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nen kerk tot bloei brengen

die openstaan voor spiritualiteit 
ook inspirerend is.

Om die reden kan ik me niet 
helemaal vinden in wat jij schrijft 
over de ‘behoefte van mensen’ - 
ik denk dat het gezond is om ook 
kritisch te reflecteren op die be-
hoeften. Is het de taak van de kerk 
om in die behoefte te voorzien, of 
misschien om die ook voor een 
deel om te buigen? 

Het is de vraag hoe dat moet, 
maar dat het moet gebeuren lijkt 
me duidelijk want de bestaande 
gemeenschap zie ik steeds con-
sumptiever worden, domweg 
omdat ze meerdere opties heb-
ben, en de spirituele zoekers ha-
len te weinig inspiratie uit veel 
bestaande diensten.

Jantine: Ik denk dat je de twee 
moet combineren: de behoefte 
onderzoeken van de bestaande 
gemeenschap én de niet-kerke-
lijken, en daar samen kritisch 
op reflecteren. Je kunt proberen 
een ‘win-winsituatie’ te creëren 
waarin we naar elkaar luisteren 
en aansluiten op de vraag, maar 
tegelijkertijd proberen een open 
gemeenschap te zijn met een dui-
delijke identiteit, gericht op het 
volgen van Jezus.

Ik zou de scheiding niet te ver 
doortrekken; uiteindelijk hebben 
we als christenen vaak dezelfde 
vragen en verlangens als niet-
kerkelijke mensen. Die vragen 
en verlangens moeten serieus 
genomen worden, in een discipel-
schapsomgeving. Dan waarborg 

je én confrontatie én de kritische 
reflectie. Het volgen van Jezus 
heeft namelijk altijd consequen-
ties voor je relatie met de ander 
en leidt - neem ik aan - altijd tot 
commitment.

Gerko: We moeten inderdaad toe 
naar de win-win situatie waarover 
je spreekt en ik hoop dat christe-
nen de eerste stap zullen zetten. 
Want hoewel de vragen van chris-
tenen en niet-christenen vaak 
dezelfde zijn, hebben christenen 
nog wel eens een kader, of een 
taal die in de weg kan zitten (ik 
sluit even aan bij wat je zei over 
het probleem dat je constateert 
rondom ‘religieuze taal’).

Dat kader wordt vaak ge-
vormd door uitingsvormen als 

de zondagse dienst. En juist dat 
kader en die kerkelijke taal raken 
verouderd en sluiten niet meer 
aan bij de kaders en de taal van 
de omringende cultuur. Ik hoor 
steeds vaker van nieuwe discipel-
schapsinitiatieven waarin wordt 
geprobeerd dat probleem te ver-
helpen, en ik denk dat dat heel 
goed en nodig is. 

Hoe ziet zoiets er voor jullie 
uit als kerk in het Westland?

Jantine: Nog maar kort geleden 
ben ik vanuit een twintigersbor-
rel in de plaatselijke kroeg een 
20+-groep gestart. We drinken 
een goed glas wijn, eten samen 
en hebben een goed gesprek over 
ons leven, God en de bijbel. Een 
mix van Rooms-Katholieken, Pro-
testanten en niet-gelovigen. De 
tweede keer waren er al negen 
deelnemers. Het is een vorm van 
kerk-zijn die aanspreekt, meer 
dan de zondagse dienst. Het is ge-
meenschap ten voeten uit en het 
helpt mensen in hun zoektocht 
naar God.

Ik denk dat we dit soort acti-
viteiten moeten ontwikkelen, 
gedragen door de verschillende 
doelgroepen in de gemeenschap, 
waar iedereen welkom is. We 

denken na over een kerstdiner 
voor mensen die eenzaam zijn 
uit de buurt, georganiseerd door 
onze tieners en volwassenen. Zo 
kun je missionair én diaconaal 
zijn, maar verbind je de ook de 
tieners met de ouderen en leer je 
hen samen wat het betekent dis-
cipel te zijn.

Gerko: Ik voel sterk met je mee 
wat betreft het ontwikkelen van 
nieuwe initiatieven. In sommige 
gevallen denk ik echt dat de tradi-
tionele dienst mensen in de weg 
zit om te doen wat nodig is en 
wat Jezus deed: een christelijke 
gemeenschap van discipelen vor-
men, gericht op het Koninkrijk 
van God voor alle mensen.

Als ik deze zomer in Amster-
dam terug ben, hoop ik te gaan 
experimenteren met iets dat in 
Amsterdam steeds meer gebeurt: 
groepen christenen die, naast de 
bestaande kerken, buurt- of net-
werkinitiatieven ontwikkelen die 
meer gericht zijn op de behoeften 
van niet-kerkelijke mensen om 
hen heen. 

Ik geloof erg in de kracht van 
zulke missional communities, mid-
delgrote groepen (maximaal 60 
mensen) die nadenken over de 
vraag: wat voor gemeenschap 
kunnen wij als christenen produ-
ceren (in plaats van consumeren) 
waar ook mensen die zoeken naar 
gemeenschap en spiritualiteit 

een plek hebben?
Missional communities zijn pri-

mair gericht op gemeenschaps- 
en discipelschapsvorming en be-
kijken aan de hand daarvan of de 
zondagse dienst met het mono-
loog van de dominee daar nog wel 
zo’n goede uitingsvorm voor is. In 
New York blijkt ondertussen vaak 
van niet, zo is mijn inschatting, 
maar in sommige gevallen zal 
misschien ook blijken van wel.

Jantine: Mooi initiatief! Is er dan 
nog een verbinding met de be-
staande kerk, of is het geheel op 
eigen initiatief van zo’n groep? 
Het voordeel van opereren van-
uit de bestaande kerk is dat je 
ook wel weer heel makkelijk in 
contact komt met organisaties en 
mensen, omdat je een zichtbare 
plek inneemt in een gebied, waar-
door mensen kunnen plaatsen 
wie je bent.

Gerko: Dit kan nog wel eens ver-
schillend zijn in een stad als Am-
sterdam en het Westland. Ik denk 
dat mensen in een stad minder 
geven om iets formeels als het 
ambt, en omdat alles groter en 
uitgestrekter is ben je ook minder 
alleen maar vertegenwoordiger 

van de kerk. Juist daarom denk ik 
dat missional communities handig 
kunnen zijn: je kunt er meerdere 
van hebben in één stad, waarbij 
elk zich richt op een concrete om-
geving.

Natuurlijk kan er een verbin-
ding zijn met een bestaande kerk, 
maar het hoeft niet per se, want in 
dit proces wordt de volgorde om-
gedraaid. Niet van kerkdienst (ui-
tingsvorm) naar gemeenschaps- 
en discipelschapsvorming (kern), 
maar van gemeenschaps- en dis-
cipelschapsvorming (kern) naar 
uitingsvorm, en dat lijkt me een 
goede weg voor de toekomst van 
de kerk.
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Gemeenteopbouw

‘Ik zie de bestaande gemeenschap 

steeds consumptiever worden, 

domweg omdat ze meer opties hebben’

We drinken wat en hebben 
een goed gesprek over ons 
leven, God en de bijbel. 
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