebruiken die ons helpt 
te bepalen met welke mensen we ons kunnen inlaten, op welke wijze en on-
der welke omstandigheden. De praktijk verkrijgt daarmee een rationaliteit die 
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gebonden is aan de praktijk. Deze binding heeft  een normatief karakter. De 
kaart is een ordeningsschema dat de betrekkingen tussen mensen reguleert 
en voorschrijft . De in de vrijgemaakte kerk gebruikte schema’s drukken deon-
tic power uit. Het ontische karakter is gefundeerd in de bijbel en manifesteert 
zich in het leerstuk van het gemeenschap zijn. Dat gemeenschap zijn vindt 
zijn rationale in opvattingen over verbond en doop. Leden maken deel uit van 
het verbond en behoren gedoopt te zijn. De relaties tussen de leden worden 
gestempeld door het bijeen behoren, het aan elkaar gegeven zijn. In rituelen 
wordt dat voortdurend gevierd en bekrachtigd. Een essentieel bestanddeel van 
het discours is de inzet van gaven. Het inzetten daarvan behoort tot de van-
zelfsprekende orde. De koppeling tussen alledaagse praktijken en discoursen 
constitueert de praktijk. In een dergelijke constellatie is de vrijheid van actoren 
beperkt. Dat hoeft  geen probleem te zijn zolang er geen noodzaak is kritisch 
op de bestaande praktijk te refl ecteren. Het verloop van processen is in een sta-
biele situatie vooral heuristisch van aard. Conformiteit hoeft  in een dergelijke 
situatie niet te worden afgedwongen omdat vigerende kennis geen onderwerp 
is van systematische refl ectie. Het gecombineerde eff ect van een context die 
in toenemende mate pluraal is en een herwaardering van de eigen traditie, 
veroorzaakt onzekerheid waardoor bewegingen ontstaan die gericht zijn op 
behoud, maar ook op vernieuwing. 
We zien dan ook dat op verschillende niveaus reconstructie van bestaande 
betekenismodellen, maar vaak blijken deze paradoxaal. Nieuwe schema’s zijn 
nodig om te kunnen voortbestaan. In deze overgangssituatie liggen betekenis-
sen niet vast en dat biedt mensen de mogelijkheid meer vrijheid te nemen. Het 
uiteenlopen van betekenissen roept reacties op die gericht zijn op het over-
eindhouden van cruciaal geachte betekeniselementen. Die moeten echter wel 
zodanig worden aangepast dat ze binding bewerken. De keuze voor groepen 
en de fundering daarvan in het ambt aller gelovigen, het kiezen voor onder-
ling pastoraat waarmee het inzetten van gaven kan worden verdedigd, wijzen 
op een ontwikkeling die gericht is op de realisering van een verbinding tussen 
vroeger en nu. Kleine groepen lijken daarmee een vanzelfsprekende zaak. Het 
is vanuit deze redenering dat miniwijken gepresenteerd worden als een mid-
del waarmee de kerk beter aan haar doel beantwoordt. Het is dus geen breuk 
met het verleden, maar een vervolmaking van de gemeenschap. Het resultaat 
daarvan is echter wel dat de gemeenschap voluntaristischer geworden is. De 
paradox die hier naar voren komt is dat de gemeenschap vanouds een grote 
mate van eenheid vertoonde die in stand moet worden gehouden, maar door 
de gepleegde structuuringreep juist wordt bedreigd. 
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Aan de ene kant staan het collectief en het individu tegenover elkaar. Aan de 
andere kant de gemeenschap als geloofsgemeenschap tegenover de gemeen-
schap als sociaal-psychologische groep. Uiteraard sluit het een het ander niet 
uit, maar het maakt verschil of de groep typeren op basis van geloof of op basis 
van sociaal-psychologische karakteristieken. Bezien vanuit het individu wordt 
het belang van de subjectieve beleving benadrukt. Vanuit de groep gaat het 
veel meer om de eenheid in het geloof. De verhoudingen worden gestempeld 
door een drietal relaties. De relatie tot God, de relatie tot elkaar en de rela-
tie tot de omgevende werkelijkheid. De betekenis, die aan deze relaties wordt 
toegekend, hangt samen met de vraag in welk deel van het krachtenveld men 
zich bevindt. Geredeneerd vanuit de groep als geloofsgemeenschap tekent de 
lichaamsmetafoor de betekenis van de relaties. De eenheid wordt vooronder-
steld en wordt gevonden binnen de gemeenschap. De omgeving is in dit geval 
minder relevant, de relatie tot elkaar maakt deel uit van een onproblematische 
achtergrond. Men is aan elkaar gegeven en zet zich in voor het medelid. Dat 
alles gefundeerd in een bijbelse opdracht die de verhouding tot God tekent. 
Immers, het is een goddelijke opdracht. Geloofskennis is dan ook een noodza-
kelijke voorwaarde om deel uit te maken van de gemeenschap. 
Vertrekken we vanuit het individu, komt zelfrealisatie meer op de voorgrond 
te staan. Vanuit de samenleving klinkt de oproep het heft  in eigen handen te 
nemen en de ontwikkeling van de eigen biografi e als een project ter hand te 
nemen. Persoonlijke groei wordt gerelateerd aan de mate waarin men het per-
soonlijke geloof daadwerkelijk beleeft . Het gaat minder om geloofskennis en 
meer om ervaringskennis.
Cruciaal in dit proces is dat de individuele actor zelf moet kiezen. Tot welke 
groep wil ik behoren, welke rol wil ik daar vervullen, wat acht ik voor mezelf 
passend, wat geloof ik, zijn vragen waarop men geacht wordt in toenemende 
mate zelf het antwoord te geven. We zien hier een verschuiving van autonomie 
naar heteronomie. Niet de ander (God) bepaalt wat ik moet geloven en hoe ik 
moet handelen, maar dat moet ik zelf doen. Bovendien is de vraag niet meer 
zozeer wat waar is, maar wat zin heeft  voor mij. Deze privatisering van het ge-
loof laat zien dat cultuur niet meer kan worden opgevat als een monolithisch 
geheel dat manifest is op het niveau van een groep, maar dat de individuele 
actor veel sterker in de beschouwing moet worden betrokken. 
De gesignaleerde bewegingen stellen hoge eisen aan het individu. Het parti-
ciperen binnen verschillende contexten met vaak confl icterende eisen nood-
zaakt de actor te zoeken naar een balans. De genoemde polyfonie waarbij het 
subject de vaardigheid ontwikkelt om om te gaan met confl icterende rollen en 
codes, functioneert in zekere zin als een copingsmechanisme.
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De kans op syncretisme neemt daarmee wel toe. Het verhaal dat de actor om-
trent zichzelf construeert, kan niet meer worden herleid tot een discours met 
hegemoniale trekken, lange tijd kenmerk van kerkelijke instituten. Het verhaal 
van de actor viel samen met dat discours. Aantasting van dat discours komt zo-
wel van binnenuit als van buitenaf zonder dat deze beide losgemaakt kunnen 
worden van elkaar. De inbreng van het autonome subject en de noodzaak ter 
wille van het voortbestaan in te spelen op verlangens van het subject, laten een 
dialectische beweging zien die het collectief een ander aanzien doen krijgen.

Dat heeft  gevolgen voor de identiteit van de groep. Deze identiteit heb ik gelo-
kaliseerd in een geloofssysteem met een cognitief karakter. Dit systeem heeft  
de trekken van een discursieve constructie die de wereld ordent en beteke-
nis geeft . Wanneer die constructie wijzigt, verandert ook de identiteit van de 
groep. De verzwakking van instituties in de moderniteit tast de vanzelfspre-
kende orde aan zoals deze lange tijd bestond. Daardoor wordt een groter be-
roep gedaan op het zelforganiserend vermogen van groepen en individuen. 
De relatie met medeleden krijgt een meer instrumenteel karakter. Het aan el-
kaar gegeven zijn en de intrinsieke waarde die dat heeft  voor de geloofsbele-
ving, schuift  op in de richting van zelfmanifestatie waarvoor de ander nodig is. 
In de verhouding tot God wordt het vertrekpunt minder in het transcendente 
gezocht en meer in het immanente. In extreme situaties wordt het bestaan van 
God afh ankelijk gemaakt van de mate waarin God wordt ervaren.

Het getekende krachtenveld is gewogen met behulp van de verschillende cog-
nities en de verschillende functies. De cognities vormen samen een cognitieve 
kaart waarmee de werkelijkheid wordt geordend en het handelen binnen de 
gemeenschap wordt gestuurd.
Als typisch kerkelijk handelen is gekozen voor vieren, leren, dienen en delen. 
Deze vier constitueren de praktijk. De inhoud van de cognitieve kaart is cul-
tureel van aard en opgebouwd uit kennis die wordt aangereikt vanuit de tradi-
tie en vanuit de bijbel. Aangenomen dat we een uitputtend overzicht zouden 
kunnen bieden van de traditie en de betekenis van de bijbel, zou dat nog niet 
voldoende zijn om te kunnen bepalen waardoor actoren zich in een concrete 
situatie laten leiden. Immers, in het gezamenlijke handelen wordt structuur 
voortdurend geschapen en herschapen waarbij in een hermeneutisch proces 
bepaald wordt hoe te moeten handelen.
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12.2 Beantwoording van de onderzoeksvraag 

In de beantwoording van de onderzoeksvraag bespreek ik de intern kerkelijke 
en extern maatschappelijke ontwikkelingen in samenhang. 
Het boven op hoofdlijnen beschreven krachtenveld is resultante van zowel in-
tern kerkelijke ontwikkelingen als extern maatschappelijke ontwikkelingen. 
Beide kunnen niet geïsoleerd van elkaar worden gezien. Het krachtenveld ver-
toont een dynamiek die het gevolg is van het ingebed zijn in een veranderende 
context waardoor de noodzaak ontstaat zich daartoe op een zodanige manier 
te verhouden dat de continuïteit van de organisatie gewaarborgd kan worden. 
De continuïteit heeft  vooral betrekking op het instandhouden van wat als es-
sentieel wordt gezien, namelijk dat de groep een gemeenschap is. Deze ge-
meenschap vindt zijn rationale in een verbondsopvatting die de verhouding 
tot God en tot elkaar typeert. Handelingen binnen de praktijk refl ecteren een 
grondwaarde die gefundeerd is in de uitleg van begrippen als verbond en doop. 
De vanzelfsprekendheid die voortvloeide uit de (veronderstelde) eenheid rond 
een gesystematiseerd kennisgeheel maakte het gedurende de eerste decennia 
van het bestaan van de vrijgemaakte kerk onnodig zich te bezinnen op de aard 
van de gemeenschap.
Men was overtuigd van de waarheid binnen de eigen gemeenschap en er leef-
de een sterke overtuiging dat deze daarbuiten niet gevonden kon worden. De 
orde werd gezien als een vanzelfsprekende die rechtstreeks voortkwam uit de 
traditie en de openbaring. 
De religieuze praktijk kon relatief gemakkelijk begrensd worden ten opzichte 
van andere religieuze praktijken omdat men een onderscheidend betekenis-
model onderhield en er zorg voor droeg dit zo ongeschonden mogelijk in 
stand te houden. Dit betekenismodel ligt aan de basis van het ontstaan van de 
vrijgemaakte kerk en is bepalend voor de identiteit. Kernwaarden van de orga-
nisatie moeten op dit niveau worden gezocht. In een dergelijke context is het 
begrijpelijk dat er een sterk accent ligt op de leer. Vrijwel alle activiteiten zijn er 
dan ook op gericht deze leer zuiver te bewaren. Prediking en catechisatie zijn 
cruciale activiteiten omdat ze daaraan kunnen bijdragen. Ook huisbezoeken 
en verenigingen dienen datzelfde doel. De gemeenschap is primair een leerge-
meenschap in een dubbele betekenis. De leer staat centraal en mensen moeten 
leren hoe te handelen op basis van deze leer. 

Vandaag blijkt het minder eenvoudig geworden de gemeenschap te typeren. 
Nog steeds is de leer belangrijk, maar het feit dat men kiest voor andere or-
ganisatiestructuren laat zien dat de bestaande structuur niet meer voldoet. 
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De ongedeelde gemeente die de eenheid vooral beleefde in de samenkomsten 
op de zondag wordt aangevuld met een structuur van kleine groepen die een 
gevoeld tekort moeten oplossen. De gemeenschap verandert daardoor in een 
gemeenschap van gemeenschappen, zonder dat de basis kan worden prijsge-
geven. 
Dat gevoelde tekort heeft  te maken met processen van modernisering die zich 
zowel intern als extern manifesteren. In de verschillende hoofdstukken zijn 
deze processen besproken voor zover ze licht kunnen werpen op de vraag 
waarom gekozen werd voor een structuur van kleine groepen. Opnieuw zien 
we hier een paradox, binding moet worden versterkt door het bijeenkomen in 
de kleine groep, maar deze binding is anders van aard. De gemeenschap als 
geloofsgemeenschap staat niet centraal, maar de gemeenschap sec.
 
Het accent op de leer hangt samen met het ontstaan van de vrijgemaakte kerk. 
Het kwam aan op het onderscheidende ten opzichte van de Gereformeerde 
Kerken inzake de betekenis van verbond en doop en de consequenties daar-
van voor de gemeenschap. Het kennisgeheel als fundament van de gemeen-
schap kende een inhoudelijke rationaliteit met een sterk objectief karakter. 
Deze rationaliteit was naar haar aard contextualistisch omdat ze niet alleen 
verbonden was met de praktijk, maar er ook goeddeels door werd bepaald. De 
praktijkgebonden waarheid maakte duidelijk wie binnen en wie buiten waren. 
Genoemde waarheid was gebouwd op een kennissysteem dat onaantastbaar 
leek en daardoor vooral getypeerd werd door een vorm van funderingsdenken 
waarbij uitgegaan werd van de gedachte dat de vigerende kennis een absolute 
waarheidsclaim rechtvaardigde. 
Een belangrijke kenmerk van de vrijgemaakte kerk was het antithetische den-
ken. Wel in de wereld, maar niet van de wereld. Hiermee verbonden was de 
idee van vreemdelingschap.
Een bijbels thema dat als rechtvaardiging werd aangevoerd voor een vorm van 
vijanddenken dat de vrijgemaakten noodzaakte om eigen organisaties op een 
veelheid van terreinen in het leven te roepen. Wie niet behoorde tot de vrijge-
maakte kerk, leefde letterlijk in een andere wereld. 
Ook al was de vrijgemaakte kerk nauwkeurig te begrenzen ten opzichte van 
de (seculiere) omgeving, wel zijn er parallellen. De heersende rationaliteit was 
gebaseerd op de gedachte van een volledige kenbaarheid en daarmee beheers-
baarheid van de realiteit. Daarin zien we een overeenkomst met de omrin-
gende wereld. De bronnen daarvan liggen in de tijd van de Reformatie en de 
Verlichting. Twee ontwikkelingen die elkaar hebben versterkt. De Reformatie 
markeerde de overgang van een accent op het collectief naar een accent op het 
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individu. De Verlichting stimuleerde deze ontwikkeling door de autonomie 
van het individu als een met rede begift igd wezen te benadrukken. Juist de na-
druk op de ratio leidde tot een overaccentuering van het geloof als een systeem 
van kennis. 
Als reactie daarop ontstonden piëtistische bewegingen die juist het gevoels-
element een grotere plaats wilden geven. De nadruk binnen deze stromingen 
ligt op de subjectieve religieuze ervaring van de mens contra een geobjecti-
veerd kennisgeheel waardoor kerken dan vooral gekenmerkt zouden worden. 
De ambivalente positie, die men innam ten opzichte van de kerk als instituut, 
kwam tot uitdrukking in de keuze voor kleine groepen waar meer ruimte werd 
geacht te zijn voor de inbreng van de subjectieve ervaring.
De paradox die we hier zien is dat binnen de vrijgemaakte kerk het collectief 
kenmerk was en bepalend voor het institutionele niveau. Men verzette zich 
tegen subjectieve tendenzen die een bedreiging werden geacht te zijn voor de 
geloofskennis. De kleine groep biedt mogelijkheden om vooral dit element te 
honoreren waardoor geloof als systeem van kennis onder druk komt te staan 
zonder dat duidelijk is hoe kennis en ervaring zich tot elkaar verhouden en 
bovendien de ervaringen in de kleine groep vaak helemaal geen relatie hebben 
met geloof. 
Het is vooral de doorwerking van dat subjectieve element dat als kenmerk van 
recente ontwikkelingen in het oog springt binnen de vrijgemaakte kerk. Deze 
subjectivering hangt samen met individualisering. In toenemende mate wordt 
van mensen gevraagd zelf keuzes te maken. Men kan veel minder terugvallen 
op collectieve betekeniskaders en daarmee verbonden patronen van zingeving. 
De betekenis van het collectief neemt daardoor af. 
We nemen dat niet alleen binnen kerken waar, maar ook daarbuiten. Geves-
tigde instituten zien zich geconfronteerd met afnemende belangstelling omdat 
mensen minder geneigd zijn zich langdurig te binden en sneller van voorkeur 
wisselen. De betekenis van het instituut kerk verandert daardoor. Het instituti-
onele niveau moet vooral verbonden worden met het collectief. Omdat echter 
de persoon van de gelovige centraal is komen te staan, wordt het collectief 
anders gewaardeerd. Het aanbod van de kerk wordt vooral beoordeeld naar de 
mate waarin dit aansluit bij persoonlijk gevoelde behoeft en. Zingeving als een 
geheel van geloofsopvattingen wordt vandaag gekenmerkt door een hoge mate 
van subjectivering en een lage graad van institutionalisering. 

Op verschillende manieren zien we hierin aspecten van secularisering. De af-
name van het aantal kerkleden wijst op secularisering in de meer traditionele 
betekenis. Maar de veranderende geloofsbeleving zoals die buiten reguliere 
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kerken en ook daarbinnen wordt beleefd, markeert processen van neosecu-
larisatie. De afname van het aantal kerkleden hoeft  immers niet te betekenen 
dat daarmee het geloof ook afneemt. Er ontstaan nieuwe vormen, maar die 
wijken vaak sterk af van traditioneel geloof omdat het binnenwereldlijke meer 
bepalend is geworden. Men laat zich veel minder gezeggen door wat de kerk 
belijdt, maar geeft  meer zelf vorm en inhoud aan geloof. Door de veranderen-
de waardering van het transcendente die hierin in meerdere of mindere mate 
meekomt kunnen we ook spreken van interne secularisering. 
Geloof als een systeem van kennis krijgt een andere waardering. Het gevoel als 
kenbron krijgt een legitieme plaats. Daarmee ontstaat een ander type geloofs-
kennis. Het vertrekpunt wordt vaak nog wel genomen in onderdelen van wat 
traditioneel werd beleden, maar men kleurt dat veel sterker persoonlijk in. De 
samenhang wordt minder gevonden in een gemeenschappelijk beleden waar-
heid. Pluraliteit is steeds meer een gelegitimeerde karakteristiek van kerkelijke 
organisaties. De erkenning dat persoonlijke preferenties recht van bestaan 
hebben heeft  tot gevolg dat traditioneel gezag onder druk staat.
Gemeenschappen tenderen daardoor meer in de richting van egalitaire entitei-
ten waarbinnen individuele leden zelf bepalen hoe ze hun geloof vormgeven. 
In de reformatorische traditie lag het accent altijd op de plaatselijke kerk. De 
typering van gremia als classis en synode als meerdere vergaderingen laat dat 
ook zien. Op dit punt is er formeel niets veranderd, informeel wel. Er is een 
groeiende tendens steeds meer over te laten aan de plaatselijke kerk. De ver-
schillen tussen kerken, die deel uitmaken van hetzelfde kerkverband, nemen 
daardoor snel toe. Dat is een uiting van veranderende gezagsverhoudingen. 
Ook hier geldt dat dit niet losgezien kan worden van bredere ontwikkelin-
gen. Een belangrijke stuwende kracht binnen moderniseringsprocessen is het 
streven naar emancipering gericht op verheffi  ng en gelijkstelling. Juist op dit 
punt werd een belangrijke motivering gevonden om te gaan werken in klei-
nere eenheden. De groep was een instrument voor de emancipatie van het 
individu en kon bijdragen aan de collectieve emancipatie van (achtergestelde) 
doelgroepen. De groep werd beschouwd als een middel voor zelfontplooiing 
van het individu. De beoogde emancipatie was meer gericht op vrijmaking 
dan op binding. Het centrale belang was niet meer sociale integratie, maar de 
ontwikkeling van het autonome subject. 

In de vrijgemaakte kerken wordt de subjectivering zichtbaar in ontwikkelin-
gen die het individuele lid meer ruimte geven en meer rekening houden met 
gevoelde behoeft en. De toegenomen diversiteit wordt gehonoreerd, maar te-
gelijkertijd ook bevorderd. Concreet wordt dat zichtbaar in het rekening hou-
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den met specifi eke doelgroepen. Meer variatie in de liturgie en een actievere 
inschakeling van leden. Het toelaten van liederen van een genre dat beter 
geacht wordt aan te sluiten bij de cultuur waarin mensen leven, zogenaamde 
opwekkingsliederen. En breder, een reconstructie van de traditie. Een krach-
tige tendens is een beweging met een sterk evangelicaal karakter. Binnen deze 
beweging ligt het accent op het werk van de Geest. De focus komt dan meer te 
liggen op zelfonderzoek. Het gaat minder om de leer en meer om de betekenis 
voor het persoonlijke leven. De doorwerking van dergelijke opvattingen leidde 
tot accentverleggingen die tot gevolg hadden dat de mening groeide dat het 
werk van de Geest binnen de vrijgemaakte traditie ondergewaardeerd was.
De acceptatiegraad van activiteiten als gebedsgenezing, het spreken in tongen 
en dergelijke, als uitingen van het werk van de Geest, groeit. Omdat juist de 
bijzondere betekenis die gehecht werd aan verbond en doop minder centraal 
staat, neemt het onderscheidende af. 

Deze ontwikkelingen veranderen de aard van de gemeenschap. Er moet ge-
zocht worden naar nieuwe vormen van binding omdat een verwijzing naar 
de gemeenschappelijk geschiedenis en de fundering in een gesystematiseerd 
geheel van geloofskennis niet meer voldoende is. Andere kennis is manifest 
geworden. Vanuit deze redenering is de keuze voor andere organisatievor-
men verklaarbaar. Dat gekozen wordt voor miniwijken volgt hieruit echter 
niet rechtstreeks. Andere ontwikkelingen hebben daarbij een belangrijke rol 
gespeeld. Ook hier geldt weer dat processen sterk met elkaar verweven zijn. 
Boven noemde ik de emanciperende rol die verbonden werd met de keuze 
voor kleine groepen. Er is een verband gelegd met het bredere modernise-
ringsproces. De keuze voor miniwijken heeft  een achtergrond die zowel zijn 
wortels heeft  in interne kerkelijke ontwikkelingen als maatschappelijke veran-
deringen, maar deze grijpen voortdurend in elkaar. 
Uit de literatuur kon worden opgemaakt dat er een klimaat moet zijn ontstaan 
waarbinnen ruimte is voor andere organisatievormen. Dat klimaat ontstond 
in de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw. Het afb rokkelen van gemeen-
schappen droeg daaraan belangrijk bij.
Was aanvankelijk de focus gericht op professionele organisaties, met enige 
vertraging drong de gedachte dat kleine groepen konden bijdragen aan een 
versterking van organisaties ook in kerken door. Het succes van deze aanpak 
werd belangrijk gesteund door een ideologische basis onder de benadering te 
leggen.

De kerk is begonnen als een kerk van kleine groepen. Door een lijn te trek-
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ken vanuit de vroeg-christelijke kerk naar de Nadere Reformatie wekte men 
de suggestie dat kleine groepen een traditionele en legitieme organisatievorm 
binnen de reformatorische traditie waren. De keuze voor de kleine groep is dan 
niet anders dan een in onbruik geraakt constituerend element van de gemeen-
schap weer in ere herstellen. Maar, zoals gezegd, er moet wel een klimaat zijn 
ontstaan waarin ruimte is voor dit eerherstel. Verschillende gebeurtenissen be-
vorderden dit. Breed gezien was de moderniserende context voorwaarde, maar 
andere zaken speelden ook mee. Dat theologen van naam, en vele anderen in 
hun kielzog, zich positief uitlieten over kleine groepen droeg belangrijk bij aan 
de acceptatiegraad. Uit de argumentatie blijkt dat vooral moderniseringspro-
cessen en de daarin meekomende diff erentiatie aanleiding was een pleidooi 
te voeren voor deze ingreep. Men ziet dan de winst vooral in de binding die 
kleine groepen kunnen bewerken.
Een verdere krachtige stimulans kwam voort uit de gedachte dat groepen zou-
den kunnen bijdragen aan vooral kwantitatieve groei. Er werd daarbij gewezen 
op successen die geboekt zijn in de Verenigde Staten. Groei werd binnen de 
vrijgemaakte kerk verbonden met de missionaire taak van de kerk. De gedach-
tegang is dan dat kleine groepen bijdragen aan de opdracht missionair te zijn. 
Ook al werd dit binnen de vrijgemaakte kerk niet waargemaakt, de aldus ge-
legde ideologische basis ging wel deel uitmaken van het discours en vergemak-
kelijkte de invoering. 

De grote doorbraak van de kleine groep moet vooral worden gesitueerd in het 
begin van deze eeuw. Dat hangt samen met bezoeken die vrijgemaakte pre-
dikanten gebracht hadden aan de Verenigde Staten en waar men kennis had 
gemaakt met werkwijzen van ondermeer Redeemer en Willow Creek. Op een 
kerkenradendag werden vertegenwoordigers van de vrijgemaakte kerk deel-
genoot gemaakt van de (positieve) ervaringen van deze predikanten. Vanuit 
het steunpunt voor de kerken werd overname van het model bepleit. Vanaf dat 
moment zien we een snelle groei van het werken in kleinere eenheden. 
Uit de literatuur vanuit vrijgemaakte kring kan worden opgemaakt dat klein-
schaligheid een noodzakelijke voorwaarde is voor het tot zijn recht laten ko-
men van de gemeenschap.
Uit de besproken casus blijkt dat ook een andere ontwikkeling belangrijk heeft  
bijgedragen aan de keuze voor de kleine groep. Er was een steeds groter tekort 
aan ambtsdragers. De bearbeiding van de gemeente kwam daardoor in het 
gedrang. Daaruit voort kwam de redenering dat vanouds aan de kerkenraad 
een te grote rol was toebedacht, wat tegen de achtergrond van het accent op 
het zuiver houden van de leer begrijpelijk is, en dat het onderlinge pastoraat 
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een stimulans diende te krijgen. De vraag is dan aan de orde hoe dit verant-
woord vorm te geven. Op dit punt bleek de miniwijk een middel dat daar-
voor geschikt werd geacht. Het is waarschijnlijk ook geen toeval dat recent het 
onderling pastoraat sterker in de belangstelling staat. De veranderingen die 
zich in het kerkelijk samenleven voltrekken, zich uitend in het zoeken naar 
verantwoorde vormen van gemeenschapsbeoefening, stellen andere eisen aan 
de manier waarop omzien naar elkaar vorm moet krijgen. Het onderlinge 
pastoraat past binnen de geschetste ontwikkelingen. Door pastoraat en groep 
met elkaar te verbinden werd de al genoemde ideologische basis nog verder 
versterkt. De oorspronkelijke betekenis van pastoraat verschuift  echter wel. Er 
worden andere accenten gelegd. De sterke concentratie op de leer heeft  plaats 
gemaakt voor een concentratie op de plaats van het subject binnen de gemeen-
schap. Daarin komt mee een sterker accent op de relatie. Immers, juist omdat 
gemeenschappen onder druk staan ontstaan gevoelens van verlies, bindingen 
verzwakken of verdwijnen. Tegen deze achtergrond is het begrijpelijk dat ge-
zocht wordt naar middelen om verbondenheid te blijven ervaren. De focus 
verschuift  daarom van de gemeenschap als een lerende gemeenschap naar een 
gemeenschap waar men gevoelens van verbondenheid kan ervaren. 
Zo wordt het verklaarbaar dat sociaal-pschologische elementen een grotere 
rol gaan spelen. Uit de predikantenenquête kwam juist dit gegeven sterk naar 
voren. Nu is het mogelijk deze elementen religieus duiden vanuit het menselijk 
tekort. De gebrokenheid van het bestaan is het gevolg van het kwaad dat de 
mens zelf bewerkt als zondaar. Maar het is ook mogelijk een meer humanis-
tisch-psychologische redenering te volgen waarbij gevoelde tekorten gerela-
teerd worden aan maatschappelijke structuren en socialisatieprocessen. In dit 
geval is het mogelijk verandering te bewerken door gebruik te maken van de 
juiste technieken. De oplossing wordt niet gezocht in de richting van bekering, 
maar krijgt meer het accent van zelfverlossing. 
De krachtige tendens dat de posities van actoren meer bepaald worden door 
een achieved status dan door een ascribed status sluit hier naadloos op aan. 
Men moet zelf kiezen en wordt geacht tot op zekere hoogte het eigen leven 
goed en gelukkig te kunnen maken. Pastoraat wordt in deze optiek meer een 
instrument dat moet bijdragen aan het persoonlijke welbevinden, los van de 
geloofsontwikkeling. De activiteiten binnen de kleine groep wijzen ook in deze 
richting. Pastoraat wordt niet primair verbonden met geloofsgroei. 

Met deze laatste opmerkingen zijn we terechtgekomen bij het laatste onderdeel 
van de onderzoeksvraag, namelijk welke gevolgen het gaan werken in kleine 
groepen heeft . Er zijn al wel zaken genoemd die daarop betrekking hebben, 
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bijvoorbeeld de constatering dat de aard van de gemeenschap verandert en de 
rol die het pastoraat daarin speelt. Het is echter nodig de gevolgen explicieter 
te beschrijven. 
In het betoog is het uitgangspunt genomen in culturele kennis die bepalend 
is voor de eigen aard van de vrijgemaakte kerk. Op dit punt zien we verschui-
vingen. Er komt nieuwe kennis tot ontwikkeling en bestaande kennis wordt 
anders gewaardeerd. Als ordeningskader bij de bespreking van de gevolgen 
van het gaan werken in kleine groepen neem ik opnieuw het uitgangspunt in 
culturele kennis. 

Door de moderniserende context is de vrijgemaakte kerk instabiel geworden. 
Er wordt gezocht naar een nieuw evenwicht. Leden kunnen niet meer uit gaan 
van taken for granted routines omdat de veranderingen noodzaken tot het ge-
bruik van nieuwe handelingsstrategieën. De dialectische verhouding tussen 
cultuur en structuur heeft  tot gevolg dat het gebruik van andere handelings-
repertoires die voortkomen uit structurele ingrepen de cultuur van de groep 
doen veranderen. Het vigerende waardensysteem binnen de vrijgemaakte kerk 
is geworteld in een welomschreven opvatting van het gemeenschapsbegrip. 
Het bijeen behoren vindt z’n rationale in een verbondsopvatting die de ver-
houding tot God en tot elkaar defi nieert. Gebruikte gereedschappen moeten 
deze grondwaarde refl ecteren. Dat betekende dat handelingen binnen de prak-
tijk herleid moesten kunnen worden tot een kennisgeheel dat opgetrokken was 
op het fundament van de uitleg van begrippen als doop en verbond en daar-
mee verbonden kennis. Gebleken is dat op deze kennis niet meer systematisch 
wordt gerefl ecteerd. Ze is gaan behoren tot de onproblematische achtergrond-
kennis. Met de toegenomen pluraliteit en pluriformiteit, als oorzaak en resul-
tante van moderniseringsprocessen, dient de noodzaak zich aan zich te bezin-
nen op de aard van de gemeenschap. Traditionele opvattingen rond verbond 
en doop blijken niet meer voldoende om een vanzelfsprekende verbondenheid 
te ervaren. Ook omdat er meer verschil van inzicht is ontstaan rond de bete-
kenis van deze begrippen en de behoeft e aan het ervaren van gemeenschap 
is vergroot. Vooral deze behoeft e is een manifestatie van subjectivering. Het 
is dus noodzakelijk te bepalen wat de aard is van de gemeenschap binnen de 
veranderende context en te zoeken naar vormen van handelen die recht doen 
aan de identiteit van de vrijgemaakte kerk, maar ook te zorgen voor binding. 
Gevolg is dat we andere culturele kennis tot ontwikkeling zien komen. 
De afnemende onderlinge verbondenheid is aanleiding gereedschappen in te 
zetten die het tij kunnen keren. De gerichtheid op verbondenheid leidt ertoe 
dat het accent verschuift  van aandacht voor het transcendente naar aandacht 
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voor het immanente. De aard van de culturele kennis en de daarmee verbon-
den handelingsrepertoires verschuift . Op dit punt zien we een breuk met het 
(recente) verleden. Het ontstaan van de vrijgemaakte kerk is niet los te zien 
van specifi ek ideologische kennis. De keuze voor gereedschappen werd daar-
door bepaald. De werkelijkheid was voorgegeven en de rol van kerkleden lag 
vast. De benadering is nu meer omgekeerd. De gegeven situatie, dat wat is, des-
criptieve kennis, doet de vraag opkomen in hoeverre de ideologische kennis 
ruimte biedt voor nieuwe repertoires. Het kiezen voor kleine groepen wordt in 
veel gevallen verdedigd met een beroep op de traditie. De kerk is begonnen als 
een kerk van kleine groepen.

Dat juist dit element uit de traditie wordt geselecteerd heeft  te maken met het 
geconstateerde verlies aan binding als gevolg van de afnemende betekenis van 
traditionele gemeenschappen en met het feit dat een rechtstreekse relatie met 
de bijbel kan worden gelegd. Er behoeft  dus geen twijfel te bestaan over de 
legitimiteit voor deze keus.
De volgende stap is deze ideologische basis verder uit te bouwen door het ge-
bruik van de lichaamsmetafoor. Daarin zit een zekere mate van ambiguïteit. 
Inherent aan deze metafoor is het organische karakter dat de gemeenschap 
daardoor verkrijgt. De hiermee verbonden culturele kennis wordt uitgedrukt 
in gaven die gemeenteleden hebben en moeten inzetten. Het moeten inzetten 
van gaven veronderstelt behoeft en. Deze behoeft en blijken in de praktijk psy-
chologisch te worden gekleurd. Het gaat niet primair om de versterking van de 
band met God, dan zouden gaven meer gekleurd moeten zijn door de functie 
leren, maar meer om het er voor elkaar zijn, dus de versterking van onderlinge 
relaties. Daarmee komen dienen en delen op de voorgrond. Dat vereist an-
dere gereedschappen dan in het verleden. Lichaamsmetafoor en gaveninzet, 
samenkomend in het ambt aller gelovigen, normeren deze culturele kennis. 

Uit het materiaal blijkt dat bezien vanuit de aansturing, cq. de kerkenraad, de 
lichaamsmetafoor tot de kern behoort van het discours, maar dat daarmee wel 
specifi eke betekenissen worden verbonden. Een deel van deze betekenissen 
is ongewijzigd en behoort tot common sense opvattingen over de aard van de 
religieuze gemeenschap, namelijk dat de leden aan elkaar gegeven zijn, naar 
elkaar moeten omzien en op elkaar moeten toezien.
Nieuw is dat de door de metafoor georganiseerde kennis een structurering in 
kleinere eenheden voorschrijft . Miniwijken zijn een voorwaarde om de essen-
tie van het kerkelijk samenleving adequaat vorm te kunnen geven. 
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De nieuwe structuur doet een gemeenschap van gemeenschappen ontstaan 
waardoor de kerk als lichaam niet meer primair georganiseerd is op basis van 
een overkoepelende eenheid waarbij ieder persoonlijk wordt opgeroepen om 
te zien naar zijn naaste en deze het karakter heeft  van een generalized other, 
maar de other wordt nu nader gedefi nieerd als degene die deel uitmaakt van 
dezelfde miniwijk. 
Een welbegrepen traditionele uitleg van de metafoor veronderstelde een dui-
delijke koppeling tussen de culturele cognitieve kennis die deze omvatte en 
de concrete handelingspraktijk. Het naar elkaar omzien is ingebed in het ge-
loofssysteem en moet bijdragen aan de geestelijke groei van de gemeenschap. 
Deze koppeling blijkt meer indiff erent. Ook al blijft  de traditionele betekenis 
gehandhaafd, binnen groepen gaat het daarnaast ook om andere betekenissen. 
Het omzien naar elkaar is niet primair gericht op groei in geloof, maar op groei 
in gemeenschap. We kunnen dat zien als een omgekeerde beweging. 

Werd vanouds geredeneerd vanuit een een geopenbaarde werkelijkheid die 
diende te resulteren in gemeenschapsstichtende activiteiten, nu wordt het ver-
trekpunt veel meer genomen in gemeenschapsstichtende activiteiten die kun-
nen bijdragen aan groei in geloof. 

Deze constatering noodzaakt het gebruik van een andere epistemologie. Im-
mers, het volstaat niet meer de vrijgemaakte kerk te typeren op basis van in 
bijbel en belijdenisgeschrift en vastgelegde kennis alleen omdat de verbinding 
tussen deze kennis en de praktijk van het handelen is verschoven. Ontologisch 
gesproken verschuift  de kerk van een geloofsgemeenschap naar een ontmoe-
tingsgemeenschap. Het laatste wordt als voorwaarde voor het eerste gezien. 
Het groeien in geloof wordt afh ankelijk gemaakt van ontmoeting in de kleine 
groep. De eenheid op basis van geloofskennis wordt minder voorondersteld, 
maar moet ontstaan in de kleine groep. 

In kleine groepen kunnen gaven beter worden ingezet waardoor de gemeen-
schap tot groei in gemeenschap en groei in geloof komt. De aanbevolen ac-
tiviteiten blijken voor een belangrijk deel niet specifi ek religieus te kunnen 
worden genoemd. Door het samen ontplooien van activiteiten te verbinden 
met het inzetten van gaven, worden alle activiteiten geplaatst in het domein 
van het sacrale. De in de data genoemde opsommingen laten geen onderscheid 
zien tussen specifi ek religieuze activiteiten als bidden, zingen en bijbelstudie 
en profane activiteiten als fi etsen en eten. Ze worden alle in dezelfde mate ge-
acht bij te dragen aan het beter tot zijn recht komen van de organisatie. Bewust 
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gebruik ik hier de benaming organisatie omdat de versterking van de gemeen-
schap niet primair gezocht wordt in activiteiten die typerend mogen worden 
geacht voor een kerkelijke gemeenschap. Daarmee komt opnieuw een paradox 
naar voren. Het beter tot zijn recht komen van de gemeenschap veronderstelt 
groei in geloof, wat groei in gemeenschap kan initiëren. Wanneer echter al-
leeen het laatste wordt gerealiseerd, kan van beter tot zijn recht komen niet 
gesproken worden omdat de gemeenschap een geloofsgemeenschap is of zou 
moeten zijn. 
Dat het samen ondernemen van activiteiten bij kan dragen aan groepscohesie 
is buiten kijf. Door neutrale of profane actviteiten als gemeenschapsstichtende 
activiteiten te benoemen, zonder dat volstrekt duidelijk is dat de gemeenschap 
als sui generis categorie gedeeld geloof vooronderstelt, wordt de gedachte be-
vorderd dat de existentie afh ankelijk is van genoemde activiteiten. Dat de ge-
meenschap wordt versterkt mag zo zijn, maar niet aangetoond kon worden dat 
er door een groepenstructuur geloofsgroei plaatsvindt. 

Het onderlinge hulpbetoon komt voort uit de opdracht gemeenschapsstich-
tend bezig te zijn. Uitgangspunt is dan niet meer een vorm van praktische 
hulpverlening, maar het inzetten van gaven die moeten bijdragen aan de groei 
van de gemeenschap. Die gemeenschap is een geloofsgemeenschap, omzien 
naar elkaar en geloof kunnen niet van elkaar worden losgemaakt. Gemeen-
schapsgroei is dus ook geloofsgroei, of zou dat moeten zijn. Uit de data bleek 
dat dit door verschillende leden ook zo wordt gevoeld. Men spreekt uit de 
bijeenkomsten te willen verdiepen door bijbelstudie en gebed, maar slaagt 
daar niet in. Daaruit kan worden geconcludeerd dat de kleine groep voor deze 
leden de kenmerken van een geloofsgemeenschap zou moeten vertonen. Daar 
horen specifi eke activiteiten bij. Maar deze gedachte wordt niet breed gedeeld 
en dat heeft  ook te maken met een onheldere taakstelling vanuit de aanstu-
ring. De activiteiten zijn niet onderscheidend en in alle gevallen gefundeerd 
in wat als de essentie van de gemeenschap wordt gezien. Veel activiteiten kun-
nen ook elders en met anderen worden beoefend. Dat betekent dat andere 
schema’s worden geactiveerd die gebaseerd zijn op een ander type culturele 
kennis. 

Wanneer de grenzen tussen geloofsgerelateerde culturele kennis en niet ge-
loofsgerelateerde kennis vervagen, kunnen daardoor schema’s tot ontwikke-
ling komen die de oorspronkelijke culturele kennis een andere inhoud doen 
verkrijgen. De welbegrepen uitleg van de lichaamsmetafoor, het nodig zijn 
van ieders gaven ten behoeve van met name ook de geestelijke groei van de 
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gemeenschap, krijgt vorm in een praktisch christendom dat losraakt van de 
institutionele wortels en de daarmee verbonden ideologische kennis. 
Anders gezien gaan verschillende vormen van logica door elkaar lopen. De 
logica van het leven van alledag is een andere logica dan de logica zoals die 
vigeert binnen de gemeenschap.
Wanneer het samenleven in groepen een vrijblijvend en onverplichtend karak-
ter heeft  en zich niet wezenlijk onderscheidt van willekeurige andere samen-
levingsvormen, gaan beide vormen van logica door elkaar lopen waardoor het 
voor betrokkenen moeilijker wordt gedrag tot ontwikkeling te laten komen 
dat primair kan worden verbonden met gedrag dat van gelovigen kan worden 
verwacht. 

Wanneer de kleine groep vooral moet bijdragen aan ontmoeting, speelt ge-
loofskennis een secundaire rol. Juist een welomschreven set van geloofsopvat-
tingen is onderscheidend voor de vrijgemaakte kerk. De hele structuur was 
toegesneden op het zuiver bewaren van deze geloofsregels. De zondagse ere-
diensten, de catechesaties, de verenigingen, de huisbezoeken, alles droeg bij 
aan een bevestiging van dit theologische model.
Ook al stond het verenigingsleven de laatste decennia onder druk, de miniwijk 
heeft  tot gevolg gehad dat velen die de vereniging nog bezochten dat nu niet 
meer doen vanuit de gedachte dat de miniwijk de taak van de vereniging zou 
overnemen. Overtuigend is naar voren gekomen dat in de miniwijken bijbel-
studie geen rol van betekenis speelt. In die zin vervangen ze dus de verenigin-
gen niet. Een andere gevolg is dat de huisbezoeken sterk zijn afgenomen. Nu 
moeten de eff ecten van het huisbezoek niet worden overschat, maar ze droe-
gen wel bij aan een bevestiging van het vigerende theologische model.
De nadruk op het onderlinge pastoraat geeft  uiting aan de opvatting dat de 
kleine groep het traditionele huisbezoek zou kunnen vervangen. Dit blijkt niet 
te kunnen worden waargemaakt.
Werd de invoering van de kleine groep gezien als een verrijking van het ge-
meentelijke leven, in termen van geloofsgroei moet eerder worden geconclu-
deerd dat verarming is opgetreden. 
De bestaande verenigingsstructuur is vrijwel ter ziele, de huisbezoeken zijn 
afgenomen. Bestaande spontaan gegroeide structuren, bijvoorbeeld het bij el-
kaar op bezoek gaan tijdens avondmaalszondagen, zijn verdwenen. Ook hier 
is een paradoxale beweging zichtbaar. 

De in deze studie beschreven casus laat zien dat het werken in kleine groepen 
een kerkenraadsbesluit was. Er is geen zorgvuldig onderzoek in de gemeente 
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voorafgegaan aan dit besluit, men ging uit van een reeks aannames zonder 
enige empirische basis.
De heersende gedachte was vooral dat het vormen van miniwijken automa-
tisch tot een beter functionerende gemeenschap zou leiden. Men verzuimde 
nauwkeurig aan te geven waaruit dit beter functioneren dan zou moeten be-
staan. De boodschap, die werd afgegeven, was dat men in een kleine veilige 
omgeving zichzelf zou kunnen zijn en beter in staat zou zijn gaven in te zetten 
ten behoeve van medeleden. 
Daarnaast konden buitenstaanders binnengeleid worden in de gemeenschap. 
Door het inzetten van gaven zou het onderlinge pastoraat gaan gedijen. Dat 
alles zou kunnen worden gerealiseerd door mensen die in elkaars nabijheid 
wonen in te delen in een miniwijk. De (afgedwongen) ontmoeting op reguliere 
basis was startpunt. Groei, kwantitatief en kwalitatief (in de zin van geloofs-
groei), zou dan min meer vanzelf wel komen. 
Er kan uit het materiaal niet worden geconcludeerd dat in het afgelopen de-
cennium kwantiatieve of kwalitatieve groei heeft  plaatsgevonden. 

Een belangrijke constatering is dat er op het niveau van de aansturing en op 
het niveau van de leden van de gemeenschap verschillende betekenissen circu-
leren met betrekking tot de miniwijk. Het is de kerkenraad die van oordeel is 
dat de gemeente onvoldoende functioneert en de miniwijk ziet als middel om 
de gemeenschap te versterken. Vooral vanuit de idee dat dan de gaven van de 
leden beter kunnen worden ingezet. De verbinding, die gelegd wordt met het 
ambt aller gelovigen, maakt de keuze voor de miniwijk niet vrijblijvend. Het 
begrip ambt is verweven met een complex van betekenissen met een sacraal 
karakter. Ambtsdragers zijn door God zelf geroepen tot hun taak. Wanneer 
gemeenteleden worden opgeroepen hun ambt op te nemen binnen de kleine 
groep, wordt taal performatief gebruikt. De status van de aangesprokenen ver-
andert. Actieve deelname is daarmee voorschrift . Het ambt moet vervolgens 
vorm krijgen in het inzetten van gaven. Wat deze gaven zijn blijft  abstract. Het 
omzien naar elkaar is een grondtoon, maar dat kan vele vormen aannemen. 
Dat de miniwijk daarvoor een noodzakelijke en voldoende voorwaarde is, on-
geacht de ondernomen activiteiten, blijkt vooral de overtuiging op het niveau 
van de aansturing te zijn. 
Deze betekenis wordt lang niet door alle leden gedeeld. Uit de interviews komt 
naar voren dat velen van mening zijn dat binnen de miniwijk ruimte moet zijn 
om op de een of andere wijze uitdrukking te geven aan geloofsgerelateerde 
aspecten. Vooral bijbelstudie en gebed worden genoemd. Men blijkt samen 
niet in staat dit vorm te geven. Daarvoor worden als redenen aangevoerd dat 
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velen dat ook niet willen, maar dat daarnaast een gebrek aan veiligheid een 
belemmerende factor is. Sommigen zijn om deze reden lid van een bijbelstu-
diegroep om dit gebrek te compenseren. Dat zijn dan wel vaak groepen van 
gelijkgestemden.

Het feit dat op dit punt in de miniwijk een tekort wordt gevoeld door een 
aantal leden, wijst erop dat kerkenraad en leden van miniwijken verschillende 
beelden hebben bij het doel van de miniwijk. Het sterke accent dat de ker-
kenraad legt op ontmoeting belemmert eerder de geloofsgroei dan dat deze 
wordt bevorderd. Ook het tekort schieten van ouderlingen inzake huisbezoek 
en bezoek aan de miniwijken werkt de ontwikkeling van de kleine groep in de 
richting van een geloofsgemeenschap tegen. 

Vanuit de verantwoordelijkheid van de kerkenraad is nog een andere constate-
ring relevant. Juist een herindeling van bestaande wijken in miniwijken heeft  
tot gevolg dat ten principale de bestaande organisationele structuur overeind 
gehouden wordt. Het enige nieuwe is dat de wijken kleiner worden. Maar het 
getuigt van optimisme te verwachten dat wat in de grotere wijken niet lukte in 
de kleine opeens wel zal lukken. Wanneer in grotere verbanden mensen geen 
missionaire activiteiten ontplooien of hun gaven inzetten, zullen ze dat in klei-
nere eenheden niet opeens wel doen. Die kans wordt verder nog verkleind om-
dat mensen die elkaar voor een deel al kenden omdat ze in elkaars nabijheid 
wonen nu organisatorisch tot elkaar veroordeeld worden. Bepaalde wijzen van 
onderlinge omgang zullen niet fundamenteel veranderen door mensen bijeen 
te plaatsen in groepen die eens per 6 weken bijeenkomen. Uit de empirie blijkt 
ook dat kleine groepen geen verandering bewerken binnen de gemeenschap. 
Door de miniwijken lange tijd in stand te houden groeien ze uit tot institutio-
nele onderdelen van de grotere gemeenschap. 
Er ontstaan vaste patronen met vaak ook een hiërarchisch karakter. Aanwij-
zingen hiervoor zijn gevonden in opmerkingen van leden van de miniwijk dat 
je niet alles kunt zeggen of dat je voorzichtig moet zijn. En ook in aanwijzin-
gen vanuit de kerkenraad dat tegenstellingen niet moeten worden verscherpt, 
reden waarom debat moet worden vermeden en dat mensen niet gedwongen 
moeten worden hun hele hebben en houden op tafel te leggen. 
Voor deelnemers kan dat na verloop reden zijn niet meer te komen omdat 
het gevoel ontstaat dat aan hun specifi eke behoeft en niet meer tegemoet kan 
worden gekomen. Uit het materiaal blijkt ook dat mensen na verloop van tijd 
afh aken. Daaraan kan niet de harde conclusie worden verbonden dat dit een 
gevolg is van de hier gevolgde redenering omdat mensen daarop niet zijn be-
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vraagd. Maar de sterke tendens dat banden tussen mensen meer het karakter 
hebben van weak ties en men sneller van voorkeur wisselt, gecombineerd met 
de toegenomen porositeit van instituties, maakt deze gevolgtrekking niet on-
waarschijnlijk. 
Wat dit alles voor de toekomst betekent laat zich moeilijk voorspellen. Wel 
staat vast dat de kleine groep tot op heden niet heeft  gebracht wat er van werd 
verwacht, namelijk een sterkere geloofsgemeenschap. 
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Besluit
 
“Een kleine groep is dé plek in een kerk om individuele leden en de gemeente als 
geheel te laten groeien. Het diepgaande gesprek in de kleine kring beantwoordt 
aan een diep doorleefde behoeft e, want in een wereld waar mensen enorm op 
zichzelf worden teruggeworpen is het een verademing om op een veilige plek je 
geloof en je leven met elkaar te kunnen delen”

Dit citaat uit hoofdstuk 1 geeft  de kern weer van wat de verwachtingen zijn 
van het werken in kleine eenheden. De belangrijkste thema’s zoals die aan de 
orde zijn geweest zien we terug in deze uitspraak. In de kleine groep heeft  
het subject in zijn individualiteit een plaats. De behoeft e aan verbondenheid 
is gewaarborgd. Er vindt groei plaats op individueel niveau en op het niveau 
van de gemeenschap. De kleine groep is een veilige plaats waar geloof en leven 
kunnen worden gedeeld.
Op al deze uitspraken bleek fors afgedongen te moeten worden. In de bespre-
king van de thema’s kwam een beeld van de vrijgemaakte gemeenschap naar 
voren dat in enkele decennia fundamenteel is veranderd. Als lid van de ge-
meenschap onderga ik deze veranderingen. Het geleidelijke karakter daarvan 
deed mij onvoldoende beseff en hoezeer geraakt werd aan de identiteit van de 
gemeenschap. Er bestond voor mij geen noodzaak verschillende ontwikke-
lingen aan een systematisch onderzoek te onderwerpen waardoor bepaalde 
veranderingen bij mij wel vraagtekens opriepen, maar niet direct in verband 
werden gebracht met de identiteit van de organisatie. 
Door dit onderzoek ben ik veel meer gaan inzien hoezeer besproken verande-
ringen met elkaar samenhangen. De in het citaat genoemde thema’s staan niet 
op zichzelf, maar zijn in complexe paradoxale relaties met elkaar verbonden.
Ook ik zag er de logica van in om in kleinere eenheden te gaan werken vanuit 
de gedachte dat de veiligheid daar meer gewaarborgd zou zijn waardoor groei 
in geloof zou kunnen plaatsvinden. 

Deelname aan de miniwijk deed mij beseff en dat deze logica niet overeenkwam 
met wat ik tijdens de bijeenkomsten ervoer. Het in die periode afronden van 
een onderzoek naar het functioneren van taakgroepen binnen een hogeschool, 
waarvan de resultaten uitwezen dat het succes daarvan, of beter gezegd het ont-
breken van succes, vooral een gevolg was van onjuiste aannames bij de invoe-
ring van het concept, deed mij besluiten om de aannames bij invoering van het 
concept van kleine groepen ook aan een kritisch onderzoek te onderwerpen. 
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Het behoren tot de gemeenschap was aanleiding te zoeken naar methoden 
die dit uitgangspunt konden honoreren. Aanvankelijk besloot ik daarom in 
te zetten op een etnografi sche methode, maar deze wel te combineren met 
een hermeneutische vanuit de behoeft e niet alleen te beschrijven, maar ook 
te begrijpen. In het verwerken van theorie en empirische data en vooral door 
de constatering dat cognitieve kennis een sleutelrol vervulde, ontstond de de 
gedachte een model te ontwikkelen waarmee ik meer greep op de empirie zou 
kunnen krijgen.
Daarmee werd een richting ingeslagen die minder paste bij een etnografi sche 
benadering. De noodzaak tot een strategiewijziging ontstond daardoor. Terug-
kijkend op de resultaten op dat moment beseft e ik dat ik sterk gericht was op 
het blootleggen van de betekenis van de kleine groep. Ik wilde begrijpen wat er 
gebeurde en waarom, daarvoor is interpretatie nodig. Dat was aanleiding om 
de strategie te herzien en te kiezen voor een hermeneutische benadering.
Maar het behoren tot de gemeenschap heeft  nog een ander, meer ingrijpend 
gevolg. Het is gemeengoed geworden uit te gaan van de opvatting dat de on-
derzoeker zich niet kan losmaken van de onderzoekscontext. 
Het maakt echter wel verschil of men de onderzoekscontext tegemoet treedt 
als onderzoeker of dat men tot die context behoort, zoals in mijn geval. Dit 
onderzoek heeft  wat dat betreft  bij mij geleid tot een andere waardering van de 
gemeenschap. Met de resultaten van het onderzoek kan niet een punt worden 
gezet want dat resultaat heeft  gevolgen voor mijn eigen positie. 
Gedurende het proces merkte ik dat er een zekere vervreemding jegens de on-
derzoekscontext ontstond waardoor er de neiging was deze meer te objective-
ren. Het behoren tot de gemeenschap verloor zijn vanzelfsprekendheid. Refl ec-
tie tijdens het onderzoek op deze gevoelens leverde op dat deze verandering 
een tweeledige achtergrond heeft . De eerste is dat het onbevangen deelnemen 
aan het gemeentelijk leven onder druk kwam te staan. Het bleek onvermijde-
lijk dat in allerlei situaties ervaringen gerelateerd werden aan het onderzoek.
Een tweede hangt samen met de keuze voor de onderzoeksstrategie. Bewust 
heb ik gekozen voor een benadering vanuit de menswetenschappen en getracht 
dat consequent vol te houden. Vaak gebeurde het dat spontaan bijbelteksten of 
passages uit belijdenisgeschrift en in mijn hoofd opkwamen, die pasten bij het 
betoog. De kracht van de gekozen benadering is echter juist dat het benaderen 
van het onderwerp vanuit de menswetenschappen andere dingen aan het licht 
brengt die kunnen bijdragen aan een beter en anders verstaan van de onder-
zoekscontext dan wanneer vanuit een theologische invalshoek wordt gewerkt. 
Ik merk dat ik opnieuw mijn houding moet bepalen en dat heeft  vooral ook te 
maken met de gevoelde noodzaak een standpunt in te moeten nemen jegens 
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de richting waarin de gemeenschap zich blijkt te bewegen. Omdat er door het 
onderzoek een veel completer beeld bij mij is ontstaan wat de verschillende 
veranderingen betreft , komen vragen op met een existentieel karakter. Wie of 
wat willen we in de (post)moderne context zijn en hoe verhoudt zich dat tot het 
Woord van God? Dat is aan het einde van deze studie een prangende vraag.
Onderzoek wil discussie oproepen. Dat is wat ik hier ook nadrukkelijk beoog. 
Die wens is niet alleen ingegeven vanuit wetenschappelijke interesses, maar 
heeft  ook te maken met betrokkenheid bij de kerk. Aan de verantwoordelijk-
heid die voortvloeit uit het lid- zijn kan en wil ik mij niet onttrekken. 
De zojuist opgeworpen vragen drongen zich gaandeweg op en concentreren 
zicht vooral op de verhouding tussen geloofskennis en ervaringskennis. Op 
zich een oude vraag, maar tegen de achtergrond van deze studie krijgen ze een 
andere betekenis omdat ik de verhouding bekijk tegen de achtergrond van de 
spanning die er is in de relatie tussen het sacrale en het seculiere.
De keuze voor de kleine groep bleek tot gevolg te hebben dat het onderscheid 
tussen die twee meer diff uus wordt. Dat heeft  deels te maken met de oorsprong 
van het verschijnsel. Vooral in de Verenigde Staten werd de kleine groep be-
schouwd als een middel waardoor beter aansluiting kon worden gevonden bij 
de heersende cultuur. Binnen de vrijgemaakte context wordt ook het missio-
naire aspect genoemd als taak voor de groep. In de praktijk gaat het vooral om 
ontmoeting, geloofskennis is secundair. Hoe slagen we erin binding te bewer-
ken zonder dat dit ten koste gaat van wat altijd centraal heeft  gestaan, namelijk 
de bediening van het Woord? Het ‘gij geheel anders’ is niet meer leidend. De 
sterke drang om aansluiting te zoeken bij wat mensen beweegt en hen te hono-
reren in hun eigenheid moet bijdragen aan de gemeenschap, maar wat is dan 
de essentie van deze gemeenschap? Wordt deze primair samengehouden door 
de betekenis die leden hebben voor elkaar in het omzien naar elkaar?
Dat dit een bijbelse opdracht is, behoeft  geen discussie, maar door neutrale 
activiteiten te verbinden met de inzet van gaven worden alle activiteiten in 
zekere zin geplaatst in het domein van het sacrale omdat ze bijdragen aan ge-
meenschapsstichting zonder dat duidelijk wordt dat de gemeenschap als sui 
generis categorie gedeeld geloof veronderstelt. 
In hoeverre durven we vast te houden aan een eigen stijl, die door veel leden 
als schurend wordt ervaren omdat men eigen preferenties wenst te volgen en 
minder geneigd is het hoofd te buigen voor de Stem die met gezag spreekt?
In dit verband is de opmerking relevant dat de keuze voor de miniwijk niet 
neutraal is. 
De al genoemde verbinding met missionariteit maakt duidelijk dat groepen 
een taak hebben naar de omgeving. Dat betekent dat nagedacht moet worden 
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over de vraag hoe deze taak moet worden uitgevoerd. Tegelijkertijd moet de 
miniwijk bijdragen aan de versterking van de gemeenschap. Zijn leden van de 
kerk in staat om deze taken uit te voeren? Is het daarnaast niet zo dat een ele-
ment wordt binnengebracht dat mede ontstaan is vanuit de gedachte aanslui-
ting te kunnen vinden bij de omgevende cultuur waardoor de bijdrage aan de 
gemeenschap in de zin van een onderscheidende geloofsgemeenschap moei-
lijk gerealiseerd kan worden? 
Een verwijt dat de vrijgemaakte kerk de PKN-kerken maakte, is dat deze kerk 
een modaliteitenkerk is. In toenemende mate vertoont echter de vrijgemaakte 
kerk ook de trekken van dit type kerk. Elders merkte ik op dat het bezoeken 
van andere kerken van het kerkgenootschap steeds vaker verrassingen oproept 
over de manier waarop kerkdiensten worden vormgegeven. Men permitteert 
zich steeds meer vrijheden, maar fundamenteler zijn de verschillen van inzicht 
die daaronder liggen en die in dit verhaal deels ook aan de orde zijn geweest. 
Op deze ontwikkeling hebben we op dit moment geen antwoord. Wel wordt 
voortdurend gehamerd op het belang van eenheid. Het is van groot belang 
dat daarover een brede gedachtewisseling op gang komt. Binnen welke band-
breedte mag zich het belijden en de concrete vormgeving daarvan bewegen? 
En in het kader van deze studie, hoe vinden we een adequate structuur die 
recht doet aan belijdenis en traditie, en bijdraagt aan eenheid in plaats van 
bevordering van verschillen? 
Dit zijn geen gemakkelijke vragen, ik heb de antwoorden ook niet paraat. Maar 
wanneer we het gesprek niet aangaan, komen deze antwoorden ook niet. De 
genoemde (en door sommigen gewenste) vloeibaarheid van de kerk roept as-
sociaties op met het begrip verwatering. Het accent op relaties en persoon-
lijk welbevinden, heeft  tot gevolg dat de leer uit het centrum verdwijnt. In dat 
opzicht kunnen we spreken van verwatering, maar ook van een toenemende 
lichtheid als kenmerk van de vrijgemaakte kerk. 
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Summary 

Church arranged in groups. A community heading from doctrine to meet-
ing

Light and fl uid. Two terms with which the (post)modern situation might be 
classifi ed.
As a result of the ease with which we can cover great distances nowadays both 
physically and virtually and the fact that relationships become more fl exible 
for this reason, a changing ontology of communities becomes manifest. Espe-
cially for churches the consequences are great because being a community is a 
condition sine qua non for such organisations. Churches are confronted with 
declining numbers of members. Th e position of the church in society where 
people could receive answers to their questions of life is no longer a matter of 
course that can be taken for granted. Th e embedding of the church as a social 
institute in local communities no longer is self evident. For the sake of its sur-
vival organisations which live up to the requirements from society, are a must. 
Especially within orthodox churches, among which the Reformed Churches 
liberated, the consequences of modernisation were ignored for a long time. 
Recently, however, changes have taken place which are going to have conse-
quences for the manifestation of the organisation. 
At the beginning of the 21st century structuring small groups is increasingly 
opted for. Other churches already paved the way the liberated church. Th e in-
terest in small groups separated from the churches is of a much earlier date. 
In the thirties of the last century the issue of groups was already systemati-
cally investigated, but it was not before the second half of this century that this 
principle of organisation arose within churches. Th is development roused my 
interest and led to the decision to investigate this. I would like to formulate the 
presentation of the question as follows:
 
What internal ecclesiastical and external social infl uences are the basis of 
the introduction and experience of small groups in the Reformed Church 
liberated and what are their consequences?
 
Being a member of this church I already had much relevant information in 
advance. Field investigation is an apt method for the participant. I opt for a 
hermeneutic approach because it focuses on understanding and explanation. 
My concept of an ecclesiastical congregation is a social system, a culture, with-
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in which interaction among members refers to a system of meaning within a 
religious context with conventions which determine our view on the congrega-
tion.

My approach is empirical by giving an impression of the liberated church in 
chapter 2. 
Th en I present a concrete case as to working in groups in chapter 3. Th e chap-
ters 4 and 5 deal with the question of the nature of an organisation such as a 
church and its place in (post) modernity. In chapter 6 the empiricist line is 
drawn further by tracing the spread of the phenomenon within the liberated 
church and what motives are given by several churches to opt for structuring 
small groups. Th en it becomes possible to fi nd the roots of the phenomenon, 
which is dealt with in chapter 7. In the chapters 8, 9 and 10 a theoretical frame-
work  is presented with the aid of which the results of the investigation among 
pastors can be put in a system, which is the subject of chapter 11. Finally in 
chapter 12 some conclusions are drawn and the presentation of the question 
is answered.
 
Th e Reformed Church liberated originated from the Reformed Churches in 
the Netherlands because of a confl ict about the meaning of covenant and bap-
tism. In 2007 this bond of churches numbered around 125.000 members and 
275 local churches.
Th e schism which was the basis for its origin caused a strong concentration on 
doctrine to keep it pure and a strong introversion. 
Numerous own organisations are founded, demonstrating a closed collective 
with a great unanimity. Th is changes at the end of the last century. Th e abso-
luteness with which the own church is presented as the only true one, declines 
and it is discovered that outside the own community many good things are to 
be found. Because people are confronted with a great variety of ideas and op-
tions, isolation as a way to survive appears not to function anymore. Th e envi-
ronment becomes more and more plural and the consequences of this become 
visible within the community.
Th is is especially expressed in the growing attention to individual needs. Th e 
believer as subject moves gradually to the subject and the emphasis on doc-
trine declines. From the point of organisation this leads to a greater contribu-
tion of the members in divine services and services for target groups come into 
existence. 
Besides it proves to become more and more diffi  cult to fi nd enough offi  ce-
bearers. Refl ection on this point leads to the decision to work in smaller units. 
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Th e existing parishes are subdivided into groups of around 12-15 members 
who live in each other’s neighbourhood. 
Th ough the shortage of offi  ce-bearers is an important motive it is also legiti-
mised in a revaluation of pastoral care. In retrospect it can be concluded that 
church councils were too oft en burdened with offi  cial tasks. Th e mutual pasto-
ral care did not show up well. Working in small groups creates opportunities to 
shape this better. In a small group people feel secure and personal experiences 
can be expressed. Th e starting-point is that people are given to each other and 
that they have to use their talents for each other, thus the community showing 
up well.  
Th e body is an important metaphor in this respect. It accentuates the interac-
tion which should be the ideal in the community. From the tradition the situ-
ation of the early Christian church is referred to. It also started as a church of 
small groups.
An investigation held among all the pastors of the bond of churches points out 
that in 2007 this is the concept according to which 42 congregations function. 
What were the most important motives for this option? For the greater part 
they are related to social-psychological and to a lesser degree to pastoral as-
pects. Th e shift  to the common member was already mentioned, but it strikes 
that women are also given an important pastoral task. Th ey pay pastoral visits 
which makes the distinction from elected offi  ce-bearers diff use, for in the lib-
erated church women cannot become offi  ce-bearers. Besides the appointment 
of so-called pastoral workers in a quarter of the congregation stimulates this 
development. It is stated that offi  ce-bearers remain responsible for these so 
called deaconesses, but apparently possibilities are found to avoid ecclesiasti-
cal regulations. Th ese options are also accounted for by the argument that the 
individual member had too marginal a position.     
 
Th e option for small groups is not a matter of course since. Other options 
would also have been feasible. For instance a revitalisation of the existing asso-
ciations. Th at they were not opted for has to do with a broader development.
Around the turn of the century pastors of the liberated church had paid a vis-
it to the Willow Creek Community Church and the Redeemer Presbyterian 
Church in the United States.
Th e two churches are exponents of an approach orientated on groups. 
During a conference of church councils organised in 2001 this model was pre-
sented and strongly recommended. From this moment many liberated church-
es have opted for this model. Other related bonds of churches in the Nether-
lands had already made this choice. Th e phenomenon of the small group can 
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no longer be ignored. When we try to trace its roots we fi nd two lines. On the 
one hand developments within agology and the rise of group dynamics prove 
to have been very infl uential. 
Th e interest in groups which arose in the thirties –mentioned above – slowly 
became infl uential in ecclesiastical organisations. Th e second line has to do 
with the history of the church itself. 
Within the fi rst line the group is considered to be an important instrument for 
the emancipation of the individual, but the collective emancipation of  (un-
derdeveloped) target groups became an important aim within the churches. 
When in the Middle Ages the church has developed into an institute that 
has great infl uence on the lives of its members, a counter movement devel-
ops in the time of the Reformation which receives an extra impulse from the 
Enlightenment. Th is counter movement accentuates the personal responsibil-
ity of the individual towards God. In pietistic circles meetings on a small scale 
are opted for, the so called conventicles, in which personal piety is expressed..
In addition to the settled churches they were relatively marginal movements. 
Th e great breakthrough took place in the 20th century. Th at this was the very cli-
mate in which there was room for such actions has to do with (post)modernity. 
An important characteristic of this time are processes of individualisation and 
subjectivism as a consequence of the separation of social spheres, which in 
their turn were the results of diff erentiation and specialisation in many fi elds. 
Th is diff erentiation went hand in hand with forms of target-rational action 
which compels people to fi nd ways to mix in a functional way with the society 
the character of which has changed. People have to make their own choices 
and use frameworks of meaning  which are diff erent from those in the past. In 
this respect the church is no longer the only provider.
Th e changed position of the subject caused the need of developing an off er that 
complies more with its needs. Against this background it is to be understood 
that adaptations of the structure of organisation takes place, which are a fol-
low-up of these developments.
When many theologians are positive about the principle of organisation of the 
small group, because of this the needs of the subject can be met, we see a quick 
growth of the phenomenon.

When refl ecting on the church the idea of community is fundamental. Th e 
group has to make a special contribution to this. If initially a starting-point 
was taken in the doctrine which leads to the founding of community, now the 
opposite seems to be the case. Th e community is the starting-point, taking care 
of each other in the small group is considered to be a condition for growth in 
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faith. Th e liberated church is developing from  a community of doctrine into 
a community of meeting. Th e doctrine is submitted to this. Compared to the 
origin of the church this is a breach with the or past. Th e doctrine determined 
matters and was expected to bring coherence. In order to become more certain 
regarding this issue 20 interviews were taken from respondents of a local liber-
ated church. Th e church is located in a middle-sized town in the Netherlands 
with about 900 members. Th e congregation has worked with the concept of 
groups for some seven years. Th e respondents were selected at random, spread 
over the entire congregation.

As a framework of arrangement for the information a model was used in 
which two kinds of  variables were interrelated. Th e fi rst set of variables has 
to do with the nature of the current knowledge within the community. Four 
kinds of knowledge are distinguished: dictionary knowledge, which is related 
to what exists and says something about a particular state of aff airs, dictionary 
knowledge, which deals with the problem in what way something should be 
done, recipe knowledge, which has a prescriptive character and is linked with 
axiomatic knowledge, which deals with nuclear values through which people 
are guided.
A community of faith is a cultural group where diff erent kinds of knowledge 
are current. Th is knowledge is evident in certain actions, which are the second 
set of variables. As important actions we opted for: celebrating, learning, serv-
ing and sharing. 
As the literature proves there is a certain consensus about these four actions as 
characteristics of religious practises. Actions and correlated knowledge char-
acterize religious practice.
Th e results of the investigation among pastors prove that especially the aspects 
serving and sharing  prominent. 
Serving has to do with activities aimed at the well-being of the neighbour. 
Sharing says something about aspects which contribute to the experience 
of the community. In it is expressed what is shared. Th e interviews show a 
comparable result. Sharing is most important. But this is especially correlat-
ed to daily life. It is not linked with matters of faith. If we focus on cultural 
knowledge, it turns out that in this respect there are shift s with a fundamental 
character. Th e ontological basis of the community was always embedded in 
well-defi ned concept of notions like covenant and baptism and their meaning 
for life. Th is knowledge is no systematically refl ected on. In conversations they 
are no longer mentioned. Unity is more or less presupposed and is confi rmed 
in activities which are not related to the ontological basis. It is about activities 
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which might at random be practised with others.
If the small group is to contribute to strengthen the community, there are indi-
cations that this strengthening consists of the realisation to belonging together, 
without the necessity being felt to make explicit what the basis is for this unity. 
Th is involves a movement from transcendence to immanence. Sharing experi-
ences from the secular fi eld are an adequate condition to keep up the commu-
nity. Considering the activities in small groups there is not much evidence of 
a community of faith.
Th e movement observed points to a development which is based on a current 
of thought that it is not faith that causes community, but community generates 
faith. Meeting becomes the heart of cultural knowledge and in this the identity 
of the community must be found. Th is development can be considered to be a 
form of internal secularisation. It is true that its causes partly are to be found 
outside the community, but the church is obliged to be related to this in cer-
tain respect. A tendency is apparently to focus on the needs of the subject. By 
defi nition the community becomes more plural as a result. Th e option for the 
small groups supplies an answer to changed circumstances, but this turns out 
to lead rather to a weakening of the community, at least in terms of faith, than 
to a strengthening.
Th e liberated church has become lighter and more fl uid in the past few years.
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Curriculum vitae 

Jakobus Modderman werd in 1952 geboren te Groningen. Na afronding van 
de Pedagogische Academie werd hij docent in het voortgezet onderwijs. Hij 
studeerde daarnaast aardrijkskunde, geschiedenis en maatschappijleer en be-
haalde in 1986 de eerstegraadsbevoegdheid. In 1991 trad hij in dienst bij de 
afdeling Pabo van de Gereformeerde Hogeschool te Zwolle. In de jaren daarna 
voltooide hij verschillende opleidingen, waaronder de opleiding tot supervi-
sor, verandermanagement en onderwijskunde.
In 1997 trad hij toe tot het managementteam van de Pabo en ging daarna be-
stuurskunde studeren aan de Universiteit Utrecht. In 2002 behaalde hij zijn 
doctoraal, cum laude. 
Van 2000 tot 2006 was hij een dag per week verbonden aan de Opleiding Ker-
kelijk Werk aan de GH als docent gemeenteopbouw en persoonsvorming. 
Sinds 2007 vervult hij de functie van directeur Pabo aan de GH. Naast deze ac-
tiviteiten bekleedde hij een reeks van bestuurlijke functies op kerkelijk, maat-
schappelijk en politiek terrein. 
Hij is gehuwd met Trudie Bosch, samen hebben ze vijf kinderen en een klein-
kind.
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