
 

 

SAMEN ONDERWEG 
OP WEG NAAR DE VOLHEID VAN CHRISTUS 

 

  Ik, die gevangenzit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die 

past bij de roeping die u hebt ontvangen: wees steeds bescheiden, zachtmoedig en 

geduldig en verdraag elkaar uit liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van 

de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft: één lichaam en één geest, zoals u 

één hoop hebt op grond van uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en 

Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is. (Efeziërs 4:1-6) 

Bunschoten, 06-02-2017 
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inleiding 
De opdracht van de kerkenraad voor gemeenteopbouw bestaat onder andere uit:  

 het opstellen van een beleidsplan, gebaseerd op het visie document “op weg naar de volheid van 

Christus” 

 opstellen van plan(nen) van aanpak om het beleid in de praktijk te brengen.  

 het opzetten van een structuur waardoor onze gemeente meer werk maakt van Bijbelstudie door de 

week en meer omziet naar elkaar binnen de directe omgeving (binnen en buiten de gemeente). 

In dit beleidsdocument wordt daarmee een begin gemaakt. Bij dit document is een samenvatting 

gevoegd, waarin de hoofdpunten uit dit beleidsdocument op een rij zijn gezet. Als bijlage is een 

voorstel gevoegd. Daarin wordt een plan van aanpak gepresenteerd om wijkteams op te richten om zo 

het omzien naar elkaar en de bijbelstudie te stimuleren.  

In dit beleidsdocument wordt allereerst een theoretisch kader neergezet. In het eerste hoofdstuk wordt 

de tijd waarin we leven beschreven en de veranderingen die zichtbaar zijn in kerk en wereld. 

Vervolgens wordt nagedacht over hoe de bijbel over gemeente zijn spreekt. Op basis daarvan wordt 

een taxatie gegeven van de veranderingen in de kerk in deze tijd. In hoofdstuk 4 wordt ingezoomd op 

de gemeente van Spakenburg-Zuid. Hoofdstuk 5 is dan een afsluiting van het theoretisch kader waarin 

wat lijnen samen komen. 

Vervolgens wordt in hoofdstuk 6 de keuze verantwoord voor het proces van de aanpak van de 

veranderingen. In hoofdstuk 7 worden een aantal voorstellen gedaan.  

Dit beleidsdocument heeft de naam gekregen SAMEN ONDERWEG. Uitgangspunt is het 

visiedocument op weg naar de volheid van Christus. De volheid van Christus is waar we naartoe op weg 

zijn. Maar ondertussen moeten we bezig zijn in het hier en nu, we zijn onderweg. Gemeente van 

Christus zijn gaat over samen, over elkaar. Eenheid staat centraal. Paulus geeft aan dat wij geroepen zijn 

(Ef.1-3). We moeten de weg gaan die daarbij past. Paulus wijst daarvoor de richting (Ef.4-6). Hij begint 

bij de gemeente: we moeten ons inspannen om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid 

te bewaren die de Geest geeft.   

Het is mijn oprechte bede dat onze Heer het werk en de inspanningen wil zegenen en dat het mag 

bijdragen aan de groei en opbouw en eenheid van Zijn gemeente te Spakenburg-Zuid.  

 

Karin Koelewijn 

06-02-2017 
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1 veranderingen in kerk en wereld 
Het visiedocument “Op weg naar de volheid van Christus” opent met de vaststelling: ‘De wereld is 

veranderd en verandert verder.’ De vraag die oprijst is: wat is veranderd en wat verandert er? Hoe is de 

verandering te duiden? Juist door daarnaar eerst te kijken ontstaat meer begrip voor wat er in de kerk 

gebeurt. Immers, zo zegt het visiedocument vervolgens: ‘Ook (de leden van) de kerken veranderen mee’. 

Veranderingen gaan aan de kerkmuren niet voorbij. 

1.1 de wereld verandert… 
Aan het begin van de 21e eeuw publiceerde het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een rapport1 

vijf trends die men in de samenleving, het samenleven en in het persoonlijk leven van mensen 

onderkende. De vijf trends zijn ontwikkelingen die gedurende een lange tijd geleidelijk als proces 

zichtbaar worden. De trends worden omschreven als “de vijf I’s”. 

- Individualisering – meer keuzevrijheid voor het individu, minder afhankelijkheid.  

- Informalisering - losser worden van de maatschappelijke verbanden, opkomst netwerkorganisaties, 

vermindering gezag autoriteiten.  

- Informatisering – verandering van communicatie en interactie door opkomst ICT, automatisering.  

- Internationalisering – migratiebewegingen, mondiale economie, Europese integratie, internationale 

cultuur.  

- Intensivering - hoge waardering beleving en gevoel, behoefte aan variatie en verandering.  

In de loop van de 20e eeuw hebben deze processen geleidelijk bij alle mensen voet aan de grond 

gekregen, o.a. door verhoging van het opleidingsniveau, emancipatie en toename van inkomen en 

welvaart. Het was meer een verbreding van de groei van de trends in de samenleving. Begin 21e eeuw 

verandert de richting van de groei van de trends. Het is een groei in de diepte. De vijf I’s krijgen meer 

invloed, tot in de uithoeken van het bestaan. Ze bepalen steeds meer het maatschappelijk en 

persoonlijk leven van de mensen mee. 

Jan Rotmans2 is hoogleraar duurzame transities en systeeminnovaties aan de Erasmus Universiteit in 

Rotterdam.  Hij spreekt over onze huidige tijd als een verandering van tijdperk in plaats van een 

tijdperk van veranderingen. Hij spreekt al enkele jaren over de veranderingen die hij in (het weefsel 

van ) de samenleving bespeurt. Hij noemt het een transitie, een kanteling. Meer mensen benoemen 

                                                      
1 In het zicht van de toekomst, Sociaal en Cultureel Rapport 2004, uitgave van het SCP, Den Haag, oktober 2004, pagg. 

51ev. Overigens zijn de trends al genoemd in een eerdere publicatie.  
2 Hij onderzoekt niet alleen de kanteling van de samenleving, maar probeert daar ook actief aan bij te dragen. 

www.janrotmans.nl/ Hij beschrijft de transitie ook in zijn boek: Jan Rotmans, Martijn Jeroen, Linden Helen 

Toxopeus Verandering van tijdperk: Nederland kantelt, Aeneas, november 2014. Zie ook www.nederlandkantelt.nl/  

http://www.janrotmans.nl/
http://www.nederlandkantelt.nl/
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deze verandering en publiceren daarover3. We schuiven van een samenleving 1.0 via de samenleving 

2.0 nu naar de samenleving 3.0 door, de netwerksamenleving (zie figuur 1). 

 

 

Figuur 1: verschuiving van samenleving 1.0 via 2.0 naar 3.0. 

In samenleving 1.0 was de maatschappij eenvoudig georganiseerd. De adel/elite had de macht. De rest 

van de samenleving had nauwelijks iets te zeggen. Door de industriële revolutie ontstond een nieuwe 

samenleving. De opkomst van industrie zorgde voor een groter belang van geld om macht te hebben in 

de samenleving in plaats van geboorte. Oude verhoudingen gingen schuiven. Er kwam actief en passief 

stemrecht, eerst voor mannen, later ook voor vrouwen. Emancipatie kwam op. Vakbonden en politieke 

partijen werden opgericht. Mensen organiseerden zich en zuilen ontstonden. Socialisten, communisten, 

katholieken, gereformeerden met hun eigen vakbond, omroep, krant, school, politieke partij etc. 

Samenleving 2.0. 

Samenleving 2.0 kantelt nu ook weer door een nieuwe revolutie, de digitale revolutie. De zuilen zijn uit 

elkaar gevallen. De oorzaak van de verschuivingen in de samenleving ligt in de toenemende 

complexiteit en de snelheid van de ontwikkelingen in de maatschappij. Technologie, digitalisering, 

globalisering, maar ook toenemende problemen in milieu, politieke en economische verhoudingen 

maken het noodzakelijk dat de organisatie en aansturing in de maatschappij veranderen. Het is te groot 

en complex geworden om door een enkeling of enkele organisatie te kunnen worden overzien en 

aangestuurd. Het kapitalistische financiële systeem kraakt in zijn voegen. De verzorgingsstaat is niet 

                                                      
3 Zo ook Ronald van den Hoff, Mastering the Global Transition on Our Way to Society 3.0, Society 3.0 Foundation, 

www.society30.com Het boek verscheen onder de titel Society 3.0 a smart, simple, sustainable & sharing society, 

Lindonk & de Bres, maart 2011.  

http://www.society30.com/
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meer vol te houden. Mensen zoeken met elkaar verbinding. Social media zorgen voor verbinding 

tussen allerlei mensen, groepen vinden elkaar via internet. Internet ontsluit alle mogelijke informatie, 

laat mensen met elkaar in contact komen en kennis delen. Door social media opereren hele groepen 

buiten het zicht van de officiële organisaties en systemen. Internet stelt mensen in staat zich te 

organiseren zonder organisaties. De wereld wordt zo steeds kleiner en onze onderlinge afhankelijkheid 

groter. 

1.1.1 beschrijving van de veranderingen 

De verschuiving heeft betrekking op een samenhangend geheel van denken, organiseren en handelen. 

Het gaat dan om de manier waarop we ons organiseren (structuur), de manier hoe we daarop sturen 

(handelen) en hoe ons denken (gedeelde denkbeelden, waarden, cultuur) daarvoor een basis geeft. Het 

raakt de hele samenleving.  De verschuivingen op de verschillende terreinen tussen samenleving 1.0 en 

3.0 zijn in de tabellen 1, 2 en 3 weergegeven. 

Tabel 1 verschuiving in de organisatie van samenleving van 1.0 naar 3.0 

STRUCTUUR 

oud nieuw 

verticaal horizontaal 

hiërarchisch netwerken 

top-down bottom-up 

 

Tabel 2 verschuiving in het sturen van handelen van samenleving 1.0 naar 3.0 

STURING  

oud nieuw 

centrale sturing netwerksturing 

controle ruimte 

regisseren faciliteren 

 

Tabel 3 verschuiving in het denken van samenleving 1.0 naar 3.0 

CULTUUR 

oud nieuw 

structuren mensen 

waarde ontlenen waarde creëren 

traditie authenticiteit 

 

Samenleving 1.0 is een sterk hiërarchisch georganiseerde samenleving. Men denkt sterk vanuit 

structuren en (grote) organisaties, die verticaal, top-down zijn opgebouwd. Communicatie is 
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eenrichtingsverkeer van de top naar beneden4. De sturing binnen de structuren in samenleving 1.0 

gebeurt van centraal, bovenaf. Daarbij speelt goede controle over de processen, routines en regels een 

belangrijke rol. De sturing heeft de vorm van regisseren. Bij samenleving 3.0 spreekt men van een 

netwerksamenleving. Het heeft een horizontale structuur met netwerken, waarbij bottom-up allerlei 

initiatieven ontstaan. Mensen leven in verschillende netwerken en zoeken samen naar informatie en 

oplossingen voor een gedeeld doel of rond een gezamenlijk thema. Geen hiërarchie meer maar 

partnerschappen en samenwerking, platte organisaties. Communicatie verloopt in dialoog. Social 

media zorgen voor verbinding. De centrale sturing is weggevallen en het regisseren maakt plaats voor 

faciliteren. Dat geeft deels onzekerheid, maar het geeft ook ruimte om te spelen en te ontdekken. Er is 

ook een verschuiving in denken te bespeuren. Van structuren en systemen komt de nadruk op mensen 

en relaties. Het gaat minder om doelmatigheid en efficiëntie van de organisatie (steeds sneller, slimmer, 

goedkoper doen wat je altijd deed) en meer om de mensgerichtheid, verbondenheid, het vertrouwen en 

welzijn. De mens staat niet meer in dienst van het systeem, maar de systemen in dienst van de mens. 

Men is op zoek naar authenticiteit en diversiteit. Jonge mensen zoeken zingeving, het verschil kunnen 

maken, ruimte om zichzelf te kunnen ontwikkelen. In het denken van samenleving 3.0 is het mensbeeld 

verschoven: de rationele mens wordt de relationele mens. 

1.1.2 gevolgen van de veranderingen 

De veranderingen zorgen voor een gevoel van onzekerheid en instabiliteit. Mensen voelen zich 

vervreemd, omdat bekende structuren en denkbeelden en gedragingen in de cultuur verdwijnen.  

Onzekerheid ontstaat ook door het gevoel van verlies van controle. Daarbij kan weerstand tegen de 

veranderingen ontstaan. Er ontstaat een strijd over regels en structuur. Ook bestaat het gevaar dat 

mensen afhaken. Samenleving 3.0 is meer op zelfredzaamheid en samenredzaamheid gericht en er zijn 

mensen die deze stap niet kunnen meemaken of waarmaken. 

Samenleving 3.0 is (nog) geen realiteit. Hoe de samenleving er uiteindelijk uitziet is niet duidelijk. Per 

slot van rekening kan men niet in de toekomst kijken en zijn onvoorziene veranderingen in politiek en 

milieu, op economisch en technologisch gebied van invloed op de koers die de veranderingen 

uiteindelijk zullen gaan. Zichtbaar zijn de verschuivingen. Het is een verschuiving die geleidelijk 

plaatsvindt op een lijn met markeringen. Onderdelen uit deze drie vormen zijn in onze maatschappij 

en in organisaties tegelijk aanwezig. Daarom is de realiteit van onze huidige samenleving een 

mengvorm. 

1.2 de kerk verandert… 
Deze uitgebreide analyse van de tijd is bedoeld om bepaalde trends in de samenleving te duiden. Het is 

een analyse van de tijd waarin we leven en die ons leven vormt.  Deze trends gaan ook niet aan 

                                                      
4 Kenmerkend in samenleving 2.0 (de verzuilde samenleving) is dat er ruimte voor inspraak is. Communicatie 

verloopt nog wel top-down, maar men heeft de mogelijkheid om van onderaf te reageren. Het is echter geen 

interactief contact. Zie ook figuur 1. 
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gereformeerd kerkelijk Nederland voorbij. Kerkmensen zijn mensen van hun tijd en gaan daarin mee. 

Je kunt je niet uit de wereld terugtrekken, je bent er onderdeel van.  

De vijf I’s hebben invloed op het persoonlijk leven van kerkmensen. Beleving en gevoel spelen een 

grotere rol onder andere bij de vormgeving en invulling van de erediensten. Het belang van 

keuzevrijheid en minder afhankelijkheid lijkt zijn intrede te hebben gedaan. Door de informatisering, 

de media, is de communicatie veranderd, veel sneller en directer geworden door email, twitter, 

facebook. 

De kerk van onze tijd is niet meer dezelfde als die van honderd jaar geleden of van vijftig, of zelfs 

dertig jaar geleden. Die kerk komt ook niet meer terug. In tabel 4 worden de verschuivingen naast 

elkaar gezet.  

Tabel 4: verschuivingen in de kerk 

KERK 1.0 KERK 3.0 

instituut gemeenschap van kringen 

top-down bottom-up 

kerkenraad neemt initiatief en regisseert gemeenteleden ontwikkelen initiatieven, 

kerkenraad faciliteert 

eredienst met verkondiging staat centraal, 

Bijbelstudie in verenigingen  

eredienst met aanbidding, kringen rond 

Bijbelstudie, gebed, barmhartigheid etc. 

*de vraag naar de waarheid over God aanbidding van God 

*zinsontleding van de verzoening door Christus zingeving vanuit de heiliging als genadegave 

*vast en zeker geloof in het volbrachte werk van 

de Zoon 

verlangend geloof om door de Geest te leven,  

in gemeenschap met de naaste  

interne gerichtheid gericht op de werking van Gods Koninkrijk in 

de wereld 

tradities en uniformiteit authenticiteit en diversiteit 

* Opgemerkt moet worden dat de verschuivingen met * gemarkeerd niet betekenen dat deze 

kenmerken uit kerk 1.0 irrelevant zijn geworden in kerk 3.0. Hun waarheid blijft onverkort 

gehandhaafd. Maar na deze waarheden wordt een komma gezet, geen punt. 

1.2.1 structuur 

De structuur in de kerk lijkt aan de buitenkant nog erg veel op de kerk zoals deze al decennia lang 

bestaat. Een verticale, top-down organisatie, met een hiërarchisch opgebouwde structuur. De synode is 

officieel niet de top van de piramide, de besluiten worden geacht te worden nageleefd in de gemeenten 

na ratificatie.  Ook staat in de gemeenten een kleine piramide met een top-down constructie waarin de 

kerkenraad en/of predikant bovenin staat. Maar tegelijk zijn ook hier verschuivingen zichtbaar. Er 

komen van onderaf initiatieven op om contact te zoeken met anderen in groepen. Men zoekt 

verbinding in groepen (binnen en buiten de gemeente) rond hetzelfde belijden, rond gebed voor kerk 

en wereld, rond het doen van barmhartigheid in de samenleving. Ontwikkelingen in het werkveld van 
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de gemeenten gaan soms sneller dan de synodale besluitvorming plaatsvindt rond de thema’s (denk 

aan de discussies rond m/v in het ambt en de plaats van LHBT-ers).  

1.2.2 sturing 

De centrale sturing is nog wel merkbaar binnen de kerken, maar er is ook ruimte gemaakt voor 

inspraak. Vaak worden zaken van bovenaf geregeld. Men creëert draagvlak voor veranderingen, maar 

het blijven zaken die van bovenaf dan worden ingevoerd. Tegelijk is ook zichtbaar dat naast regisseren 

van allerlei zaken het faciliteren van initiatieven van gemeenteleden steeds meer ruimte krijgt. Vraag is 

daarbij of men van bovenafgenoeg ruimte geeft of dat men liever de controle wil houden over de 

veranderingen of nieuwe initiatieven die ontstaan. Ook kan daarbij de vraag gesteld worden naar het 

vertrouwen in elkaar of dat het systeem de veiligheid moet garanderen. 

1.2.3 denken 

Duidelijk is dat er een verschuiving in het denken is binnen de kerk. Het denken in structuren 

verschuift naar een verbondenheid met God en mensen. In de periode van verzuiling was het 

belangrijk dat de grenzen duidelijk werden aangegeven. Rationele discussies werden gevoerd over 

God. De grenzen werden opgezocht en bediscussieerd, de scherpe omlijning van waar en niet-waar 

werd besproken. Het lijkt erop dat een verschuiving gaande is naar de verbondenheid met God, 

Christus, de Geest en het Koninkrijk. Van een zoeken naar de waarheid over God naar de aanbidding 

en verering van de God, die veel te groot is voor ons mensen om te doorgronden. Van een grondige 

kennis van zonde en rechtvaardiging door de Zoon wordt de focus verlegd naar de vernieuwing die 

Hij óók voor ons verdiend heeft door zijn lijden en opstanding. Naast de nadruk op het werk van de 

Zoon voor ons komt aandacht voor de Geest en groeit het verlangen het hart open te stellen voor de 

Geest en voor de naaste. Er is een verschuiving van interne gerichtheid naar de werking van het 

Koninkrijk van God in deze wereld. De verbondenheid met God die in Christus een weg vond naar 

deze wereld en met de Geest door wie we handen en voeten mogen zijn van Christus in deze wereld. 

Ook hier is in het denken de verschuiving van rationele naar relationele mens te bespeuren. De mens 

die verbinding zoekt met God en de naaste, buiten de vormen en tradities van de instituten. Tradities 

en vormen maken steeds meer plaats voor diversiteit en de vraag naar authenticiteit. 
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2 bijbelse gegevens over de gemeente 
De bijbel geeft geen gedetailleerde blauwdruk voor de organisatie van de gemeente. Duidelijk wordt 

dat de gemeente centraal staat, het lichaam van Christus. Ambtsdragers zijn er om het lichaam te 

steunen en richting te geven (Ef.4:11-13)5. De Nieuwe Kerkorde heeft dat in artikel C35 als volgt  vorm 

gegeven: De gemeente vervult met de haar geschonken gaven de dienst in kerk en wereld waartoe Christus haar 

roept. De ambtsdragers stimuleren haar hiertoe en gaan haar hierin voor. 

2.1 eenheid 
In verschillende beelden wordt gesproken over de gemeente: als lichaam, als kudde, als bruid, als 

tempel. Centraal in alle beelden is Christus. Er is een onverbrekelijke liefdesband tussen de gemeente 

en Christus. Verder wordt duidelijk gesproken over de verbondenheid tussen de gemeenteleden 

onderling. Kenmerkend voor gemeente zijn is eenheid. … Span u in om door de samenbindende kracht 

van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft … (Ef.4:3). De Geest geeft die eenheid en de 

opdracht is om die eenheid te bewaren. De opdracht is gericht aan de leden van de gemeente. Het is 

geen taak van uitsluitend de ambtsdragers.  

Maar hoe geef je dat vorm in de gemeente? Die eenheid wordt zichtbaar bij het Avondmaal: verbonden 

met Christus en met elkaar. Tegelijk moet het ook in de praktijk van ons gemeenteleven zichtbaar 

worden. Je kunt niet aan tafel eenheid vieren en verder geen eenheid vormen. Je kunt niet zondags als 

broers en zussen samen zijn en de rest van de week geen aandacht hebben voor elkaar en weigeren om 

naar elkaar om te zien. Men kan zich niet op alle dagen van de week behalve de zondagse erediensten 

terugtrekken in eigen groepjes, familie en vrienden en tegelijk de gemeenschap der heiligen belijden. 

Allereerst is het belangrijk om de eenheid en verbondenheid met Christus te versterken. Hij is het 

hoofd van het lichaam. We komen wekelijks bij elkaar in de erediensten om de verbondenheid met 

Christus te vieren en te versterken. We aanbidden Hem. We luisteren naar Hem, het Levende Woord, 

en willen daaraan ons leven toetsen en daarop inrichten. Tegelijk is het ook belangrijk om elkaar, elk de 

ander, te helpen die verbondenheid met Christus te versterken. Dat betekent dat we bij elkaar komen 

om elkaar met Christus te bemoedigen, te troosten, te waarschuwen. Steeds meer samen ontdekken 

wat Christus ons te zeggen heeft om zo de verbondenheid met onze Heer sterker te maken. 

De eenheid in de verbondenheid met elkaar wordt gekenmerkt door de woorden liefde en dienen.  In 

het samen leven van de vroege christelijke gemeente (Hand.2:42-47) is een combinatie te zien van 

geestelijke en materiële zaken. Gebed en lofprijzing gaan samen met gemeenschappelijkheid en delen. 

Samen gebonden zijn door Woord, gebed en avondmaal zorgt voor gemeenschap. De persoonlijke zorg 

en aandacht voor wie dat nodig heeft is uitdrukking van die onderlinge gemeenschap. Het is geen 

                                                      
5 Zie ook het visiedocument Op weg naar de volheid van Christus. En verder het voorstel visiegroep pastoraat, van 17 

februari 2015, dat is geaccordeerd door de kerkenraad van Spakenburg-Zuid. 
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liefdadigheid, maar gemeenschap die door de Geest bewerkt wordt. Men hoort samen bij de Ene en is 

daarom één. Christus geeft door de Geest gaven die voor opbouw en functioneren van de gemeente 

nodig zijn. De gaven worden aan ieder lid van de gemeente gegeven, zoals de Geest het wil (1Kor.12:4-

11). Daarbij is de liefde het middel, waardoor de gaven hun weg kunnen vinden in de gemeente 

(1Kor.13). Gelovigen moeten elkaar dienen in liefde (Gal.5:13), waarbij de men de ander hoger acht dan 

zichzelf (Rom.12:10). De gemeente moet blijven volharden in onderlinge liefde (Hbr.13:1). Dienende 

liefde, dienstbetoon aan de broer en zus in navolging van Christus. 

De gemeente heeft ook een woord voor deze wereld en een opdracht in deze wereld. Een zoutend zout 

en een lichtend licht zijn in deze wereld (Matt. 5:13-16). Zout en licht kan de kerk alleen goed zijn als de 

vorige elementen (verbondenheid met Christus en met elkaar) aanwezig zijn. Tegelijk kan ook het 

werken in de wereld juist een stimulerende invloed hebben op de verbondenheid met elkaar en het 

toegroeien naar Christus. Alle drie elementen, verbondenheid met Christus, verbondenheid met elkaar 

en een opdracht in deze wereld werken in op elkaar en versterken elkaar. Ze zijn alle drie nodig om als 

gemeente van Christus te functioneren. 

2.2 organisatie 
De organisatie van het kerkelijk leven zoals we die nu kennen is ontstaan in de tijd. De organisatie 

heeft in de loop der tijd verschillende vormen gekend. Bijbelse gegevens zijn gebruikt om een 

organisatievorm op te zetten waarin het leven als gemeente van Christus in de wereld goed kan 

bloeien. De bijbel geeft echter geen vastomlijnde structuur. In een wereld die verandert heeft de kerk 

een opdracht die steeds dezelfde is. De eenheid en verbondenheid met haar Hoofd vieren en versterken 

en in deze wereld als navolgers van Christus beelddragers van Hem zijn en zijn anderen tot zijn 

discipelen te maken. Zoutend zout en lichtend licht zijn. Het is de taak van de kerk om in die 

veranderende situatie in de wereld haar opdracht goed en trouw uit te voeren. Uit liefde voor haar 

Heer van de kerk. Dat betekent dat er regelmatig een herijking moet plaatsvinden. Dragen de 

structuur, de vormen en tradities bij aan het uitvoeren van de opdracht of vormen ze juist een 

belemmering? Een zichzelf respecterende kerk moet niet bang zijn om bepaalde vaste structuren en 

vormen los te laten en zo weer een geloofwaardige gemeenschap te vormen, waardoor zij weer een 

zoutend zout en een lichtend licht kan zijn. Blijf hervormen. 
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3 taxatie van de verschuivingen in de kerk 
De tekening van de verschuiving in de kerk gaat over trends, die zichtbaar zijn, de vormen. Het gaat 

hier niet om goed en fout, slecht of beter. Het gaat hier over anders. Het is geen waardeoordeel, maar 

een tekening van de verschuivingen die plaatsvinden. In de tweeduizend jaar dat de bijbel bestaat 

hebben mensen daarmee vorm gegeven aan hun leven en hun denken. Gods Woord is onveranderlijk. 

Maar het vormt levens en denken van mensen die in de tijd leven. Mensen, die op hun plaats in de 

wereld en de tijd vorm moeten geven aan hun leven in dienst van de Heer. Het Woord heeft genoeg 

kracht om in elke tijd de levens van mensen te richten op Christus. Om Hem draait het in het Woord, 

Hij is het levende Woord. Om Hem moet het draaien in de levens van mensen, ook al heeft dat in elke 

tijd zijn eigen vorm en uitwerking. Het is goed om regelmatig, juist door de veranderingen in de tijd, te 

toetsen of de verankering van ons leven nog steeds in Christus ligt. 

Ook in het verleden hebben mensen vorm gegeven aan hun geloof en vertrouwen op God en Christus. 

Maar in de vorm die paste bij de tijd waarin ze leefden. Met nadruk op de elementen van het geloof in 

Christus waar toen aandacht voor gevraagd werd en behoefte aan was.  De tijd waarin we nu leven 

heeft haar eigen vragen en creëert haar eigen behoeften voor de mensen. Daarop reageren mensen in 

deze tijd. In dit alles wordt Gods Woord niet losgelaten, maar het is een verschuiving in de accenten 

die gelegd worden, de focus. Ook dat is niet iets nieuws. Men kan nadenken over Christus als de 

lijdende Knecht, als de Koning, als de Middelaar van het verbond. Het gaat erom dat Christus centraal 

staat (Kol.1:15-20). 

De verschuiving in nadruk en focus vindt plaats in het denken, in de organisatie van en de aansturing 

binnen de kerk. Dat kan zich uiten in de prediking. Het komt ook naar voren in de manier waarop 

kerkenraad en gemeenteleden spreken en handelen. Er komen kringen op, groepen worden gevormd 

rond bijbel of gebed. Barmhartigheid doen in de kerk en daarbuiten vindt zijn weg in allerlei 

initiatieven van onderaf, door gemeenteleden zelf. Naast de eigen erediensten en activiteiten luisteren 

mensen ook naar Amerikaanse voorgangers, bezoeken ze events als “Opwekking”, participeren ze in 

interkerkelijke organisaties.  Voor sommige gemeenteleden kan dit alles een gevoel van vervreemding 

geven: “Het is mijn kerk niet meer”. Voor anderen gaan veranderingen niet snel genoeg. Iedereen heeft 

zijn mening over de veranderingen. Er is veel in beweging en het is de vraag hoe men het beste op deze 

veranderingen kan reageren. Niet meedoen is geen optie, krampachtig proberen vast te houden aan 

oude vormen en systemen evenmin.  Er moet een duidelijke beweging vooruit zichtbaar zijn. Het is 

zaak de juiste balans te vinden om de gemeente mee te nemen. De gemeenteleden moeten mee kunnen 

in de veranderingen die plaatsvinden. Maar we moeten vast en zeker vooruit blijven gaan, want 

stilstand is achteruitgang. Van de één wordt geduld gevraagd als het niet zo snel gaat als men wil. Van 

een ander wordt vertrouwen en moed gevraagd om los te laten wat er is en mee te gaan in de 

verandering. We zijn tenslotte SAMEN ONDERWEG, op weg naar de volheid van Christus. 
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4 de gemeente van Spakenburg-Zuid 
De wereld verandert, de kerk verandert mee, want de leden van de kerk staan midden in de wereld. 

Ook aan de gemeente van Spakenburg-Zuid gaan de veranderingen niet voorbij. Om op een goede 

manier vorm te geven aan het leven als gemeente van Christus in 2017 in Spakenburg-Zuid moet naast 

de (h)erkenning van de veranderingen in kerk en wereld ook aandacht gegeven worden aan de context 

waarin deze gemeente leeft en de gemeente zelf.  

4.1 context 
Bunschoten-Spakenburg is een dorp met een eigen karakter en kleur binnen de regio. De mensen zijn te 

typeren als harde werkers. Ze zijn open en direct, men is praktisch ingesteld. De familie is belangrijk en 

de familiebanden zijn vaak hecht. De mensen zijn behulpzaam. Men let op elkaar zowel in positieve als 

negatieve zin. Men denkt veelal nog in hiërarchische structuren, maar er is ook een zekere afstand tot 

gezag (men bepaalt liefst zelf wat wel en niet door de beugel kan).  

Het Godsbeeld wordt bepaald door God als Vader. Jezus is de Verlosser, die gestorven is voor de 

zonde. Het leven door de Geest in Gods Koninkrijk en de heiliging als genadegave van het lijden van 

Christus hebben minder nadruk. Het zit er wel in bij de leer, maar in het leven wil dat nog wel eens 

wegvallen. Het leeft niet sterk. Onderzoek naar de ziel van Spakenburg toont aan dat Jezus Christus 

voornamelijk instrumenteel gebruikt wordt in de verzoening (Jezus is voor mijn zonden gestorven, 

Jezus is middel) en veel minder existentieel in de heiliging (Jezus heeft voor mij geleefd, Jezus komt 

dichtbij, tot in mijn dagelijkse leven, Jezus is doel). Vanuit dit Godsbeeld (cru gezegd: God is Vader, 

Jezus is middel) is het niet verwonderlijk dat kerk-zijn voornamelijk op zondag beleefd wordt. Het 

kerkgebouw wordt zo meer een tempel, in plaats van Jezus of je eigen hart. En het is niet verwonderlijk 

dat het leidt tot sterk hiërarchisch denken. Eerbied en heiligheid (Vader) zetten meer de toon dan 

nabijheid en intimiteit (Jezus). En ambtsdragers (met name de dominee) zijn meer de afgezanten van 

God die gehoorzaamd moeten worden (een corrigerende functie), dan toerusters die nabij komen en 

jou willen bemoedigen om als christen te leven (een stimulerende functie). Het is goed te beseffen dat 

deze geloofsbeleving er is. Ook hier gaat het voornamelijk om een komma plaatsen achter deze Bijbelse 

waarheden, om meer zeggen. Omdat de Bijbel dat doet. Belangrijk is de ander, geheel in de lijn van het 

evangelie, aan te spreken op het hart. Daar waar de beslissingen vallen, daar waar Jezus bij uitstek 

nabij is. Daar waar rechtvaardiging en heiliging omarmd worden. Waar heiliging niet wettisch 

opgelegd wordt (van bovenaf), maar ontstaat door de liefde van Christus die je hart beroerd. 

Desalniettemin betekent dit alles een paradigma-verandering die als een enorme verschuiving door 

‘het dorp’ beleefd kan worden. Het is belangrijk goed duidelijk te maken wat daar ten diepste achter 

zit: het evangelie zelf. Wanneer de Psalmen zingen: ‘wat is  mijn ziel onrustig in mij’ (Psalm 42), dan  

ontstaat daar een hartstocht naar Christus die blijft en opgemerkt wordt door alle generaties6. 

                                                      
6 Uit “De ziel van Spakenburg”. 
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Deze context is een algemeen beeld. In de gemeente van Spakenburg-Zuid zijn deze “karaktertrekken” 

bij leden in meer of mindere mate aanwezig. Het is een algemene beschrijving van de context, zonder 

dat er een waardeoordeel aan verbonden wordt. Maar het is een context waarmee rekening gehouden 

moet worden bij het nadenken over gemeenteopbouw van de gemeente van Spakenburg-Zuid. 

4.2 statistieken 
De gemeente van Spakenburg-Zuid bestaat uit 2262 leden7. De gemeente is verdeeld in vier secties, die 

elk in een aantal wijken zijn opgedeeld. Sectie A en B bestaan elk uit vijf wijken, sectie C en D uit zes 

wijken. Aan de gemeente zijn drie predikanten verbonden, die werkzaam zijn binnen de secties A, B en 

D. Per 01 december 2016 is sectie C vacant. In de gemeente zijn ambtsdragers bevestigd, 45 ouderlingen 

en 25 diakenen. Daarnaast zijn nog vijf jeugdouderlingen. Sinds 01 oktober 2016 zijn twee kerkelijk 

werkers aanwezig, één met een opdracht voor het jeugdwerk en één voor gemeenteopbouw. 

In de wijken zijn wijkcoördinatoren aangesteld, die onder de verantwoordelijkheid van de diakenen 

vallen. Zij dragen zorg voor het omzien naar elkaar in de wijken en schakelen daar vaak wijkzusters bij 

in. In enkele wijken zijn bezoekbroeders benoemd die onder de verantwoordelijkheid van ouderlingen 

vallen. Zij brengen regelmatig pastorale bezoeken.  

 

Figuur 2 grafiek leeftijdsopbouw 

De gemeente van Spakenburg-Zuid is een jonge gemeente. Kinderen, jongeren en gezinnen vormen het 

grootste deel.  In de grafiek in figuur 2 is dat duidelijk te zien.  

  

                                                      
7 De aantallen die in dit gedeelte gebruikt worden zijn gebaseerd op de gegevens die verstrekt zijn door de 

ledenadministratie via e-mail, ontvangen dd. 25-11-2016. 
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Tabel 5 leeftijdsopbouw van de gemeenteleden (per 25-11-2016) 

LEEFTIJD AANTAL % 

0-12 jaar 475 21 

13-20 jaar 291 13 

  = 34% 

21 -30 jaar 305 13 

31- 40 jaar 310 13 

41-50 jaar 337 15 

51-60 jaar 187 8 

  = 49% 

61-70 jaar 199 9 

71 -80 jaar 89 4 

81-90 jaar 62 3 

90 plus 7 <1 

    = 18%  

Totaal 2262 100 

Uit tabel 5 blijkt dat een derde deel van de leden (34%) van de gemeente jonger dan twintig jaar is. De 

helft van de gemeenteleden (49%) is tussen de 20 en 60 jaar. Nog geen vijfde deel (18%) van de 

gemeente is ouder dan 60 jaar. De groep van 0-50 jaar beslaat 75% van de gemeente! Dat zijn met name 

de gezinnen in de kerk. De ouderen, boven de 70 jaar, vormen slechts 8% van de gemeente. 

4.3 kenmerken 
Enkele kenmerkende trends die hoofdstuk 1 werden genoemd zijn ook in de gemeente van 

Spakenburg-Zuid aan te wijzen. Door gemeenteleden zijn in de laatste jaren tal van activiteiten 

opgezet. Het zijn veelal initiatieven van gemeenteleden, waarbij de kerkenraad faciliteert. Het gaat om 

activiteiten die voor de hele gemeente bedoeld zijn, jong en oud. Het gemeenteweekend aan het begin 

van het seizoen, het veertig-dagen-project en de vespers tijdens de stille week zijn bijvoorbeeld 

activiteiten die gemeentebreed gedragen en gewaardeerd worden. Voor ouderen van de gemeente zelf, 

maar ook daarbuiten is een wekelijkse inloopochtend opgezet, die goed bezocht wordt. Vanuit de 

gemeente zijn vrijwilligers werkzaam bij de Alphacursus. Deze is succesvol, zodat daarvoor een 

wachtlijst bestaat. Er zijn drie bijbelstudiegroepen gestart, die studies van Beth Moore volgen. Ook is 

een groep rond (studie over) het gebed gestart.  

In jeugddiensten wordt op allerlei manieren in prediking en muziek de aanbidding vorm gegeven. 

Deze diensten worden ook door oudere gemeenteleden in behoorlijke aantallen bezocht. Er lijkt een 

verlangen te groeien dat men naast kennis over God ook het leven door de Geest wil ervaren. De 

“genade avonden” lijken aan een bestaande behoefte te beantwoorden. Daarnaast lijkt het opzetten van 

bijbelstudiegroepen en het bezoeken van events als “Opwekking” te wijzen op het zoeken naar en 

willen ervaren van een verbondenheid met Christus en elkaar. 
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Er zijn een aantal jaren geleden kringen gevormd. Dit is deels op initiatief van een aantal 

gemeenteleden, maar de kerkenraad heeft hierin een regisserende rol gespeeld. Het begon als 

onderdeel van het gemeenteopbouw project “Samen Bouwen”. Nog steeds is de kerkenraad hierin 

sturend bezig.  

Het is de vraag hoe deze trends beoordeeld kunnen worden. Zijn de activiteiten als gemeenteweekend 

en de projecten vormen die binnen een instituut wat variatie, wat “modernisering” aanbrengen8? Of 

zijn het daadwerkelijk trends van een gemeente in beweging richting kerk 3.0? Ook bij het opzetten van 

kringen kan gevraagd worden of sprake is van het volgen van een trend in kerkelijk Nederland. Als het 

een nieuwe vorm is, die binnen de bestaande organisatie een oude vorm vervangt, is er geen sprake 

van de verschuiving, zoals die in hoofdstuk 1 is weergegeven. Dan blijft het bij een poging met nieuwe 

vormen de traditionele organisatie in stand te houden.  

In de gemeente wordt veel van de ambtsdragers, met name van de predikanten, verwacht9. Het gaat 

dan om het pastorale en diaconale werk binnen de gemeente. Maar ook op het vlak van regie en 

aansturing van de gemeente.  Bij een  deel van de gemeenteleden leven de verwachtingen die passen bij 

de vorm van kerk zijn, zoals die de afgelopen decennia is geweest. 

De gemeente van Spakenburg-Zuid heeft in Bunschoten-Spakenburg ook een zekere 

aantrekkingskracht. Het is voor de meeste mensen lastig er de vinger op te leggen, wat het precies is. 

Vaak wordt “eigentijds” genoemd als reden. Men heeft het idee dat er iets gebeurt wat men in de eigen 

gemeente (niet Spakenburg-Zuid) niet vindt. Er is sprake van gemeenteleden, die niet op het 

grondgebied van de kerkelijke gemeente van Spakenburg-Zuid wonen, maar wel als lid van de 

gemeente zich aanmelden. Of mensen die bij verhuizing naar buiten het grondgebied van Spakenburg-

Zuid zich niet laten overschrijven naar een andere kerkelijke gemeente. 

4.4 identiteit 
In 2010 heeft de kerkenraad uitgesproken in haar visie hoe zij de gemeente ziet. Deze visie kan ook 

getypeerd worden als de identiteit van de gemeente, zoals men graag wil zijn.  

De gemeente bestaat uit gelovigen die door God geroepen zijn, door de Geest verbonden met Christus en 

met elkaar, om God te eren, de naaste binnen de gemeente en daarbuiten in liefde te dienen en van 

betekenis te zijn voor de wereld. 

Op verschillende deelterreinen zijn visies geformuleerd en doelstellingen gemaakt. De realisatie 

daarvan is deels gestokt. Het heeft niet op alle terreinen ingang gevonden. 

                                                      
8 In het adviesrapport Samen bouwen, Samen binden wordt geconcludeerd dat in de gemeente van Spakenburg-

Zuid een mengvorm van kerk 1.0 en kerk 2.0 aanwezig is, pag. 7. 
9 Zo concludeert men in het visiedocument Op weg naar de volheid van Christus, pag. 1. 
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De identiteit van de gemeente wordt gevormd door de identiteitsdragers10. Identiteit zit niet in de 

vormen, liederen of muziek die te zien en te horen zijn. Het zit ook niet in de statuten, doelstellingen of 

visie- en beleidsdocumenten. Identiteit zit in de mensen. Een sterke, duidelijke identiteit is aanwezig 

als op drie vragen hetzelfde beeld naar voren komt: 

1. Wie ben je echt? Wat zijn de kenmerken en uitgangspunten van de persoon/gemeente? 

2. Wie wil je zijn? Is er een kloof met het antwoord op vraag 1? Ben je anders dan je zou willen zijn? 

3. Hoe zien anderen je? Is dat zoals je/de gemeente echt bent of hebben ze een heel ander beeld? 

Leveren deze vragen hetzelfde antwoord op dan is men zoals men wil zijn en hebben anderen (en in 

geval van een organisatie: daarnaast ook de eigen leden) datzelfde beeld. Er is dan geen sprake van 

schijnheiligheid of imago.  

Als gemeenteleden actief zijn of worden bepalen zij de identiteit van de gemeente, dan weerspiegelen 

zij die. Een identiteit veranderen kan dus niet met vormen of een facelift, maar moet gebeuren in de 

harten van de identiteitsdragers. Wil men toegroeien naar een eenheid van “wie je bent” en “wie je wilt 

zijn” dan moet daar een verandering plaatsvinden. Het is duidelijk dat voor deze vorm van gemeente 

zijn het hart van de mensen moet worden geraakt. Het creëren van draagvlak is niet voldoende. Veel 

mensen willen wel verandering, maar hoeveel mensen willen daarvoor zelf veranderen? Bij draagvlak 

creëren kan men zichzelf buiten beschouwing laten.  

Men wil wel graag verandering, maar het 

veranderproces moet dan elders, bij anderen, 

plaatsvinden. Het gaat er echter juist om dat de 

verandering plaatsvindt in de identiteitsdragers. 

Het is de vraag in hoeverre op het veranderen van 

mensen zelf is ingezet.  

Hartsverandering kan niet worden bereikt door 

puur organisatorische veranderingen in te zetten. 

Prediking in de brede betekenis is een krachtig 

middel en een fundamenteel element in het 

veranderingsproces. Daarmee worden de mensen 

op hart niveau aangesproken.  

  

                                                      
10 Jan-Willem Grievink, Hand- en hartsboek christelijk leiderschap, Medema Heerenveen, 2011, pagg 45 ev. 
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4.5 huidige situatie 
In de gemeente van Spakenburg-Zuid loopt de huidige structuur tegen zijn grenzen aan. De werkdruk 

neemt toe bij predikanten en ambtsdragers. De continuïteit van de pastorale zorg staat onder druk. 

Allerlei taken en taakvelden zijn aan de predikanten toegewezen. Het pastoraat is in de afgelopen 

decennia ook in complexiteit toegenomen. De problematiek rond huwelijk en echtscheiding is 

toegenomen, evenals verslavingsproblematiek en problemen rond seksualiteit, problemen rond 

geloofsgroei en kerkverlating. De toegenomen communicatie en invullingen rond erediensten vergen 

tijd en inzet van de predikanten. Ook is een toenemende diversiteit in het denken bij gemeenteleden 

(bijvoorbeeld over de doop) waar te nemen. Daarbij komt steeds meer de moeite om de vacatures voor 

ouderling en diaken in te vullen. Er wordt niet voldoende gebruik gemaakt van pastorale kwaliteiten 

van zusters of van broeders, die niet beschikbaar zijn voor ambtswerk. 

Een duidelijke organisatiestructuur van de gemeente is eigenlijk niet aanwezig. Teveel is in taakvelden 

aan een predikant gekoppeld, overzicht is er nauwelijks. Het breed moderamen, de kerkenraad breed 

en smal, secties breed en smal, diakenen met een eigen vergadering vormen een stevige top van de 

piramide. In veel commissies wordt allerlei werk verzet. Maar een duidelijke organisatiestructuur met 

de verschillende communicatielijnen en lijnen van verantwoordelijkheid is niet voorhanden. 

In het adviesrapport “Samen bouwen, Samen binden”, over afstemming en samenhang in het 

jeugdwerk11 worden de zorgen geuit over de jongeren die buiten beeld raken. Het volgen van 

catechisatie met belijdenis doen als afsluiting is geen vanzelfsprekendheid meer. De wat oudere jeugd 

laat de catechese en kerkbezoek steeds vaker achterwege. Ook onder jongeren van 14-16 jaar is dit een 

groeiend probleem. Ouders vinden het lastig hun kinderen te motiveren. De vraag kan gesteld worden 

of deze groep jongeren nog wel aangesproken wordt. Is de doctoraalscriptie van Piet van der Ploeg uit 

1985 met al zijn conclusies, Het lege testament, misschien nog steeds actueel? Ook voor de groep van 20-

30 jaar en misschien ook nog 30-40 jaar kan dezelfde vraag gesteld worden. Alleen met jongerenbeleid 

hierop inspelen slaat de plank mis. Het gaat om alle generaties, die in verbondenheid met elkaar geloof 

moeten (be)leven en vormgeven. Het ‘delen van geloof’ is een onmisbare voorwaarde voor een levende 

kerk12. Dat is niet hetzelfde als ‘praten over je geloof’. Het is samen deelnemen aan de praktijken van 

het kerk-zijn waarin het geloven vorm krijgt. Men deelt het geloof door elkaar in de werkelijkheid van 

het leven met God te ontmoeten. Zo zijn we SAMEN ONDERWEG op weg naar de volheid van Christus. 

 

  

                                                      
11 H. Dankers & K. Koelewijn, “Samen bouwen, Samen binden”, over afstemming en samenhang in het jeugdwerk van de 

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt van Spakenburg-Zuid, 06 juli 2015, pag. 3. 
12 H. Schaeffer, Deel hoe je leeft met God, http://www.praktijkcentrum.org/deel-hoe-je-leeft-met-god/  
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5 de lijnen samen…. 
De bijbel tekent de gemeente als een gemeenschap, die verbonden is aan de Heer van de kerk, 

Christus, en aan elkaar door de Geest. Omzien naar elkaar in dienende liefde vormt het cement van de 

gemeenschap.  

Er zijn veranderingen in de samenleving. De vijf I’s beïnvloeden diepgaand het leven en denken van 

mensen. Individualisering en een nadruk op gevoel zijn ook zichtbaar zijn bij kerkmensen. De 

verticale, hiërarchische structuur verschuift naar een netwerkstructuur van gelijkwaardigheid. Het 

centrale regisserende bestuur steeds meer een decentrale aansturing die faciliterend werkt. Mensen en 

relaties worden belangrijker dan het systeem. Deze verschuivingen zijn ook in de kerk zichtbaar. De 

focus verschuift naar Christus navolgen en leven door de Geest in het Koninkrijk van God op aarde. 

In de gemeente van Spakenburg-Zuid zijn die bewegingen ook wel zichtbaar, maar de gemeente als 

geheel is niet te typeren als een kerk 3.0. Binnen de gemeente liggen er problemen op het vlak van 

organisatie. Er is geen duidelijke structuur, de pastorale druk is niet goed verdeeld. Tegelijk ligt er ook 

de vraag in hoeverre jongeren, jongvolwassenen (en hun ouders?) aangesproken worden. Is er wel een 

verbondenheid tussen de verschillende generaties in het (be)leven van geloof? 

De conclusie kan getrokken worden dat de gemeente van Spakenburg-Zuid een jonge gemeente is. Het 

zijn de mensen die midden in de samenleving staan. Als het gaat over gemeente zijn, de vorm die 

daarvoor gezocht wordt, moet daarbij de vraag gesteld worden: wordt de groep van 0-50 jaar wel 

aangesproken? Organisatorisch zal de vorm bepaald worden door bijbelse gegevens. En deze moet 

verwerkt worden in een vorm die in deze tijd past, waarbij de mensen uit deze tijd zich aangesproken 

voelen. In hoofdstuk 1 is geschetst hoe zich een verschuiving aftekent in de richting van een platte 

organisatie van gelijkwaardigheid. Daarin staat de mens in verbondenheid met anderen, als relationeel 

wezen, tegenover het instituut uit de oude samenleving/kerk. De vijf I’s zijn trends die daarbij in 

gedachten moeten worden gehouden.  

De groep van de 20-30 jarigen (en ouderen/jongeren?) is vaak nog de richting aan het bepalen in hun 

leven. Ze zijn het geloof niet kwijt,  maar zoeken hoe ze vorm geven aan leven uit geloof, hoe geloof 

vorm kan krijgen in hun leven. Open geloofsgesprekken zijn nodig om de jonge generatie geen ‘leeg 

testament’ na te laten13. Ouders, gezinnen moeten daarin uitdrukkelijk participeren. Geloofsopvoeding 

is een zaak van de hele gemeente. Open geloofsgesprekken zijn nuttig voor ieder persoonlijk lid (van 

elke leeftijd) en voor de gemeente als geheel. Open geloofsgesprekken verbinden. SAMEN 

ONDERWEG betekent niet vanaf 18+ of uitsluitend voor belijdende leden. Het gaat om het vinden van 

een goede vorm voor deze geloofsgesprekken. Geloofsontmoetingen in een vorm die aansluit bij de 

mensen van deze tijd. Mensen die staan in een samenleving die in beweging is.  

                                                      
13 Moniek Mol en Jannet de Jong, http://www.praktijkcentrum.org/leren-luisteren-leren-spreken/ 
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6 proces voor de veranderingen 
Een proces van verandering kan op verschillende manieren worden aangepakt. In figuur 3 is dat 

schematisch weergegeven. 

 

Figuur 3 veranderingen managen 

Resultaatgericht werken betekent dat men zich richt op een duidelijk omschreven (liefst SMART-

geformuleerd) doel. Vervolgens wordt een traject en een stappenplan uitgewerkt met de 

randvoorwaarden om dat doel te bereiken. Zo kan bijvoorbeeld als doel gesteld worden dat 80% van 

de leden actief deelneemt aan kringen. Het proces is er dan op gericht dit aantal te halen. En het is 

meetbaar of het proces goed heeft gewerkt. 

Men kan zich ook op de input-kant richten en een begeleidend proces inzetten. Dit is meer als 

coachend te definiëren. Het is te vergelijken met zaaien en vervolgens zorgen voor het juiste klimaat, 

bemesting en irrigatie. Bij een gemeente gaat het om veranderingen bewerken in mensen en hun 

verbondenheid met Christus en met elkaar. Hoe dat uiteindelijk vorm krijgt, in kringen, zorggroepen 

of miniwijken met elk hun eigen doelstellingen en uitvoeringen, is dan van minder belang. 

Voor het uitzetten van een beleid in de gemeente heeft het de voorkeur zich te richten op de input. De 

gemeenteleden zijn praktisch en emotioneel bij de gemeente en elkaar betrokken. Als in hun motivatie 

en capaciteiten wordt geïnvesteerd, komt er minder druk te staan op het behalen van bepaalde 

resultaten. Er wordt ingezet op de mensen die de gemeente vormen. Op deze manier kan de identiteit 

van de gemeente versterkt worden14. Hoe meer mensen de identiteit dragen die men als gemeente 

wenst te zijn, hoe krachtiger en meer herkenbaar de gemeente voor anderen (binnen en buiten de 

gemeente) wordt, “ze zijn en doen wat ze zeggen”. Dan is de gemeente authentiek. 

                                                      
14 Zie voor identiteit paragraaf 4.4. 
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Veranderingen moeten organisch worden ingezet. Het moet iets van de mensen zelf worden. Het gaat 

om diepste overtuigingen en zingeving in het geval van gemeente zijn. Als het hart verandert, wordt 

de verandering gedragen door de mensen en geïnternaliseerd. 

Voor een identiteitsverandering in de gemeente moet men naar verschillende aspecten van de 

identiteit kijken (zie figuur 4). De factoren die boven in de piramide staan, zijn het moeilijkst te 

beïnvloeden.  

 

 

 

  

 

Figuur 4 rangorde van aspecten van de identiteit 

Zingeving en overtuigingen staan daarbij bovenin. Bij zingeving gaat het om de basismotivatie: waar 

leef je voor, waarvoor ben je op aarde? Bij de overtuigingen gaat het om geloofsovertuigingen, maar 

ook overtuigingen met betrekking tot taak en manier van werken. Deze factoren liggen vaak 

verankerd in de hoofden en harten van de leden en zijn lastig te veranderen. Wel geldt dat als hier een 

verandering plaatsvindt in de richting die men wenst, de identiteit sterker gemaakt wordt. Juist hier 

speelt de prediking in de breedste zin van het woord een belangrijke rol. Daar wordt het hart 

aangesproken. Daarom moet de prediking een belangrijke rol spelen in beïnvloeding van de 

identiteit15. 

Aspecten als gedrag, capaciteiten en kennis kunnen makkelijker worden beïnvloed. Gedrag kan 

worden aangeleerd, capaciteiten zijn te trainen en te coachen en kennis kan worden bijgebracht. Maar 

ze dragen ook minder de identiteit. Het kan aan de oppervlakte blijven.  

                                                      
15 Zie ook 4.4 over identiteit. 
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7 voorstellen 
In hoofdstuk 4.5 is naar voren gekomen dat de gemeente in de huidige structuur tegen zijn grenzen 

aanloopt. De pastorale druk op ambtsdragers is toegenomen en vacatures worden lastiger te vervullen. 

Ook is geen duidelijke organisatiestructuur aanwezig. Daarnaast lijken jongeren buiten beeld en buiten 

de gemeente te raken. In hoofdstuk 6 is duidelijk gemaakt waarom gekozen wordt voor een 

inputgerichte aanpak voor verandering. 

7.1 organisatie 
Het top-down model dat nu in de organisatie aanwezig is, moet worden veranderd in een model 

waarbij de gemeente in het centrum staat. In het hart van de gemeente ligt de wijk, een groep 

gemeenteleden, die geografisch vlak bij elkaar wonen. De ondersteunende groepen zijn de mensen die 

pastorale of diaconale ondersteuning bieden en/of in jeugdwerk, bijbelstudie, kinderwerk etc. hun 

gaven inzetten. De buitenste cirkel is de kerkenraad (ouderlingen en predikanten) en diaconie. Zij 

geven leiding, ondersteuning en toerusting. 

 

De gemeenteleden hebben gaven gekregen om de andere leden te dienen en om zo samen met de 

anderen het lichaam van Christus te bouwen. Alle gemeenteleden worden dus aangesproken, niet 

alleen de ambtsdragers. Het is dan ook goed om als gemeente zoveel mogelijk de leden gelegenheid te 

geven hun gaven in te zetten.  Het is belangrijk om na te denken over de uiteindelijke vorm van 

gemeentezijn waarbij aan deze voorwaarde wordt voldaan.   

De gemeente bestaat nu uit vier secties, verdeeld in 5-6 wijken van 35-40+ adressen. Elke wijk heeft 

twee ouderlingen en één diaken. De gemeente heeft drie predikanten. Dat zorgt voor een grote 

kerkenraad, veel ambtsdragers. Als men de gaven van gemeenteleden wil inzetten, moeten niet alle 

werkzaamheden aan ambten gekoppeld worden. Op die manier kan men veel meer gemeenteleden 

inzetten. Het voorstel is daarom om op termijn toe te groeien naar een gemeente van kleinere wijken. 

Deze wijken worden bij elkaar gevoegd in een aantal clusters (ca. 8-10). Aan de clusters worden twee 

ouderlingen en diakenen gevoegd. Broeders en zusters met gaven op pastoraal en diaconaal gebied 

kunnen in de clusters worden ingezet als ondersteuners. De ouderlingen (ca. 20 dus) en predikanten 

geven als kerkenraad geestelijke leiding aan de gemeente. De diakenen vormen de diaconie. Een 

wijk

ondersteunende  groepen

kerkenraad en diaconie
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kerkbestuur/breed moderamen kan voor de dagelijkse zaken de verantwoordelijkheid dragen. In deze 

vorm kan veel meer gebruik gemaakt worden van de gaven in de gemeente. En kunnen meer mensen 

gaven inzetten, zodat niet al het werk op enkele mensen/ambtsdragers neerkomt. 

Dit past binnen de verschuivingen die aan te wijzen zijn in kerk en samenleving. Moderne mensen zijn 

op zoek naar verbinding en relatie, naar authenticiteit en wat wezenlijk is. Tegelijk is het ook het bijbels 

beeld van de gemeente (1Petr.2:5vv; 1Kor.12:12-31). Daarbij heeft de kerkenraad een taak in het 

toerusten van de gemeenteleden (Ef.4:11-13). Tegelijk blijft er een leidinggevende taak van de 

kerkenraad, die als een kenmerkend element heeft het “voorgaan” in de dienst aan de HeerHet 

voorstel is om als eerste fase van de veranderingen in de organisatie van de gemeente op twee punten 

in te zetten.  

1. De basisverantwoordelijkheid van het omzien naar elkaar moet bij de gemeenteleden worden 

gelegd. 

2. Het fungeren als aanspreekpunt van de verschillende taakvelden moet naar gemeenteleden worden 

overgebracht. 

7.1.1 werken in wijkteams 

In het voorstel visiegroep pastoraat en in het visiedocument op weg naar de volheid van Christus wordt 

gekozen voor een organisatiemodel waarbij de basisverantwoordelijkheid voor onderling dienstbetoon 

en omzien naar elkaar bij de gemeenteleden wordt gelegd (Matt.18:15–18). De ambtsdragers zorgen 

voor de toerusting van de gemeenteleden om hun taak te kunnen doen (Ef.4:11-13). Grenspastoraat is 

de taak van de predikant. Grenspastoraat is alles wat te maken heeft met de grens van leven en dood: 

ernstige ziekte en een ernstige ziekenhuisopname, maar ook leven en dood in de zin van geloof en 

ongeloof. Bijzondere pastorale situaties waarbij het geestelijk welzijn van een gemeentelid in het 

geding is vallen ook onder de pastorale verantwoordelijkheid van de ambtsdragers. Zowel het voorstel 

visiegroep pastoraat als het visiedocument op weg naar de volheid van Christus zijn door de kerkenraad 

geaccordeerd. Daarmee kan geconcludeerd worden dat is ingestemd met dit organisatiemodel. 

1. Het voorstel is om wijkteams op te zetten die in de wijken het onderling dienstbetoon en 

omzien naar elkaar vormgeven en het doen van bijbelstudie stimuleren 16.  

7.1.2 werken met taakvelden 

Op dit moment zijn aan de predikanten verschillende taakvelden verbonden. Een compleet overzicht 

van de commissies die er zijn en de mensen die daarvan deel uitmaken is niet beschikbaar. De 

predikanten fungeren soms als contactpersoon tussen de verschillende taakvelden en het breed 

moderamen, soms hebben ze inbreng op aanvraag, soms ook maken ze actief deel uit van een 

commissie. Daarnaast zijn er commissies die een zelfstandige taak hebben. De commissie van beheer 

heeft een zelfstandige taak en rol en heeft een plaats in het breed moderamen.  

                                                      
16 Zie voor het uitgewerkte voorstel de bijlage bij dit document. 
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2. Het voorstel is om van de commissies taakvelden te vormen, waarbij gemeenteleden 

verantwoordelijkheid dragen en de contacten met het breed moderamen verzorgen.  

Daarbij moet een duidelijk overzicht zijn van de verschillende commissies die er zijn. De lijnen van 

communicatie en verantwoordelijkheid tussen de commissies en breed moderamen moeten duidelijk 

worden vastgelegd17. Het is goed dit niet in één keer uit te voeren, maar te kiezen voor een geleidelijke, 

maar gestage overgang. Dit om de overgang soepel te doen verlopen.  

7.1.3 jongerenwerk 

De gemeente van Spakenburg-Zuid is een jonge gemeente. In de gemeente raken jongeren buiten beeld 

en buiten de gemeente. In het adviesrapport Samen bouwen, Samen binden wordt gepleit voor het 

opzetten van een heldere structuur en een helder jeugdbeleid. 

3. Het voorstel is om een heldere structuur van het jeugdwerk op te zetten en beleidsplan voor 

het jeugdwerk te schrijven18. 

Het verdient aanbeveling bij het maken van een plan de gehele gemeente in het oog te houden. De 

gemeente is een lichaam. De kinderen en jongeren maken deel uit van dat lichaam. Geloofsopvoeding 

is een zaak van de ouders, maar ook van de hele gemeente. 

7.2 inputgericht werken 
In hoofdstuk 6 is gesteld dat inputgericht werken het uitgangspunt is voor het veranderingsproces dat 

moet worden ingezet. Het gaat om het veranderen van de harten van mensen. Bij het managen van 

identiteit zijn een sommige factoren makkelijker te beïnvloeden dan andere. Het gedrag, de 

capaciteiten en kennis zijn componenten die wat beter te beïnvloeden zijn. Zingeving en overtuigingen 

zijn moeilijker te veranderen. 

7.2.1 identiteit 

Bij het veranderen van identiteit kan op verschillende niveaus worden ingezet19. Voor de wijkteams 

kan via toerusting en coaching aan de kennis en de capaciteiten en het gedrag worden bijgedragen. 

Ook het kringwerk kan op deze manier een impuls krijgen. Voor ambtsdragers moet regelmatig 

toerusting zijn. Jongerenwerkers hebben regelmatige coaching nodig om hun werk te kunnen doen. Dit 

zijn de factoren die makkelijk te beïnvloeden zijn.  

Toch moet een spade dieper gestoken worden. Het werk in kerkenraad, commissies, wijken, kringen 

etc. moet geen uitvoering van taken worden. Het is werk in de gemeente van Christus. In hoofdstuk 2 

is vanuit de bijbel gesproken over eenheid en verbondenheid met Christus en met elkaar. Christus is 

                                                      
17 Hiervoor moet nog een plan van aanpak geschreven worden. Aan het maken van een overzicht van de 

commissies wordt momenteel gewerkt. 
18 Hiervoor zal de kerkelijk werker jeugdwerk met een eigen plan komen. 
19 Zie hoofdstuk 6. 
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het Hoofd, de Heer van de kerk. Dat moet de basis van en de motivatie voor de uitvoering van de 

taken zijn. Dat betekent dat de verbondenheid met Christus een duidelijke plaats moet hebben in het 

samenkomen als commissie of wijk. In alle groepen en vormen waar leden van Christus’ gemeente bij 

elkaar komen moet het geloofsgesprek, de ontmoeting, een plaats krijgen. Het geloofsgesprek moet een 

belangrijk onderdeel zijn in het geloofsleven van de gemeenteleden. Het gaat om het geloof delen. 

Delen hoe men leeft in verbondenheid met Christus. Geloofsinhoud gaat over het geleefde geloof in de 

praktijk van het leven en de gemeente. Dat concreet maken in gesprekken en ontmoetingen zorgt voor 

verbinding. Verbinding tussen generaties, omdat het jongeren leert wat geloven in de praktijk van elke 

dag is. Verbinding tussen mensen, omdat men naast de inhoud van de bijbel ook het leven met 

Christus met elkaar deelt. Momenten van geluk, van moeite, van weerstand in het geloofsleven kunnen 

in die gesprekken naar voren komen. Op die manier wordt het leven met Christus zichtbaar en 

merkbaar. 

Hoe dit vorm krijgt is afhankelijk van de situaties en doel van het samenzijn. Maar het moet wel 

aanwezig zijn. Binnen de organisatie is het gezamenlijk doel om als lichaam van Christus een eenheid 

te vormen, verbonden aan Christus en met elkaar. Belangrijk daarbij is dat niemand uit het zicht raakt 

en buiten de boot valt. 

Verder moet ook in prediking het hart van mensen worden aangesproken. Juist op het vlak van hart en 

leven, zingeving, heeft de prediking een belangrijke rol. Ambtsdragers en predikanten moeten 

daarover continue met elkaar in gesprek om visie en beleid op dat vlak te maken en daaraan ook 

uitvoering te geven. 

4. Het voorstel is een jaarprogramma te maken20, waarin bijbelstudie en activiteiten voor jong 

en oud in de wijken worden beschreven. Een jaarprogramma waardoor de contacten en 

geloofsgesprekken in de wijken worden gestimuleerd, alsmede de geloofsgesprekken en -

ontmoetingen in de verschillende groepen waarin de gemeenteleden bij elkaar komen. Een 

koppeling aan preken en projecten kan voor een verbinding zorgen van de zondag en 

activiteiten in de week. 

7.2.2 beleid 

De gemeente heeft uitgesproken in een visie wat en hoe de gemeente is of moet zijn.  

De gemeente bestaat uit gelovigen die door God geroepen zijn, door de Geest verbonden met Christus en 

met elkaar, om God te eren, de naaste binnen de gemeente en daarbuiten in liefde te dienen en van 

betekenis te zijn voor de wereld. 

                                                      
20 Het is moeilijk in te schatten of een uitgewerkt jaarprogramma met bijbelstudies en activiteiten voor jong en 

oud kan worden gerealiseerd voor de start van het nieuwe seizoen. De mogelijkheid kan worden overwogen een 

beperkt programma te maken of te kiezen voor een project. 
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Het is een uitgewerkte visie met missie en doelstellingen. In de missie heeft de gemeente neergezet wat 

zij willen doen om te bereiken wat zij in haar visie heeft uitgesproken. Toch is het lastig gebleken om in 

de praktijk hier concreet inhoud aan te geven. Het denken in visie en missie is iets uit de bedrijfskunde 

en is sinds een aantal decennia ook in de kerk aan een opmars bezig.  

In identiteit gaat het om “wie je bent” en “wie je wilt zijn” en “hoe anderen je zien"21. De visie heeft 

betrekking op de identiteit van de gemeente. Het is de vraag of de visie en missie nog functioneren 

zoals bedoeld. Blijft de kloof tussen wie je wilt zijn en wie je bent niet groot? Is het dan zinvol deze 

visie en missie te handhaven? Misschien is het goed een (beperkt) aantal waarden te formuleren, die 

aangeven wat belangrijk wordt gevonden. Dat dwingt om een aantal keuzes te maken om te gaan voor 

wat werkelijk als waardevol (of misschien ook wel nodig) wordt ervaren. Daarmee wordt een richting 

gekozen, waarop de gemeente zich wil richten. Het kan verbindend werken om niet op een algemeen 

beeld gericht te zijn, maar gezamenlijk naar een aantal richtpunten toe te werken. Het kan ook 

verbindend werken om die waarden gezamenlijk te formuleren. 

5. Het voorstel is om een aantal waarden, die door de gemeente als waardevol worden ervaren, 

helder te formuleren. Deze waarden functioneren als richtpunten om de identiteit van de 

gemeente krachtiger te maken. 

In prediking, catechese en onderwijs, bijbelstudie, pastoraat en diaconaat, kortom het geheel aan 

vormen die binnen de gemeente gebruikt worden om de verbinding met Christus en met elkaar te 

vieren en te versterken moeten deze waarden hun plaats krijgen.  

7.3 eenheid 
Voorstellen die worden uitgewerkt en in praktijk worden gebracht zijn gediend met eenheid van 

ambtsdragers. Eerder is gesteld dat naast toerusting ook leidinggeven een opdracht is van 

ambtsdragers. Paulus roept op tot bewaren van eenheid in Ef.4:3: Span u in om door de samenbindende 

kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft. Dat geldt voor alle gemeenteleden. Maar ook 

in dit opzicht zullen ambtsdragers in hun leidinggeven het kenmerkende element van “voorgaan” 

moeten laten zien. De Geest geeft eenheid. Zichtbaar en tastbaar wordt dat gevierd aan het avondmaal. 

Maar het moet doorwerken in het leven van elke dag. Van ambtsdragers mag deze eenheid worden 

verwacht in het uitdragen van besluiten die genomen zijn. 

  

                                                      
21 Zie hoofdstuk 4.4. 
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tot slot 
Gemeente zijn is een opdracht in deze wereld. Juist doordat de tijd verandert, de wereld verandert, is 

het steeds weer een reden voor de gemeente om te toetsen of ze in deze wereld haar taak uitvoert, zoals 

Christus van haar vraagt. Zoutend zout en lichtend licht betekent zichtbaar en aanwezig in de wereld 

aanwezig zijn. Tegelijk mag ze niet vergeten dat ze aan Christus verbonden is, haar Heer en Hoofd. De 

vormen mogen dan veranderen in de tijd, de verankering in Christus moet een blijvende factor zijn. 

Toch heeft de gemeente meer nodig om haar plaats in de wereld te kunnen innemen en haar taak in 

deze wereld te kunnen uitvoeren. Het gebed om de Geest is van levensbelang. Christus heeft het werk 

in zijn gemeente in handen van mensen gegeven. Zondige mensen, die de leiding van Gods Geest 

nodig hebben. Daarom moet het werk in de gemeente steeds biddend gebeuren. 

Tegelijk mogen we ook veel verwachten. De gemeente is het lichaam van Christus. Hij is de Heer van 

de kerk. Hij zal zijn kerk bouwen (Matt.16:18). De gemeente is de tempel van de Geest. Hij wil in ons 

midden wonen. 

In dat vertrouwen kan de gemeente bidden en werken en erover nadenken hoe zij haar roeping in deze 

tijd en in deze wereld vorm geeft. 

 

 

 

 


