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en Mombassa is het de derde 
grootste stad van Kenia. Kenia 
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len. Maar Dabaab is een stad op 
zich, met een elite, een midden-
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handelaren en winkels, scholen 
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Rawlence. Aan de hand van ne-
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Dat geloof, die hoop
In maart dit jaar werden de nieuwe resultaten van het tienjaarlijkse onderzoek 
‘God in Nederland’ gepubliceerd. Het afgelopen decennium is in onze samen-
leving het geloof in God weer verder afgenomen. Nog maar 14 procent van de 
bevolking gelooft in een God die zich persoonlijk met ons bemoeit. In 2006 was 
dit nog 24 procent. 
De conclusies uit het onderzoek zijn niet verbazingwekkend. Om ons heen kunnen 
we zien dat steeds minder mensen belang hechten aan godsdienst. Religieuze ar-
gumenten zijn voor de meeste mensen niet leidend in hun keuzes. Kerkgebouwen 

veranderen in boekhandels, apparte-
menten of tentoonstellingsruimten. 
Nederland is geen uitzondering: in heel 
Europa zien we in meerdere of mindere 
mate vergelijkbare tendensen. Zelfs in 
de traditioneel rooms-katholieke en 
oosters-orthodoxe landen, waar het 
percentage mensen dat in God gelooft 
(nog steeds) heel hoog ligt, is er onder 
jongeren wat dat betreft ook een ver-
schuiving waar te nemen. 

Is hier echter alles mee gezegd? Nee, er 
zijn ook plaatsen waar de kerk bloeit, 
tot leven komt, of klein maar actief 

aanwezig is in de samenleving. En dat kan op heel verschillende plekken zijn: in 
een Roma-gemeenschap op het Hongaarse platteland, in het geseculariseerde 
Frankrijk of in een grote, postcommunistische stad als Praag. 
Overal in Europa zijn er mensen te vinden die geloven en die dat geloof gestalte 
geven in het opbouwen van de gemeente, het verkondigen van het Evangelie of 
het zorgen voor anderen. Het is echt niet altijd gemakkelijk of vanzelfsprekend. 
Maar door alle vragen of crises heen is er het besef dat het Gods kerk is. En dat we 
ook in Europa kunnen blijven geloven dat Hij er is en voor Zijn kerk zorgt. Iets 
van dat geloof en die hoop willen we in deze TussenRuimte laten zien.

Foka van de Beek en Iwan Dekker, themaredacteuren

Geloven in Europa

Een lange stoet van mensen trekt over de 

beroemde Karelsbrug in Praag.
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REPORTAGE |  Jean-Raymond Stauffacher

Het Goede Nieuws voor een  
generatie op drift
Verkondiging in seculariserend Frankrijk

Het boek getiteld Le protestantisme doit-il mourir? (Moet het pro-
testantisme sterven?) dat de prominente historicus en socioloog 
Jean Baubérot in 1988 publiceerde, bracht de gemoederen van de 
protestantse minderheid in Frankrijk flink in beroering. Op dat 
moment leek het alsof door de complexe en ingrijpende effecten 
van de secularisatie alle religieuze minderheden in Frankrijk  
– joden, moslims en boeddhisten net zo goed als christenen –  
de destructieve krachten van de postmoderniteit niet zouden 
overleven. 

Dertig jaar later echter tonen enquêtes aan 
dat de protestanten in Frankrijk, hoewel 
nog steeds minder dan vier procent van de 
bevolking, in aantal gelijk gebleven zijn en 
zelfs een licht stijgende lijn laten zien.

Onverwachte transformatie
Ook andere feiten spreken van de onver-
wachte en diepe transformatie die het pro-
testantisme ondergaan heeft in de laatste 
dertig jaar. De globale gemiddelde leeftijd 
van protestanten is gedaald en de jeugd is 
terug in de kerk. Protestanten bezoeken 
hun plaatselijke kerken vijf keer vaker dan 
katholieken. 
Er is ongeveer één predikant op elke hon-
derd protestanten, terwijl er slechts één 
imam is op ongeveer vijfduizend moslims. 
De doorsnee protestantse kerkpopulatie is 
veranderd doordat er nieuwe bekeerlingen 

overgekomen zijn, of uit het katholicisme 
of uit het atheïsme. Tweeëntwintig op de 
honderd protestanten die vandaag de dag 
de kerken bezoeken zijn niet geboren in 
protestantse gezinnen. 

Protestanten in
aantal gelijk gebleven, 

zelfs lichte groei

Ook heeft wereldwijde immigratie het prak-
tiseren van interculturele dynamiek op een 
nieuw en cruciaal niveau gebracht in plaat-
selijke kerken en interkerkelijke instituten. 
In de havenstad Marseille, de op een na 
dichtstbevolkte stad in Frankrijk, zijn veer-
tig van de negentig protestantse en evange-
lische kerken migrantenkerken en in totaal 
vormen ze meer dan een derde van de hele 
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protestantse bevolking in de stad. 
Het beeld van de gemiddelde protestant in 
Frankrijk schijnt te verschuiven van blanke 
gezinnen uit de hogere stand naar eenou-
dergezinnen uit de lagere klasse met een 
migranten achtergrond.

Leegloop
In deze bredere context is onze kleine deno-
minatie, de UNÉPREF, die bestaat uit vijftig 
lokale kerken en 3500 leden, met zowel 
plattelands- als stedelijke achtergrond, niet 
alleen getroffen door deze globale transfor-
matie, maar ook door wat bevolkingsspecia-
listen een ‘massale exodus’ noemen, die het 
decor aanzienlijk omgevormd heeft. Onze 
traditionele plattelandsbolwerken zijn leeg-
gelopen door de constante stroom van gezin-
nen die naar de steden trokken om opleiding 
en werk te vinden. Veel van deze kerken, 
die tot aan de jaren tachtig gezond waren, 
vechten nu om te overleven en bestaan voor 
het grootste deel uit oudere, gepensioneerde 
mensen van protestantse origine.

Verhitte debatten
Terugkijkend kunnen we eerlijk zeggen 
dat onze denominatie in de laatste jaren 
aanzienlijke inspanningen heeft geleverd 
om de uitdagingen, die de secularisatie met 
zich meebracht, te begrijpen en ons open 
te stellen voor nieuwe wegen. Dit proces 
leidde soms tot verhitte onderlinge debat-
ten. Het maakte ons ervan bewust dat het 
zoeken naar een visie geen gemakkelijk pro-
ces is en dat proberen, experimenteren en 
mislukken allemaal normale gegevens zijn 
in een wereld die constant veranderingen 
ondergaat. 

Onze kerken en instituten moeten zich 
ermee verzoenen dat, hoe verder we de 21e 
eeuw induiken, het zoeken naar nieuwe 
missionaire modellen een chaotische bezig-
heid zal zijn.

Zeven stappen op weg naar  
verandering

We hebben geïnvesteerd in zeven belang-
rijke richtingen.

1.  Onszelf opnieuw definiëren als  
‘missionaire’ kerken 

We hebben een van onze nationale com-
missies gevraagd om over een periode van 
drie jaar, een missionair programma uit te 
werken dat werd gepresenteerd en aange-
nomen door onze synode. Tot verrassing 
van velen gaf deze tekst een ongebruikelijke 
missiologische benadering door te sugge-
reren dat zending elders en in plaatselijke 
evangelisatie niet van elkaar onderscheiden 
moesten worden, maar beschouwd moeten 

UNÉPREF in Frankrijk

De UNÉPREF is een klein kerkgenoot-

schap van evangelisch-gereformeerde 

kerken, aanwezig in drie gebieden in 

Frankrijk: rondom Parijs, in het zuidoos-

ten en in het zuidwesten rondom de 

Cevennen. De kerk telt zo’n vijftig ge-

meenten, waarvan er tien worden aan-

gemerkt als evangelisatiepost. Bij deze 

posten is het steeds de bedoeling dat ze 

na een periode van tien jaar zijn door-

gegroeid naar zelfstandige gemeenten, 

zowel wat betreft beleid en organisatie 

als financiën.



6

TR

TussenRuimte 2016 | 4

worden als een en hetzelfde antwoord op 
het zendingsbevel van onze Meester, zoals 
beschreven in Mattheüs 28. Na aanvanke-
lijke discussies heeft dit zich bewezen als 
basis van een nieuwe definitie van hoe we 
kijken naar zending en het plaatselijk be-
reiken van mensen vandaag de dag en dat 
verwoorden. Voor een aantal plaatselijke 
kerken, in het bijzonder die het zwaar heb-
ben, leidde dit tot een opnieuw verstaan van 
wat de roeping van de Heer voor hen is en 
dat elke kerk, hoe klein en zwak ook, voor-
uit moet kijken.

2.  Zoeken naar nieuwe wegen om het evangelie 
te formuleren en te presenteren 

In de jaren tachtig bepleitten velen de tra-
ditionele apologetiek met als argument dat 
de Franse sympathie voor intellectualisme 
daarvoor een geopende deur gaf. Dit is niet 
langer relevant. Er is een massale mentali-
teitsverschuiving geweest. De mensen die 
wij naar onze kerken zien komen, hebben 
geen levensvisie die uitgedaagd kan worden. 
Ze vinden waarheid relatief, worden beheerst 
door gevoel en stemmingen, komen uit ge-
broken gezinnen en hebben veel persoonlijk 
leed meegemaakt. Ze hebben allemaal de 
kenmerken van een generatie die op drift is. 

Nazorg en persoonlijke
betrokkenheid nu 

sleutelbegrip 

Omdat apologetiek een belangrijk deel van 
onze gereformeerde erfenis is, gaat het nu 
om de vraag hoe we nieuwe manieren kun-
nen vinden om het evangelie te formuleren 

en het relevant te maken voor de Fransen. 
Het gaat zowel om het focussen op hun no-
den en hen te helpen zichzelf op nieuwe ma-
nieren te ontdekken, als om te zien hoe het 
evangelie past bij hun eigen levensverhaal. 

Bijzondere periode 
van solidariteit, 

getuigenis en hoop 

In deze zin is het vermogen van een kerk, en 
specifiek van predikant en kerkenraad, om 
in te spelen op nazorg van en persoonlijke 
betrokkenheid op mensen, een sleutelbe-
grip is geworden.

3. Hervormen van onze structuren 
De afgelopen drie jaar hebben we gewerkt 
aan een nogal ambitieuze herstructurering. 
De verschillende niveaus en synodes waren 
in de loop van de tijd te zwaar en behoorlijk 
traag geworden. Door het regionale niveau 
op te heffen zijn we tot een organisatie geko-
men die probeert in te spelen op en ruimte 
laat voor elke plaatselijke gemeente om 
initiërend te zijn. De focus van onze Unie 

Kerkplanting in Parijs met ds. Samuel Foucachon. 

De gemeente komt samen in een theater.
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Het Goede Nieuws voor een generatie op drift

is geleidelijk aan veranderd van instituut-
gecentreerd tot plaatselijke gemeente-gecen-
treerd. Drie nieuwe commissies focussen op 
ondersteuning van gemeenten op het gebied 
van betrokkenheid bij zending en evange-
lisatie, training en het onderscheiden van 
persoonlijke en gezamenlijke roepingen en 
gaven. Daarbij krijgen ervaren bezoekers een 
plaatselijke kerk toegewezen en geven advies 
en begeleiding in de voortgang van plaatse-
lijke projecten en initiatieven

4. Aanmoedigen van interculturele initiatieven
Veel van onze stadsgemeenten openen te-
genwoordig hun deuren voor andere typen 
protestantse gemeenten, die in hun gebouw 
bijeenkomen op zondagmiddag en door de 
week. Dit leidt vaak tot interactie binnen de 
kerken en maakt kerkleden gevoelig voor 
erediensten die anders zijn dan die van hen. 
In Toulouse ontvangt de plaatselijke gemeen-
te zowel een gereformeerde Koreaanse kerk, 
als een gemeente van zevendedagsadventis-
ten. Andere kerken ontvangen Roemeense, 
Malagassische of Tamil-gemeenten. In een 
land dat waarschijnlijk minder bereid is dan 
andere om de vele culturen van deze wereld 

te integreren, geven deze contacten, hoe be-
scheiden ook, een positief beeld van de kerk 
en haar rol in de multiculturele samenleving 
die tegenwoordig de onze is.

5. Investeren in training
Training is een fundamenteel instrument 
geworden. We hebben trainingsprogramma’s 
uitgewerkt op het gebied van volwassenen-
catechisatie, kerklidmaatschap, jongeren- en 
kinderwerk. Met de hulp van internationale 
partners, ook uit Nederland (zoals de GZB), 
waren we in staat om een fulltime predikant-
trainer aan te stellen die gestart is met een 
uitgebreide rondreis langs al onze gemeenten.

6. Kerkplanting met deelgenoten
We hebben onze deelgenoten in kerkplanting 
de laatste jaren verveelvoudigd en ontwik-
kelen nieuwe, samen met bijvoorbeeld City to 
City en de Braziliaanse Presbyteriaanse kerk. 
Iedere kerkplanting van ons heeft geleid tot 
uitgebreid nadenken over hoe de kerk er van-
daag de dag uit moet zien en hoe ze zich naar 
de mensen om zich heen kan uitstrekken. De 
sleutelwoorden blijven training van evange-
listen en hen steeds van nabij volgen. 
Statistieken in de Verenigde Staten laten 
zien, dat de meeste kerkplantingen geleid 
door jonge onervaren predikanten, na drie 
jaar in elkaar klappen als ze niet intensief 
gevolgd worden. Broederlijke coaching is nu 
een noodzaak geworden.

7.  Investeren in oecumene en globaal christelijk 
getuigenis aan de maatschappij

De recente moord door terroristen op de ka-
tholieke priester Jacques Hamel terwijl hij 
de mis opdroeg, was een bijzondere periode 

Kinderwerk in Frankrijk: ‘God is mijn Koning’
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voor ons waarin we solidariteit met onze 
katholieke broeders en zusters konden to-
nen. Veel van onze predikanten woonden 
gebedswaken bij. Delegaties van moslims, 
die gevolg gaven aan de instructies van de 
imam, woonden een plaatselijke mis bij 
of lieten een woord van medeleven achter 
voor allerlei soorten kerken. Voor de eerste 
keer in de geschiedenis van ons land wer-
den veel grenzen doorbroken. Het getuige-
nis van Christus en de gedrevenheid voor 
vrede, getoond door de katholieke leiders, 
was treffend. De Fransen, inclusief de reli-
gieuze Fransen, zien christenen zo als één 
lichaam, voor woorden van betekenis en 
hoop.

Het gebed dat we in vertrouwen bidden is 
dat onze landgenoten – mannen, vrouwen 
en kinderen – samen met ons de Ene ont-
dekken die, in deze tijd van zorgen en onze-
kerheid, het anker is voor onze zielen. Velen 
onder ons zijn tot de overtuiging gekomen 
dat de toekomst van onze kerken verbonden 
is met hen die nog niet gelovig zijn. 

Vertaling: Foka van de Beek en 

G.M. van Velzen-de Kleuver

— Jean-Raymond Stauffacher is predikant-

evangelist in Montpellier en voorzitter van  

de Nationale Commissie van UNÉPREF, de  

evangelisch-gereformeerde kerken in Frankrijk.

Jongerenkerstfeest in Frankrijk 
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Mijn eerste these voor dit artikel is dat nie-
mand in het Westen noch in het Oosten een 
adequate analyse geven van hoe de Russisch-
Orthodoxe Kerk (ROK) werkelijk is, omdat 
niemand over voldoende actuele kennis en 
informatie beschikt. Dit gebrek aan kennis 
heeft aan beide kanten historische, theolo-
gische en politieke oorzaken. Mijn tweede 
these is dat deze kennis nodig is om het kou-
deoorlogsdenken te overwinnen. 

Symbiose tussen kerk en staat
Het beeld dat in het Westen heerste – en 
deels nog heerst – is dat van de Orthodoxie 
als een monoliet. Daaronder valt de verhou-
ding tussen de ROK en de staat, die als een 
symbiose wordt gezien. En inderdaad, sinds 
de val van de Sovjet-Unie, vooral sinds het 
presidentschap van Vladimir Poetin (2000) 
en de installatie van Patriarch Kirill (2009), 
heeft de ROK grote institutionele en maat-
schappelijke invloed verworven: ze maakt 
aanspraak op tachtig procent van de Rus-
sische bevolking. 

Kerk en staat presenteren Orthodoxie als 
een essentieel onderdeel van de nationale 
identiteit en van het Russische culturele 
erfgoed. Het nationalistische predicaat 
‘Russische’ is de voornaamste reden voor 
het succes van de ROK boven de alter-
natieven: katholicisme, protestantisme, 
islam, boeddhisme en vormen van niet-
traditionele religiositeit. De ROK kreeg 
een bevoorrechte juridische positie boven 
andere confessies en religies in de Federale 
Wet van Vrijheid van Geweten en Religieuze 
Associaties (1997).1 Vanaf dit moment kan 
gesteld worden dat het Kremlin de kerk en 
de ‘Orthodoxie’ strategisch gebruikt.
De banden tussen de ROK en de staat lijken 
met de dag doorzichtiger te worden. Zo 
ontsloeg Patriarch Kirill in december 2015 
twee prominente Orthodoxe figuren van-
wege hun kritiek op deze banden. Intussen 
beaamt Patriarch Kirill de Russische geopo-
litiek volmondig, bijvoorbeeld in zijn eigen 
televisieprogramma ‘Het woord van de her-
der’ van 8 oktober 2016.

ONDERZOEK |  Kat ja Tolsta ja

Russisch-Orthodoxe Kerk: 
tussen traditie en ideologie

De toenemende politieke en ideologische verdeeldheid tussen 
Rusland en het Westen getuigt van het feit dat Rusland het  
Sovjetverleden nooit achter zich heeft gelaten. Maar het laat ook 
zien dat het Westen het koudeoorlogsdenken niet echt heeft 
overwonnen. Het gangbare westerse beeld dat de Russisch- 
Orthodoxe Kerk de grootste en meest invloedrijke van de Oost-
Europese Orthodoxe kerken is, strookt niet met de werkelijkheid. 
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De officiële ROK draagt bij aan de patri-
ottische ideologie van het Kremlin. De 
conflicten in de Oekraïne en Syrië worden 
ingekaderd als ‘heilige oorlog’, analoog aan 
de Tweede Wereldoorlog en Oekraïeners 
worden als ‘fascisten’ gelijkgesteld aan de 
Duitse fascisten. De Tweede Wereldoorlog 
wordt ‘gesacraliseerd’ als heroïsche ge-
schiedenis, terwijl de geschiedenis van de 
stalinistische terreur tot in de schoolboeken 
wordt ‘herschreven’. 
Ondanks de schijnbare symbiose hebben 
kerk en staat elk echter hun eigen geopoli-
tieke agenda. Het Moskouse Patriarchaat 
heeft bijvoorbeeld veel te verliezen in de Oe-
kraïne: als het zijn grote aantal jurisdicties 
daar kwijtraakt, raakt het ook zijn status 
als de belangrijkste speler in de orthodoxe 
wereld kwijt. Dit verklaart waarom Kirill 
zich relatief zelden over het conflict in de 
Oekraïne uitlaat. 

Moskou als het Derde Rome
In plaats van onpartijdige reflectie op de 
traditie, wordt de Russische Orthodoxie 
als de enige verlossingsweg gepresenteerd. 
Orthodoxie en nationaliteit worden feite-
lijk vereenzelvigd. Een spreekwoordelijke 
uitdrukking van deze eigenaardige verlos-
singsleer is curieus genoeg afkomstig van 
de geniale Russische schrijver Fjodor Dosto-
jevski: ‘Rus zijn is orthodox zijn.’ 
De ‘politieke’ motivatie spreekt tevens uit 
de herleving van de idee van het Heilige 
Rusland en de toespitsing daarvan in de 
idee van Moskou als het Derde Rome.
De Orthodoxie in Rusland heeft zich tot de 
vijftiende eeuw ontwikkeld onder het pri-
maat van de patriarch van Constantinopel; 

ook het gezag van de Byzantijnse keizer werd 
niet betwist. Constantinopel stond voor 
het tweede Rome. Het huwelijk van Ivan III 
van Moskovië met de nicht van de laatste 
Byzantijnse keizer Constantijn XI, Sophia 
Palaeologus in 1472, vormde voor Moskou de 
aanleiding om zich als erfgenaam van het in 
1453 gevallen Constantinopel op te werpen. 

Banden tussen kerk 
en staat met de 

dag doorzichtiger

De eerste duidelijke articulatie van de ge-
dachte van Moskou als Derde Rome staat 
in een brief uit 1510 van de Pskovse monnik 
Filofei aan tsaar Vasili III.2 In de negen-
tiende eeuw vlamde de idee van Rusland als 
Derde Rome weer op onder de intellectue-
len (met name de slavofielen). De idee, die 
oorspronkelijk was ontstaan op basis van 

Patriarch Kirill van de Russisch-Orthodoxe Kerk 

stemt intussen volmondig in met de Russische 

geopolitiek.
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het kerkelijke en politieke machtsconflict 
tussen Rome en Constantinopel, kon na de 
perestrojka op dezelfde gronden op een veel 
grotere schaal worden geherintroduceerd. 

Geen monoliet
Maar terwijl ongeveer tachtig procent van 
de Russen zichzelf als ‘orthodox’ identifi-
ceert, gaat slechts vijf procent wekelijks 
naar de kerk. Deze tegenspraak maakt de 
aard van de post-Sovjet-religieuze opleving 
verdacht. Onder die tachtig procent gaat 
een enorme diversiteit schuil van fracties, 
groepen en personen, die allemaal beweren 
tot één normatieve ‘Orthodoxe traditie’ te 
‘behoren’. Enerzijds beschouwt de Ortho-
doxie zichzelf traditioneel als de meest 
‘onveranderlijke’ en ‘normatieve’ van de drie 
christelijke confessies.3 Wat dat betreft is 
de zorg over het hierboven geschetste beeld 
van een monoliet niet geheel ongegrond. 
Anderzijds bevindt de ROK zich, net als 
iedere levende traditie, in een permanente 
transformatie en bevat ze uiteenlopende po-
sities van uiterst links tot uiterst rechts.
Eén aspect van de religieuze opleving in 
Rusland sinds de perestrojka is de opkomst 
van radicale tendensen binnen de ROK, zo-
als nationalisme, fundamentalisme, xeno-
fobie, antisemitisme en obscurantisme (of 
het misbruik van het heilige dat bijgeloof 
en vooroordelen teweegbrengt of voedt). 
Dit radicalisme kan deels worden verklaard 
vanuit sociologisch perspectief, maar kent 
ook specifieke kerkgerelateerde factoren. 
Hier spelen bijvoorbeeld interne kerkelijke 
aangelegenheden, maar ook zaken als de 
invloed van het door de Sovjetstaat decen-
nialang gepropageerde wetenschappelijke 

atheïsme op de spiritualiteit.4 
Voor een groot deel echter weerspiegelen 
deze tendensen in feite de ideologie van het 
huidige Kremlin. Zoals in de seculiere con-
text het Sovjetverleden wordt verdrongen, 
is er ook binnen de ROK geen enkele struc-
turele aanzet tot reflectie over het recente 
verleden van de kerk die ook maar enigszins 
vergelijkbaar zou zijn met de theologie in 
andere post-traumatische contexten, bij-
voorbeeld ‘Theologie nach Auschwitz’ of 
post-apartheidstheologie. 

Transformatie en autorisatie 
Verwant aan het radicalisme is een ver-
schijnsel dat de ‘transformatie van traditie’ 
genoemd kan worden. De Orthodoxie bena-
drukt, veel sterker dan het katholicisme of 
het protestantisme, Gods transcendentie en 
de menselijke onmogelijkheid om God con-
ceptueel of visueel uit te drukken (de apofa-
tische traditie). De traditionele verering van 
iconen en relikwieën vindt plaats tegen deze 
achtergrond. 
Traditionele vormen van orthodox geloof 
worden nu aangepast aan de (post)moder-

Russisch-Orthodoxe Kerk: tussen traditie en ideologie

Russisch-Orthodoxe Kerk in Sint-Petersburg: 

‘The Church of the Savior on Spilled Blood’
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ne context, zonder dat er een theologische 
verantwoording voor wordt gegeven. Een 
voorbeeld hiervan is dat er tussen 1992 en 
2000 ‘minstens driemaal zo veel’ heiligen 
gecanoniseerd zijn als in de gehele voor-
gaande geschiedenis van de kerk. Van 2000 
tot 2008 heeft de Synodale Commissie 
voor Heiligverklaring van de ROK canoni-
seringen in vergelijkbare orde van grootte 
voortgezet.5 

Nieuwe vorm van 
xenofobie in het 
huidige klimaat

Een opmerkelijk geval in dit verband be-
treft de uiterst populaire hagiografie van 
Vader Arsenij.6 Hoewel Arsenij niet wer-
kelijk heeft bestaan en niet tot de officieel 
gecanoniseerde heiligen behoort, is er met 
de zegen van aartsbisschop Michail van 
Jaroslavlj en Rostov een grafsteen geplaatst 
op een kerkhof in Rostov. De stad wordt in 
de hagiografie als woonplaats van Arsenij 
genoemd, met als opschrift: ‘Ter nagedach-
tenis van de heilige starets priestermonnik 
Arsenij (1894-1975), die met zijn daad als 
belijder velen tot Christus heeft gebracht’.7 
Dit roept moeilijke theologische en ethi-
sche vragen op, bijvoorbeeld omdat (veel) 
mensen nu tot Sint Arsenij bidden. Wat 
voor implicaties heeft bidden tot een niet-
bestaande heilige voor het concept van ge-
bed en voor de mensen die tot hem bidden?

Gebrek aan reflectie
Het grote probleem is dat er op dit moment 
binnen de ROK geen kritisch-theologische 

reflectie is op dergelijke ontwikkelingen, 
net zo min als op de politisering van de Or-
thodoxie. Deze situatie is symptomatisch. 
Vanzelfsprekend kunnen de radicale vor-
men van nationalisme of transformatie van 
traditie niet als officiële kerkleer worden 
aangenomen. 
Eén van de officiële doelstellingen van het 
Departement voor Missie van het Moskouse 
Patriarchaat bijvoorbeeld is het bestrijden 
van sektes, occultisme, obscurantisme en 
pseudochristelijke fenomenen. Maar het 
onderzoekt niet het interne probleem, na-
melijk de genoemde ontwikkelingen en de 
theologische en dogmatische spanningen 
ten aanzien van de traditie die ze oproepen. 
De weinige aanzetten tot reflectie over de 
traditie op niveau zijn te vinden bij ‘dis-
sidenten’ en ‘exil-orthodoxen’, theologen 
als Alexander Menj, Alexander Shmemann 
en Ioann Meyendorff. Maar ook zij geven te 
weinig een kritische analyse van de traditie. 
Bovendien zijn al deze theologen inmiddels 
overleden en er is geen volwaardige voort-
zetting van hun traditie. 

Verstopt
Zoals hierboven reeds is geconstateerd, is 
de ROK geen monoliet maar een zeer hete-
rogeen, levend organisme. Het probleem 
is dat de meer oecumenisch en academisch 
gezinde stemmen binnen de bestaande 
theologisch-politieke constellatie niet 
aan bod kunnen komen. Hiertoe behoren 
unieke initiatieven als dat van St. Andrews 
Biblical Theological Institute in Moskou en 
van het Interchurch Partnership Apostolic 
City in St. Petersburg. De eerstgenoemde is 
de enige academische instelling die al meer 
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dan vijfentwintig jaar westerse theologische 
en filosofische studies vertaalt en uitgeeft. 
Dergelijke initiatieven, die op grond van 
academische vorming heden en verleden 
van de kerk kritisch beschouwen, zijn het 
uiterste van eerlijkheid en gedurfdheid wat 
binnen de kerk mogelijk is; ze zijn op één 
hand te tellen.

Gesprekspartners 
kennen elkaar nog 

lang niet goed genoeg

Het probleem van de schaarse positieve ini-
tiatieven in Rusland en Oost-Europa is dat 
deze elkaar niet weten te vinden, dat er on-
derlinge concurrentie bestaat en/of dat men 
bij het ontbreken van een theoretisch kader 
alleen op de praktische (diaconale) proble-
men is gericht. Ongewild leidt deze situatie 
tot een nieuwe vorm van xenofobie, zeker 
in het huidige klimaat. Zo blijft een rijkdom 
aan orthodoxe theologische inzichten, die 
ook aan de oecumene en reflectie op het 
verleden kunnen bijdragen, in de traditie 
verborgen. 

Het koudeoorlogsdenken voorbij
Werkelijk inzicht in wat (Russische) Ortho-
doxie is, vraagt om begrip van de actualiteit 
van de kerk ten aanzien van de orthodoxe 
traditie. Daaronder valt de vraag: hoe ver-
houden zich de huidige uiteenlopende ten-
densen tot staatspolitiek? En theologisch: 
tot de orthodoxe apofatische traditie, tot de 
orthodoxe godsleer, de kerk- en de schep-
pingsleer? Welke houding nemen de kerk 
officieel en de clerus in de praktijk aan te-

genover die theologische spanningen? 
Antwoord op dergelijke vragen is alleen 
mogelijk door diepgaande bestudering 
van de Orthodoxie: de protestantse en or-
thodoxe gesprekspartners kennen elkaar 
nog lang niet goed genoeg, maar de ortho-
doxe gesprekspartner kent ook zichzelf 
nauwelijks. Echte oecumene vraagt om 
openheid naar de ander en respect voor 
zijn of haar anders-zijn. Maar oecumene 
vergt ook kennis van en kritische reflectie 
op de traditie(s). Vanuit die kennis kan ook 
adequaat op de huidige ontwikkelingen in 
de ROK worden gereageerd. Om het kou-
deoorlogsdenken te kunnen ontstijgen, 
is enerzijds inzicht nodig in de (machts)
verhoudingen binnen de hedendaagse ROK, 
anderzijds moeten de genoemde vragen 
vanuit een brede benadering worden on-
derzocht, aangezien factoren als theologie, 
politiek, sociologie, cultuur met elkaar sa-
menhangen.

Russisch-Orthodoxe Kerk: tussen traditie en ideologie

Echte oecumene vraagt om openheid naar 

elkaar en respect voor de ander.
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the Academic Study of Eastern Christianity.
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GASTCOLUMN |  El ly  van der Meulen

Sloop de crisis!

Toen ik twaalf jaar geleden als predikant in de veenkoloniën in Drenthe kwam wonen 
en werken, overkwam het mij dat ik rond het middaguur in het naburige dorp wat 
boodschapjes bij de drogist wilde doen en voor een dichte deur kwam te staan. Tal van 
winkels hield nog een middagpauze. In ruim tien jaar tijd zijn de veranderingen in ook 
dit deel van het land echter razendsnel gegaan. In vrijwel alle dorpen is de lokale super-
markt iedere zondag open en dat geeft een heel andere sfeer. Het bepaalt je erbij dat de 
kerken slechts een rol in de marge lijken te hebben. Hoe houd je het dan vol en voorkom 
je de mineurstemming?

Wat ik meen waar te nemen is dat die kerken die hun eigen crisis het beste hebben door-
staan er ook het beste in slagen om hun plek in de gemeenschap in te nemen: bescheiden 
maar stevig; niet drammerig, maar wel bewust van wie ze zijn en wat hun kern is. Juist 
dat biedt openheid naar de lokale context. 

Waar de grote items als Samen-op-Weg en het afstoten van kerkgebouwen goed zijn 
doorlopen, komt ruimte voor nieuwe initiatieven. Zo was ik onlangs in een gemeente in 
een piepklein dorpje tegen de Waddendijk aan. Op de avond van Allerzielen hadden ze 
een ritueel ontwikkeld op het kerkhof. Ik was verbaasd: paste dit bij de cultuur van die 
nuchtere Groningers? Het bleek echter een pareltje te zijn van verbondenheid in rouwen. 
Gelovig of niet: een verlies en dat een plek geven is een gemeenschappelijke ervaring. 
Deze gemeente was in staat een nieuw ritueel te ontwikkelen dat een brug sloeg naar de 
eigen lokale context. 

Misschien is dit een voorzichtig pleidooi voor crisis. Niet met de gemakkelijke slogan 
van ‘iedere crisis is een kans’. Maar wel in die zin dat loze franje al lang is losgelaten en 
de kern van gemeente-zijn is blootgelegd. Dat schept ruimte voor onderlinge verbonden-
heid binnen de gemeenschap, maar ook de moed om naar buiten te treden. 

— Ds. Elly van der Meulen is interim-predikant in de Protestantse Kerk in Nederland.
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PORTRET |  Sándor Kiss

Roma-ouderling Zsolt Zsiga in Hongarije: 

‘Medewerker van Gods dienaren’
‘Een Rom neemt het Evangelie niet makkelijk aan, maar als hij het 
in zijn hart sluit, ontleent hij er een enorme kracht aan voor het 
dagelijks leven’, stelt ouderling Zsolt Zsiga uit Tiszakarád, een van 
de steunpilaren van zendingsorganisatie Református Cigány- 
misszió, in de buurt van Sárospatak. Hoewel de meeste Roma 
geen materiële rijkdom kennen, kunnen de leden van zijn volk 
volgens deze vader van twee kinderen toch tevreden zijn, omdat 
ze een andere zegen van de Here gekregen hebben.

Roma en de Református-kerk

Uit een enquête die de Református Cigánymisszió, de ‘Hervormde’ Roma-zending, hield onder 

predikanten van de Református-kerk, bleek dat men vaak weinig weet van Roma.1 Van de 

respondenten gaf echter bijna 80 procent aan, dat hun gemeente leden of catechisanten uit 

de Roma telt. In 6 procent van de gemeenten zijn één of meer ouderlingen van Roma-

afkomst. Veel predikanten geven aan dat er in hun dorp weliswaar geen spanning maar wel 

wantrouwen heerst tussen Roma en niet-Roma. Ongeveer een kwart van de hervormden2 is 

actief in of voelt zich geroepen tot evangelisatie onder Roma. 

Wanneer hebt u God voor het eerst ontmoet?
Mijn ouders waren niet religieus, daarom 
gingen ze ook niet naar de kerk. Wanneer 
gingen Roma überhaupt naar de kerk? Als 
kind had ik er dus geen idee van hoe dat ge-
bouw met torens er vanbinnen uitzag, wat 
er tussen de muren gebeurde, wie er naar-
toe gingen. Ik wist dat God bestond, maar 
Wie Hij precies was en is, wat Hij voor ons 
gedaan heeft, waarvoor wij Hem dankbaar 
kunnen zijn, daarover hoorde ik niets. 
Geestelijke aansporing kreeg ik toen ik zo’n 
tien à twaalf jaar was, toen mijn grootmoe-
der bij ons in kwam wonen na de vroege 

dood van mijn grootvader. Door haar begon 
God me te vormen. Zij was het die me leerde 
bidden, die me vertelde waarom ik tot God 
moest smeken en waarom ik Hem dank 
moest brengen. 
Ik zag mijn grootmoeder vaak bidden: ze 
vouwde haar handen en sloot haar ogen. Een 
tijdje lette ik daar op, daarna vroeg ik een 
keer wat ze deed. We gingen zitten en ze zei 
dat ze zo tot God sprak. God, die onze Schep-
per is, die ons het leven gegeven heeft en die 
ook nu ons lichamelijk en geestelijk voedt. Ze 
leerde me het Onze Vader en het tafelgebed 
en vanaf dat moment baden we gezamenlijk.
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Nam uw grootmoeder u ook mee naar de kerk?
Mijn grootmoeder zorgde alleen voor het 
zaaien van het geloof. Om dit zaad in mijn 
hart te laten ontkiemen en het te laten uit-
spruiten was nog veel tijd nodig. Een paar 
jaar na het behalen van mijn diploma als 
monteur van landbouwmachines, trouwde 
ik. Hoewel ik het goed had met mijn vrouw, 
we gelukkig waren, ja tot op de dag vandaag 
gelukkig zijn, voelde ik dat er iets in mijn 
leven ontbrak. Er was een leegte in mijn 
hart. Daarom verzamelde ik al mijn moed 
en ging naar het huis waar ik in mijn kin-
dertijd bijna bang voor was geweest, omdat 
het vreemd en geheimzinnig was. 
De hervormde gemeente en haar predikant, 
László Egeresi, ontvingen me hartelijk en 
nodigden me ook uit voor bijeenkomsten. 
Voor mij was het goed om in een gemeen-
schap te zijn, ergens bij te horen. Het deed 
me goed dat men mij eindelijk meetelde, 
rekening met mij hield. De Woordverkon-
digingen begonnen de leegte in mijn hart 
te vullen: hoe meer ik mijn hart opende 
voor de Here, des te meer Hij mij door zijn 
Heilige Geest de vreugde van het Evangelie 
schonk. Het was voor mij een nieuwe erva-
ring, dat de mensen die naar de gemeente 

gingen niet alleen in de Here geloofden, 
maar ook in elkaar en door hun eigen voor-
beeld lieten zien hoe je een leven kunt lei-
den dat aangenaam is voor God.

Hoe was uw leven daarvoor? Waarin moest u 
veranderen?
Ik was geen dief, ik was geen moordenaar, 
maar ik leefde mijn dagelijks leven zonder 
God. Mijn oude mens bekommerde zich niet 
om zijn naaste. Alleen mijn eigen geluk hield 
me bezig. Ik zag niet wat er in het hart van 
de ander woonde, ik zag niet wie hij was en 
wat zijn zorgen of zijn vreugden waren. Het 
interesseerde me ook niet. Als ik bijvoor-
beeld iemand gekwetst had, had ik er geen 
gewetenswroeging van en als iemand ergens 
anders over dacht dan ik, telden zijn stand-
punten niet voor mij. Als iets niet lukte, 
zocht ik de fout bij een ander, altijd schoof ik 
de verantwoordelijkheid af op een ander.

Hoe bent u betrokken geraakt bij de Roma-zen-
ding in uw regio?
Elf jaar geleden zochten de Koreaanse zen-
dingspredikant Choi Young en de bekende 
theoloog Dániel Szabó ons op en vroegen 
of we in ons dorp Tiszakarád ook met de 

Roma in Hongarije

Hoeveel Roma er in Hongarije wonen is niet duidelijk. De officiële statistieken geven 3 procent 

van de bevolking aan, maar volgens een onderzoek uit 2003 gaat het om 6 procent (600.000 

mensen). In de plaatsen waar Roma gehuisvest zijn is er vaak sprake van meer armoede, gebrek 

aan scholing, werkloosheid en geweld dan elders. Van de Roma tussen 16 en 64 jaar heeft 

slechts 27 procent een baan. De levensverwachting is ongeveer tien jaar korter dan die van 

etnische Hongaren. De gebieden met de grootste problemen, waar naar verhouding ook de 

meeste van de Roma wonen, liggen in het noordoosten en het zuidwesten van het land. Dit zijn 

dezelfde regio’s waar de meeste hervormde Hongaren (Református) hun domicilie hebben. 
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Roma-zending zouden willen starten. Onze 
predikant ging hier enthousiast op in en 
hielp mee waar hij maar kon. 
Mijn vrouw en gingen voor het eerst mee 
naar de maandelijkse Roma-zendingscon-
ferenties, die broeder Choi en broeder Dá-
niel organiseerden in Sárospatak. Het was 
goed om daar andere Roma te ontmoeten. 
Daar ontdekte ik tot mijn verrassing dat 
niet alleen ik, maar ook anderen de Here 
zoeken. Bijzondere getuigenissen hoorde 
ik hier, die me een enorm elan gaven voor 
mijn geloofsontwikkeling. Ik voelde dat 
ik bij deze mensen moest horen. Met ver-
wondering zag ik dat ze zich er niet voor 
schaamden om hun geloof te belijden.

Hoe is er uit de conferenties in Sárospatak een 
gemeente ontstaan in Tiszakarád?
In het begin organiseerden we bijeenkom-
sten thuis, in gezinsverband, onder leiding 

van de broeders Choi en Dániel. Toen ik naar 
hen luisterde, kwam ik erachter dat ik het 
Evangelie, dat ik van hen ontvangen had, 
door moest geven aan anderen, want het is 
niet alleen voor mij. Daarom nodigden we 
steeds meer gasten uit in ons huis en ook bij 
andere gezinnen ontstonden er vergelijk-
bare kringen. Het Woord klonk en daarna 
was er koffie en koek, waarbij we met elkaar 
praatten en voor elkaar baden. 
De huizen bleken steeds vaker te klein te zijn, 
waardoor de plaatselijke autoriteiten ons 
uiteindelijk een gedeelte van een gebouw ter 
beschikking stelden. Sindsdien houden we 
in dat huis van de Roma-zending onze kerk-
diensten, afhankelijk van de seizoensarbeid. 
Er komen momenteel zo’n 80 tot 110 mensen. 
In andere plaatsen ontwikkelden de zaken 
zich op vergelijkbare wijze. Hier en daar heeft 
de Roma-zending het missiehuis zelf gekocht 
met steun van Koreaanse gemeenten.

Református Cigánymisszió

De Református Cigánymisszió, de ‘Hervormde’ Roma-zending, wil de Hongaarse Református-

kerk helpen om het Evangelie uit te dragen aan Roma en hen op een goede manier opnemen 

in de gemeenten. Het gaat om een holistische benadering: naast het verkondigen van het 

Evangelie is er ook aandacht voor de levensomstandigheden van de Roma. Op allerlei manie-

ren wordt er hulp geboden. Belangrijk is ook de cultuur van de Roma. De Roma-zending wil 

meehelpen om deze te bewaren en op een creatieve manier een plaats te geven in de liturgie. 
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Waarmee kunnen de Roma in Tiszakarád aan-
gesproken worden? Wat is belangrijk voor hen, 
wat raakt hun hart in het Evangelie?
Een Rom neemt het Evangelie niet makke-
lijk aan. Hij gelooft wel in God, maar wendt 
zich alleen naar Hem toe als er moeilijk-
heden zijn. En als God zijn gebed verhoord 
heeft, vergeet hij Hem snel weer. Wie echter 
Gods boodschap begrijpt en in zijn hart 
sluit, kan daar enorme kracht uit putten 
voor het dagelijks leven. 

‘Doorgeven aan 
anderen, het is niet 

alleen voor mij’

Ik vroeg aan een vrouw waarom ze graag naar 
de gemeente gaat. Ze zei: ‘Als ik hier kom, 
neemt de Heer de last van mijn schouders, 
Hij maakt dat ik mijn armoede, mijn pijn 
vergeet. Ik ga als een nieuw mens naar huis.’ 
De belangrijkste les is misschien juist wel 
dat hier in Tiszakarád, hoewel we in ar-
moede leven, het geld toch niet het eerste 
is. We hebben geen materiële rijkdom, 
maar laten we eindelijk opmerken met 
hoeveel dingen God ons toch gezegend 
heeft, om hoeveel dingen we Hem toch 
kunnen danken. Wie de Heer aanvaard 
heeft, kan ook blij zijn met de schoonheid 
van een kleine veldbloem, wanneer hij als 
vrijwilliger aan de rand van het dorp werkt. 
God heeft zoveel gegeven. Van Hem heb ik 
geen bezit, geen huis, geen auto gekregen 
maar een ander soort zegen: een gezin, 
een kind, een gemeenschap, een opdracht. 
Wanneer ik dat inzie, ben ik niet langer 
ontevreden.

Waarom komt u in het ‘missiehuis’ samen en 
niet in de Református-kerk?
Zoals ik al aangaf, kan een Rom bang zijn 
voor de kerk. Hij kent de gewoonten daar 
niet, hij weet niet hoe ze hem zullen ont-
vangen. Daarom gaat hij makkelijker naar 
het ‘missiehuis’. Tegelijkertijd zegt broeder 
Choi bij elke gelegenheid dat dit slechts de 
eerste stap is op de geloofsweg. Het uitein-
delijke doel is dat iedereen zijn plek vindt in 
de hervormde dorpsgemeente. 
Ik ben twintig jaar als enige Rom naar de 
diensten in de kerk gegaan en nu zijn er 
daar op zondag al veel Roma-gezinnen, die 
dankzij de Roma-zending de Heer zijn gaan 
volgen. Zij hebben ook meer dan eens voor 
de gemeenschap getuigenis afgelegd en in 
de gemeente hebben verschillenden van hen 
belijdenis gedaan.

Welke diensten vervult u?
Ik ben een eenvoudige, laagopgeleide man. 
Vaak vraag ik de Heer ook waarom Hij 
mij nodig heeft. En tegelijkertijd vraag ik 
Hem ook altijd dat Hij mij, voor zover mijn 
bekwaamheden het toelaten, van nut laat 
zijn. Er is een gehandicapt meisje in onze 
missie-gemeenschap, die de naam van haar 
moeder niet weet, ja, zelfs het spreken valt 
haar moeilijk. Maar door een wonder zingt 
zij schitterend en ze is daarmee een voor-
beeld in de kerkdiensten. Ik heb ook tegen 
de broeders en zusters gezegd: ‘Zien jullie 
dit? De Heer kan zelfs haar gebruiken in de 
opbouw van het Koninkrijk. Hoe zou Hij ons 
dan niet kunnen gebruiken, die Hij geze-
gend heeft met lichamelijke en geestelijke 
gezondheid?’ Er zijn nog veel meer wonder-
baarlijke voorbeelden in de gemeente, die 

‘Medewerker van Gods dienaren’
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laten zien dat God ons door elkaars leven 
onderwijst en ons vormt.
Het leeuwendeel van het werk wordt gedaan 
door broeder Choi, broeder Dániel en de 
plaatselijke predikanten. Het is een enorme 
eer voor mij dat God mijn gebed verhoord 
heeft en dat zowel Hij als zijn dienaren 
mij gebruiken kunnen. Ik mocht de eerste 
Roma-ouderling worden in de hervormde 
gemeente van Tiszakarád en dit ambt kan 
ik tot op de dag van vandaag vervullen. In 
drie andere plaatsen kan ik broeder Choi 
helpen om de Roma-zending op te zetten en 
in Tiszakarád neem ik ook deel aan de or-
ganisatie van het zendingsleven. Ze hebben 
mijn vrouw gevraagd om de praktische lei-
ding van het plaatselijke missiehuis op zich 
te nemen en mij als halftime beheerder. Ik 
heb dus veel opdrachten van God gekregen, 
ondanks het feit dat ik twee tumoren gehad 
heb. Maar ook daarom kan ik Hem dankbaar 
zijn, want ook zo ziet Hij dat ik dienstbaar 
kan zijn en geeft Hij mij mogelijkheden 
voor het verdere leven.

Geloven uw ouders, broers en zussen ook?
Mijn broers en zussen zoeken alle drie de 
Heer en ik geloof dat ‘wie zoekt, vindt en 
wie klopt, opengedaan wordt’. Eén zus heeft 
samen met haar partner onlangs belijdenis 
gedaan, ze zijn meelevende gemeenteleden 
geworden. Ik bid veel voor hen. Mijn moe-
der is bekeerd, met haar kan ik samen bid-
den. Mijn vader is om zo te zeggen op ‘zijn 
eigen manier’ gelovig, maar hij is een heel 
goed mens.

En uw grootmoeder?
Zij is meer dan twintig jaar geleden van ons 

heengegaan. Als zij ons nu zou zien, zou zij 
heel dankbaar zijn. Door haar heeft de Here 
ons gevormd. Hij heeft niet alleen ons leven 
veranderd, maar ook dat van ons dorp. Mis-
schien zou ze samen met mij zeggen: 

‘O, Here, hoe groot is uw macht. Ik kan het 
niet bevatten dat U zo’n grote opwekking 
gegeven heeft onder de Roma, niet alleen hier, 
maar ook landelijk. Dus we zijn toch niet 
verloren? We tellen toch mee, U heeft toch 
ook ons nodig? U let toch op ons en wil dat 
ook wij U volgen? Iets groters had ons niet 
kunnen overkomen en wij kunnen U hiervoor 
niet dankbaar genoeg zijn.’

Noten
1  In het Hongaars gebruikt men voor ‘Rom’ 

(meervoud: ‘Roma’) doorgaans het woord 

cigány, ‘zigeuner’. Ook de Roma zelf ge-

bruiken dit woord; het heeft voor hen geen 

negatieve connotatie.
2  ‘Református’ kan zowel met ‘hervormd’ als 

met ‘gereformeerd’ vertaald worden, het be-

grip kent in het Hongaars geen onderscheid.

Dit interview van 17 november 2015 is met 

toestemming overgenomen van de website van 

Református Cigánymisszió, http://ciganymisszio.

reformatus.hu/

Vertaling en bewerking: Foka van de Beek

— Sándor Kiss is journalist en medewerker van 

Reformátusok Lapja, het blad van de Reformá-

tus-kerk in Hongarije.

http://ciganymisszio.reformatus.hu/
http://ciganymisszio.reformatus.hu/
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Man en missie
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OPGETEKEND

Baha Nasour, christin 
uit het Midden-Oosten

Samen met Baha Nasour, afkomstig 
uit Syrië en nu een jaar in Neder-
land, kijk ik naar het omslag van 
TussenRuimte 2012 | 4, naar de 
tegen elkaar aangeleunde, hoopvol 
flakkerende kaarsjes op een zwart 
veld. Baha en haar gezin zijn zulke 
‘christenen onder druk’. 

Baha Nasour vertelt over Gods nabijheid en 
bescherming. Haar man, haar held, wilde 
de door schutters vernielde elektriciteits-
draden bij hun huis in Aleppo repareren.  
‘Ik probeerde hem tegen te houden, ik was 
in paniek. In onze straat waren steeds sluip-
schutters actief. Maar hij zei tegen mij:  
“Je bent toch een gelovige!” Hij ging naar 
beneden en klom een ladder op naar de ka-
potte draad. Ik bad en smeekte, terwijl mijn 
zoon aan mij trok en riep: ‘Mama wat doe 
je?’ Ineens zag ik een overweldigend helder 
licht. Ik zag de engel Michaël om mijn man 
heen staan. Zijn vleugels van licht scherm-
de hem af van de sluipschieter die al op de 
ladder schoot. En ik hoorde een stem die 
zei: “Kijk naar hem en wees niet bezorgd.” 
Ons huis in Aleppo vormde een toevluchts-
oord voor mensen uit de straat. Om ons heen 
zijn zoveel huizen verwoest tijdens 35 bom-
bardementen. Maar het onze staat er nog.’ 

Bemoedigd door pater Frans 
In Syrië was Baha betrokken bij ‘Jeunesse 
étudiante chrétienne’ (JEC). Jongeren uit 

allerlei kerken gaan op kamp en leren daar 
hoe je als christen kunt leven. De vermoorde 
pater Frans van der Lugt uit Homs was er 
een graag geziene gast. Hij sprak er met de 
jongeren en ging in op de vragen die onder 
hen leefden. 
Simon, Baha’s oudste zoon, was op zoek en 
nogal teleurgesteld door antwoorden van 
andere geestelijke leiders. Zij gaven hem 
het gevoel veroordeeld te zijn. Pater Frans 
stelde hem vragen en bemoedigde hem, hij 
schiep zo de ruimte voor Simon om verder 
te zoeken en niet af te haken. 
Toen de terroristen later pater Frans vroe-
gen: ‘Wat doe je hier? Waarom ga je niet 
weg?’, was zijn antwoord: ‘Ik ben hier om te 
bidden.’ Om dat antwoord werd hij op een 
stoel gedwongen en vervolgens gedood, zo 
is het Baha verteld. 

Zoutend zout
Uiteindelijk zijn Baha en haar gezin uit 
Aleppo vertrokken naar Latakia. Vandaar-
uit is Baha met haar oudste zoon Simon 
doorgereisd naar Europa en in Nederland 
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terechtgekomen. Ze hoopt vurig op het 
weerzien van haar man, dochter en andere 
zoon.
Gedurende de periode waarin Baha met 
Simon hier van de ene naar de andere op-
vanglocatie trok, heeft ze verschillende ker-
ken bezocht. In Syrië was het haar om het 
even naar welke kerk ze ging, als ze er maar 
kon bidden. 
Ze heeft de indruk dat we in Nederland een 
beetje strak zijn in hoe het toe moet gaan en 
in wat te geloven. Ze mist de jonge kinderen 
in de kerk. Ook jonge mensen komen niet. 
Hoe kunnen zij dan leren hoe het geloof in 
God levend voor hen kan worden? De oogst 
is groot, gelooft zij, ook hier in Nederland. 
Maar is men wel toegerust om de oogst bin-
nen te halen? 

‘Samenleven was als  
een bloem, zo mooi, en nu  

in het vuur gegooid’

Baha is onder de indruk van wat veel men-
sen te geven hebben, onder de indruk ook 
van het gezins- en familieleven. Haar op-
roep is om dit als een zoutend zout in de 
samenleving te benutten.

Onbevangenheid ver weg
Op de vraag naar hun hoop voor Syrië en 
een eventuele terugkeer naar huis, betrek-
ken hun gezichten. Zij verwachten niets 
van een wapenstilstand, niets van de ver-
schillende partijen, fracties, groeperingen, 
en ook niets van de oorlog of de periode 
daarna. Het is een ordinaire strijd om 
grondstoffen en macht en niet om veran-

deringen ten goede teweeg te brengen. 
Ook van de man in de straat verwacht ze 
niet veel. ‘De mensen zijn zo hard aan het 
worden, er is zoveel haat gegroeid. Het 
pure, simpele samenleven was als een 
bloem, zo mooi, en nu in het vuur gegooid. 
Als christenen konden we onbevangen met 
anderen omgaan. We zijn bang dat zo’n ma-
nier van samenleven erg ver weg is.’
‘Als ik daar gebleven was’, zegt Simon, die 
na een jaar van rondzwerven eindelijk wat 
op gang kan komen, ‘zou ik ook veranderd 
zijn, en het is maar de vraag hoe.’ 

— Piet Both, werkzaam geweest voor Lepra-

stichting, lid van de redactie van TussenRuimte
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De vraag is: welke invloed heeft de toene-
mende roep om ‘federalisering’ in België op 
interne ecclesiologische gesprekken binnen 
de evangelische en protestantse kerken? Als 
er steeds meer op het niveau van de gewes-
ten wordt geregeld, moeten wij ons dan nog 
wel nationaal blijven organiseren? Sluiten 
we niet beter aan bij de situatie van het land 
als we ons ook federaal organiseren? Maar 
wat betekent dat voor onze onderlinge ver-
bondenheid, voor de culturele diversiteit? 

‘Kerken onder het kruis’
Tijdens de zestiende eeuw verwerft het 
gereformeerd protestantisme een plek in 
België, met name doordat in Vlaanderen 
enige vluchtelingengemeenten gesticht 
worden van bekeerlingen die in het land van 
herkomst vervolgd worden, onder meer uit 

Frankrijk. Terwijl het calvinisme in de noor-
delijke Nederlanden nog nauwelijks een rol 
van betekenis speelt, ontstaan er rond 1560 
ondergrondse gemeenten in Vlaanderen en 
Brabant. Het episch centrum van deze ‘ker-
ken onder het kruis’ is Antwerpen, waar ook 
de synodes gehouden worden. 

 
 

ONDERZOEK |  Ruben van de Belt  & Gi jsbert  Steenbeek

Kerk-zijn in een federaliserend land
Evangelischen en protestanten in België

Als er één vraag typerend is voor de politieke situatie in het Europa 
van de eenentwintigste eeuw, dan is die wel hoe landen vorm 
moeten geven aan de spanning tussen voortdurend toenemende 
globalisering en de roep van inwoners om overheidstaken zo dicht 
mogelijk bij hen te organiseren. Die vraag klinkt in België, mogelijk 
mede vanwege de rol van Brussel als Europese hoofdstad en de 
staatkundige indeling van het land in drie gewesten en drie ge-
meenschappen, misschien nog wel heviger dan in andere landen. 
Dat stelt de protestantse en evangelische kerken, vaak nationaal 
georganiseerd, voor dezelfde vragen.

‘Emigratie van de Hugenoten - 1566’, 

Jan Antoon Neuhuys (1832-1891) 
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Ook als de gereformeerde kerken in de 
noordelijke Nederlanden voet aan de grond 
krijgen, blijft de verbinding tussen het 
‘noorden’ en het ‘zuiden’ sterk. Tot op heden 
is dat zichtbaar, onder meer als het gaat om 
het beroepen van Nederlandse predikanten 
in Belgische gemeenten. Tevens vormden zij 
één Hervormde Kerk in de tijd dat België nog 
tot het Koninkrijk der Nederland hoorde. 
Met andere woorden, ondanks de plaats in de 
marge die het protestantisme in de Belgische 
geschiedenis inneemt, is zij zelfs al langer op 
het toneel dan de Nederlandse geestverwan-
ten die al snel groter en machtiger worden.

Amerikaans-evangelische invloeden
Het ontstaan van evangelische gemeenten 
in België verloopt geheel anders. Hierbij 
staat niet de verbinding met Nederland cen-

traal, maar de rol van Amerikaanse zende-
lingen ten tijde van de Eerste Wereldoorlog 
en Amerikaanse en Canadese soldaten na de 
Tweede Wereldoorlog. 
Aan het begin van de twintigste eeuw wordt 
de Belgisch Evangelische Zending (BEZ; in 
het Frans La Mission Evangélique Belge: 
MEB) opgericht door het echtpaar Ralph en 
Edith Norton dat tijdens de Eerste Wereld-
oorlog humanitaire hulp combineerde met 
evangelisatie. Deze combinatie blijkt zeer 
succesvol in het bereiken van soldaten. Na 
verloop van tijd ontstaat rondom deze or-
ganisatie een netwerk van kerken en zal ook 
het Bijbelinstituut opgericht worden, dat 
vandaag bekend staat als de Evangelische 
Theologische Faculteit Leuven (ETF). Hier-
bij is het interessant op te merken dat daar 
waar andere evangelische organisaties veel-

De Evangelische Theologische Faculteit Leuven nu, opgericht als Bijbelinstituut in België
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al verdeeld waren in een Vlaamse en Waalse 
tak, de BEZ/MEB altijd als één organisatie 
geheel België heeft willen bedienen. 
In de Tweede Wereldoorlog zijn het vooral 
de geallieerden die de rooms-katholieke 
Belgische soldaten proberen te bekeren tot 
hun evangelische overtuiging. Hiermee zijn 
twee belangrijke kenmerken van de evange-
lische beweging in België duidelijk gewor-
den: zij is – nog altijd – een marginale kerk 

en mede gekleurd door het Amerikaans 
evangelisch christendom.
Daarnaast is er ook invloed van de evange-
lische beweging uit Nederland, Groot-Brit-
tannië en Congo, maar de rol van de Ameri-
kaanse variant is nog altijd substantieel. Dit 
wordt onder meer zichtbaar in de oriëntatie 
van de evangelische studentenverenigin-
gen, het curriculum van de ETF en de litur-
gie in evangelische diensten. 

Bijzondere mix van zenden en ontvangen 

Missionair gezien zijn de protestants-evangelische kerken in België heel interessant. 

De Evangelische Theologische Faculteit bied een aantal missionaire vakken, waar studenten kri-

tisch leren denken over de geschiedenis en inhoud van zending. Deze lessen zijn onderdeel 

van de bachelor- en masterprogramma’s. Daarnaast is er ook een éénjarig opleidingstraject, 

waar al deze lessen samenkomen. 

De organisaties aan evangelische zijde zijn actief op evangeliserend vlak alsook in hulpverle-

ning en maatschappelijke programma’s. Ze werken binnen en buiten België en hebben ver-

schillende doelgroepen. 

Gave Veste werkt onder vluchtelingen en de IFES-groepen Ichthus en GBU met studenten in 

België. Tearfund is buiten het land bezig met ontwikkelingshulp, terwijl OM en OMF een 

sterker evangeliserend programma hebben. De VPKB is via zustergemeentes in zuidelijk 

Afrika ook daar present en is ook actief in de Wereldraad van Kerken. De Protestantse Soli-

dariteit vormt de organisatie voor hun ontwikkelingshulp. De Vlaamse Bijbelstichting en de 

Sociéte Biblique Francophone de Belgique zijn actief bezig om bijbelgebruik in België te 

promoten.

België wordt niet alleen door ‘binnenlanders’ als missiegebied gezien. Buitenlandse zendelin-

gen worden vaak actief in een kerk, bijvoorbeeld als dominee of voorganger. Dit betekent niet 

per se dat elke buitenlandse dominee zichzelf ook als zendeling ziet. We zien wel dat de 

Noord-Amerikaanse oorsprong van de evangelische beweging tot op vandaag nog leidt tot 

Amerikaanse en Canadese zendelingen. De Evangelical Free Church of America en de Interna-

tional Mission Board of the Southern Baptist Convention bijvoorbeeld hebben allebei een kan-

toor in Brussel.

België is dus een bijzondere mix tussen een zendend en ontvangend land, wat in de protes-

tants-evangelische kerken goed zichtbaar wordt. We noemen hier natuurlijk maar een deel van 

de actieve organisaties. Zij vertegenwoordigen weer meer personen die ieder iets van Gods 

Woord en van Zijn liefde willen laten zien, thuis en elders.
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‘Medewerker van Gods dienaren’

Samen op weg
De protestants-evangelische kerken in 
België kennen een lange geschiedenis van 
éénwording. Tijdens de Eerste Franse Re-
publiek, waar België sinds 1794 onder viel, 
konden de protestantse kerken weer in het 
openbaar actief zijn. Deze kerken kwamen 
toen onder de Hervormde Kerk van Frank-
rijk te vallen. Na de Franse tijd voegden deze 
Belgische Hervormde kerken zich samen 
met de Nederlandse Hervormde Kerk. 
Vanaf de Belgische onafhankelijkheid in 
1830 ontstond het verlangen om deze kerken 
onder één orgaan te brengen, wat in 1839 
tot de Bond der Protestants-Evangelische 
Kerken van het Koninkrijk België werd. Dit 
werd ook meteen de officiële, wettelijke 
autoriteit voor de protestants-evangelische 
kerken in België. Tijdens het verdere be-
staan werden er gesprekken gevoerd met 
andere kerken, met wisselend succes. 
Aan het eind van de jaren zestig en de jaren 
zeventig is het toch gelukt om een unie te 
sluiten met de methodisten, gereformeer-
den en hervormden. Op zaterdag 4 novem-
ber 1978 werd een plechtige eredienst ge-
houden om de oprichting van de Verenigde 
Protestantse Kerk België (VPKB) te vieren. 
De meeste evangelische gemeenten die 
sinds de Eerste Wereldoorlog ontstaan zijn, 
zagen te veel theologische en ethische ver-
schillen om zich aan te kunnen sluiten bij 
de VPKB, maar ze zochten wel een manier 
om ook vertegenwoordigd te zijn in de 
richting van de overheid. Er werden al twee 
bonden opgericht: de Evangelische Allian-
tie Vlaanderen en Fédération Évangélique 
Francophone de Belgique. Samen met het 
Verbond van Vlaamse Pinkstergemeenten 

werd in 1998 de Federale Synode van Protes-
tantse en Evangelische Kerken in België (FS) 
opgericht. De VPKB had de uitnodiging tot 
toetreding afgewezen. Onder invloed van 
onder andere de minister van Justitie zijn 
er wel gesprekken gevoerd om een gemeen-
schappelijk organisatie te creëren, zodat de 
meeste protestants-evangelische kerken een 
contactorgaan met de overheid zouden heb-
ben. Sinds 1 januari 2003 werken de VPKB 
en de FS samen in de Administratieve Raad 
van de Protestants-Evangelische Eredienst 
(ARPEE).

Kerken en federalisering
Als de vraag gesteld wordt hoe de Belgische 
protestantse en evangelische kerken positie 
kiezen in het federaliseringsdebat, moeten 
we eerst de juridische kaders helder hebben. 
In België worden door de federale overheid 
erkende religies gefinancierd. Dat wordt 
echter nader ingevuld op verschillende ni-
veaus en binnen verschillende structuren. 
Onderwijs en zendtijd op de publieke om-
roep wordt door de drie gemeenschappen 
(Franstalig, Nederlandstalig, Duitstalig) 
geregeld wordt. Tegelijkertijd wordt de lo-
kale erkenning – iedere kerk moet zich als 
onderdeel van een kerkgenootschap laten 
erkennen – op gewestelijk niveau (Vlaams, 
Waals, Brussels hoofdstedelijk gewest) 
geregeld. Tot slot wordt het voorzien in 
een gebouw, het onderhoud daarvan en de 
huisvesting van een dominee of voorganger 
verzorgd op gemeentelijk niveau. 

Organisatorisch gescheiden
Hier valt op dat in de juridische kaders de 
kerken al gedwongen worden veel zaken 
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verdeeld te regelen: alleen de algehele er-
kenning van religies en salaris en pensioe-
nen van dominees en voorgangers is een 
nationale aangelegenheid. De vraag is nu 
wat deze organisatorische gescheidenheid 
betekent voor de ervaren verbondenheid 
van de kerken. 
Die verbondenheid is, zoals met veel zaken 
het geval is, lastig om goed te beschrijven. 
Er zijn veel factoren die verbondenheid in 
de weg staan. Het wettelijk kader dwingt de 
ARPEE bijvoorbeeld om verschillende in-
specties in te richten voor het protestants-
evangelisch onderwijs. De VPKB is histo-
risch gezien altijd Belgisch geweest, zij het 
binnen een Franse of Nederlandse structuur 
tot de onafhankelijkheid, wat tegenwoordig 
een belangrijk argument is om een Belgi-
sche kerk te blijven. 
Aan evangelische zijde valt het op dat de 
meeste kerkstructuren wel gesplitst zijn in 
een Vlaams- en Franstalige tak (de BEZ/MEB 
is hierbij de grote uitzondering). In het noor-
den zijn namen als Evangelische Christen-
gemeenten Vlaanderen (ECV), Verbond van 
Vlaamse Pinkstergemeenten (VVP) en Vrije 
Evangelische Gemeenten (VEG) enkele be-
langrijke denominaties, terwijl in het zuiden 
juist Réseau Antioche (A-net), Concertation 

des Églises Indépendantes (CEI), Assemblées 
de Dieu Francophones de Belgique (ADFB) 
en Église de Dieu en Belgique (EDB) actief. 
Het feit dat Franstalige kerken zichzelf soms 
Belgisch noemen, betekent niet dat ze ook in 
heel België actief zijn: het slaat dan meestal 
op Wallonië en Brussel samen. 

Taalproblematiek
De evangelische kerken missen de histori-
sche samenwerking over de taalgrens heen, 
waarschijnlijk omdat ze later zijn ontstaan. 
Begin jaren zestig van de vorige eeuw is de 
taalgrens formeel vastgelegd. Dit had in-
vloed op de maatschappelijke organisaties 
die rond die tijd en erna zijn ontstaan; zij 
organiseerden zich namelijk meer en meer 
binnen taalgroepen. Dit is onder meer te 
zien in de splitsing van universiteiten en 
politieke partijen die in deze periode begon-
nen plaats te vinden. Ook voor evangelische 
organisaties werd het logisch om deze 
tendens te volgen. Desondanks ontstond 
bij hen het verlangen om een federale struc-
tuur te creëren: de Federale Synode. 
Het is trouwens niet zo dat de VPKB hele-
maal vrij is van alle taalproblematiek. Het 
is inmiddels al vrij gebruikelijk dat Fransta-
lige en Nederlandstalige kerken eigen ma-
teries en bevoegdheden krijgen. Daarnaast 
hebben de kerken ook te maken met invloe-
den uit de buurlanden met wie ze een taal 
delen. De Franstalige kerken worden beïn-
vloed door Frankrijk, waar de neutrale staat 
recht geeft aan het individu. De Franstalige 
Belgische kerken hebben nu ook een eerder 
verticale structuur. In Nederland heeft het 
vrijheidsdenken weer sterker invloed gehad 
in de democratie, waardoor de Vlaamse 

Kerk-zijn in een federaliserend land

Kinderwerk, Concertation des Églises 

Indépendantes
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VPKB-kerken ook met een horizontalere 
structuur werken. 
Om een duidelijk antwoord te geven op de 
zoektocht naar éénheid en verscheidenheid 
in de protestants-evangelische kerken van 
België spelen politiek, theologie en zelfs 
buitenlandse culturen allemaal een rol.

Samenwerking 
Hoe is het om kerk te zijn in een land dat 
sterker federaliseert? Moeten die kerken 
zoeken naar een eenheid, die ze historisch 
hebben, of moeten ze met de rest van het 
land meedoen in verdere splitsingen? De 
Belgische wetgeving en de taalbarrières 
dwingen de protestants-evangelische ker-
ken al om, tot op zekere hoogte, te splitsen 
in wat Nederlands- en wat Franstalig is. 
Aan de andere kant laat de geschiedenis 
zien dat samenwerking voor Belgische ker-
ken altijd bespreekbaar was. De historie van 
de VPKB en van de Federale Synode laat dat 
duidelijk zien. Zelfs de ARPEE, dat soms een 
verstandshuwelijk wordt genoemd, slaat 
nog een brug tussen de twee organisaties. 
Opvallend is dat de taal nooit een discus-
siepunt lijkt te zijn geweest. We zien enkele 
protestantse denominaties samenwerken, 
maar het debat dat daaraan vooraf ging, 
ging over theologie en kerkstructuur. Geen 
van de overkoepelende organen vindt het 
ook een probleem dat er variaties zijn. 
Het lijkt er nu op dat de kerken het belang 
ervan inzien om te blijven werken met de 
kerken aan de andere kant van de taalgrens. 
Het is misschien niet voor niets dat Guy 
Liagre als motto in zijn boek over het Belgi-
sche protestantisme de Amsterdamse dich-
ter Johan van Heemskerk citeert: 

Met u wens ik te mogen leven,
Met u wens ik mijn geest te mogen geven,
Met u wens ik door onverbroken wet
Eén dak, één dis, één bed.
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KERK IN BEELD |  Gerr i t  van Di jk

Freie Evangelische Gemeinde: 

Vertrouwen winnen in Rostock

Rostock, gelegen aan de Oostzee, was tot 1990 dé havenstad van de DDR. 
Ooit een machinekamer van de Reformatie1, nu een van de meeste seculiere 
plaatsen van Europa. 

De communistische partij, de SED, heeft 
ervoor gezorgd dat overal in het schoolsys-
teem en in de maatschappij de ideologie 
werd overgedragen. Het marxisme-leninis-
me was heilsleer en tegelijk interpretatie 
van de geschiedenis. Door de vermenging 
van verlossingsgeloof en (natuur)weten-
schappelijke theorie was het aantrekkelijk 
voor de mensen en had het de rol van een 
religie-vervanger.2 
Maar deze religie-vervanger was allesbe-
halve tolerant: kerkleden hadden duidelijk 
mindere carrièreperspectieven dan partij-
getrouwen. En zonder je geloof in de staat 
publiekelijk te belijden met de Jugendweihe, 
kon je geen examen doen. 
Hoe succesvol het religiebeleid van de DDR 
geweest is laat een in 2012 uitgevoerd onder-
zoek van de universiteit van Chicago zien. 
Slechts 8,2 procent gaf aan te geloven in 
een God die zich met mensen bezighoudt. 
Ter vergelijking: in West-Duitsland was dit 
32 procent en in Nederland 24,4 procent.3 
Concreet betekent dit dat mensen geen 
enkele relevantie bij God ervaren of een 
voorstelling van hem hebben. Vragen naar 
bijvoorbeeld ‘de zin van het leven’ zijn al te 
levensbeschouwelijk. 

In de kou 
Diezelfde marxistisch-socialistische heils-
leer heeft mensen overigens nogal in de kou 

gezet. Het communisme dat uiteindelijk 
zou komen en de bevrijding van de kapi-
talistische onderdrukking kwamen niet. 
De DDR moest geld lenen bij de kapitalis-
tische vijand en het volk wilde uiteindelijk 
gewoon volle supermarkten met keuze, 
zonder in de rij te hoeven staan. Toen zelfs 
het kapitalisme geen heil bracht, maar voor 
massawerkeloosheid zorgde, was ook het 
laatste sprankje idealisme verdwenen. 

Grote verhalen 
moe en bang voor 

hersenspoeling

Wat betekent missionair kerk-zijn in zo’n 
context? Mensen zijn erg moe van grote ver-
halen en daarnaast bang om gehersenspoeld 
te worden. Daarbij is het Evangelie een 
erg vreemd verhaal. Hierdoor zijn (straat-)
evangelisatieacties en Alpha-cursussen niet 
de manier om areligieuze Oost-Duitsers te 
bereiken met het Goede Nieuws van Jezus. 

Vertrouwen en gemeenschap
Maar er zijn zeker kansen. Gemeenschapsle-
ven vond in de DDR binnen staatsbedrijven 
plaats en was sterk georganiseerd; dat is van 
gisteren op vandaag weggebroken toen het 
socialisme plaatsmaakte voor het kapita-
lisme. Mensen missen vaak de vaardigheid 
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om dit zelf te ontwikkelen, maar schatten 
de gemeenschap op grote waarde. En ker-
ken met lokale christenen zijn vaak sterke 
gemeenschappen. 

‘Iets goeds doen 
in de wijk’ wordt 
erg gewaardeerd

Daarnaast: veel belangrijker dan in het wes-
ten van Europa zijn hier maatschappelijke 
betrokkenheid en inzet. ‘Iets goeds doen in 
de wijk’ wordt erg gewaardeerd en je kunt 
altijd op hulp rekenen. Ook dat is een kans 
voor de kerk. Wij merken dat Oost-Duitsers 
niet gemakkelijk vertrouwen, maar als 
dit vertrouwen gewonnen wordt willen ze 
graag deel zijn van een collectief en zich 
inzetten. 
De uitdaging bij missionair werk in onze 
deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren 
is dan ook het winnen van vertrouwen en 
het scheppen van dergelijke collectieven. 

In zo’n collectief kan het evangelie ontdekt 
worden en kunnen mensen zich inzetten 
voor hun wijk. Daar proberen we, samen 
met de Freie Evangelische Gemeinde in Ros-
tock, aan te werken. 

Noten
1  Schröder, K. (2013). Rostocks Stadtgeschich-

te: Von den Anfängen bis in die Gegenwart. 

Rostock: Hinnstorff Verlag.
2  Schröder, S. (2007). Konfessionslose er-

reichen, gemeindegründungen von freikir-

chlichen Initiativen seit der Wende 1989 in 

Ostdeutschland. Neukirchen-Vluyn: Neukir-

chener Verlag.
3  NORC/University of Chicago (2012). Beliefs 

about God across Time and Countries. Ge-

raadpleegd via www.norc.org/pdfs/beliefs_

about_god_report.pdf
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Kröpeliner Straße, hoofdstraat in Rostock
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Protestants-evangelische kerk in Albanië: 

Klein, maar van betekenis

Albanië neemt de geschiedenis van decennia communisme met zich mee in de 
herinnering aan Enver Hoxha. Toen het land in 1992 voor het eerst democrati-
sche verkiezingen kreeg, was zijn erfenis een nog altijd aanwezig wantrouwen 
tussen mensen en de symbolisering daarvan in de aanwezigheid van honderd-
duizenden familiebunkers voor als de vijand zou komen. Ook religieus heeft 
Hoxha zijn sporen nagelaten. 

In 1967 werd Albanië officieel tot atheïsti-
sche staat uitgeroepen en tot 1990 waren 
alle moskeeën en kerken gesloten. Alle 
moskeeën en kerken in het land werden ge-
sloopt of ingericht voor andere doeleinden. 
Gelovigen werden streng vervolgd en gees-
telijke leiders werden gedwongen de uitoe-
fening van hun ambt op te geven.

Opnieuw beginnen
In deze context, waar religie dus vrijwel 
afwezig was, moest de protestantse kerk in 
1991, na de val van het communisme, op-
nieuw beginnen. De opkomst van de kerk is 
te verdelen in twee perioden. 
In de eerste periode, van 1991 tot 1997, is op 
veel persoonlijk initiatief opnieuw begon-
nen met kerkplanting, maar bijvoorbeeld 
ook met het maken van een Albanese bij-
belvertaling. Iemand als Christian Vögeli, 
een gedreven Zwitserse zendingswerker, 
is vanaf dit allereerste begin aanwezig in 
Albanië en heeft met enkele Albanezen de 
vertaling van de Bijbel ter hand genomen en 
het Albanees Bijbelinstituut opgericht. Nog 
altijd wordt deze vertaling in de Albanese 
kerken gebruikt. Naast persoonlijke initia-
tieven kwamen gaandeweg ook steeds meer 
zendingsorganisaties naar Albanië, die door 

de afwezigheid van bestaande kerken een 
bepalende invloed hadden. 
In 1997 kwam aan deze eerste periode een 
einde, toen door piramidespelen de econo-
mie instortte en er overal in Albanië anar-
chie uitbrak met vaak gewapende conflic-
ten. Een tijd waarin zendingsorganisaties 
weinig tot niets konden doen en waarin veel 
werk dat in de eerste jaren van democratie 
was opgebouwd, teniet werd gedaan.
Vanaf 1997 is het politiek rustig in Albanië 
en kunnen de protestants-evangelische 
kerken in een relatief stabiele samenleving 
verder groeien. Er komen in de jaren na 1997 
veel zendingsorganisaties naar Albanië, 
veelal voor gemeentestichting of diaconale 
hulp. En gaandeweg is de protestantse kerk 
in Albanië uitgegroeid tot een volwassen en 
zelfstandige religieuze stroming met zo’n 
15.000 christenen. 

Erkend
Op dit moment is naar schatting 57 procent 
van de bevolking islamitisch (soennieten) 
en 17 procent christelijk. Van de christenen 
is ongeveer een derde Albanees-orthodox 
en tweederde katholiek. Slechts een gering 
percentage van de Albanezen praktiseert 
zijn of haar religie. De statistieken van het 

KERK IN BEELD |  Iwan Dekker

https://nl.wikipedia.org/wiki/Athe%25C3%25AFsme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Athe%25C3%25AFsme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Islam
https://nl.wikipedia.org/wiki/Soennisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Christendom
https://nl.wikipedia.org/wiki/Albanees-orthodoxe_Kerk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rooms-katholieke_Kerk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Albanezen
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Samenkomst in Mushqeta, 
bergdorp in Albanië, ge-
meentestichtingsproject waar 
Maarten en Gerdien Blom 
(GZB) met hun gezin wonen 
en werken.

Gemeente in Tirana met Rev. Akil Pano
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aantal mensen dat geen geloof aanhangt 
verschillen nogal. Schattingen lopen uiteen 
van 0 tot 74 procent. Deze grote statistische 
verschillen zijn ook zichtbaar bij het aantal 
moslims. 

Een hernieuwd 
zelfbewustzijn en 

steeds meer gelovigen 

Het aantal protestanten is zo klein, dat het 
vaak niet als aparte stroming wordt ge-
noemd. Toch zijn de kerken in 2011 erkend 
als een eigen religieuze stroming naast 
islam, de rooms-katholieke kerk en de Alba-
nees-orthodoxe kerk. Dat geeft hun een of-
ficiële status en maakt allerlei formele pro-
cedures een stuk gemakkelijker. Daarnaast 
heeft de erkenning door de staat de kerken 
zelf bevestigd in de relevantie en legitimatie 
van hun aanwezigheid. 

Actuele thema’s
De evangelisch-gereformeerde kerken zijn 
in Albanië mondjesmaat vertegenwoordigd, 
maar ze zijn er wel. In veel gemeenten lijkt 
sprake van een hernieuwd zelfbewustzijn en 
het aantal gelovigen groeit. De gemeenten 
of kleine kerkverbanden zijn verenigd in de 

VUSH, de Albanese Evangelische Alliantie. 
Daar vindt onderlinge afstemming en ook 
toerusting plaats. 
De protestants-evangelische kerken krijgen 
steeds meer een plek in de samenleving. De 
uitdaging voor de kerken is om aan te slui-
ten bij de vragen die daar spelen. 
Bijdragen aan de verdere ontwikkeling van 
Albanië is zo’n thema. Kerken en Albanese 
christelijke hulporganisaties richten zich 
bijvoorbeeld op het ontwikkelen van gevan-
genenzorg, medisch werk of onderwijs. 
Een ander, nog steeds actueel thema, is 
bloedwraak. De kerken proberen met een 
inhoudelijk verhaal de oneindige cirkel 
van haat en wraak te doorbreken, maar nog 
altijd leven vele gezinnen hun leven achter 
gesloten deuren, uit angst voor wat hen op 
straat te wachten staat. 

De kerken zijn niet groot en veel zijn er niet. 
Toch zijn ze er en ze nemen gedreven, met 
overtuiging en met een missie hun plaats 
in. En niet zonder gevolgen: gekeken naar 
hun omvang is hun invloed, betekenis en 
bekendheid groot.

— Iwan Dekker, regiocoördinator Europa bij de 

GZB
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Evangelische Kirche Deutschland: 

Missionair meekijken in Nederland

In het kerkdistrict Karlsruhe Land van de Evangelische Kirche Deutschland gaat 
het naar verhouding goed met de kerk. Mensen komen naar de zondagse 
diensten, jongeren doen belijdenis (Konfirmation) en predikanten kunnen gods-
dienstles geven op scholen. In veel andere districten van de EKD ziet de situatie 
er heel anders uit. Vooral in het voormalige Oost-Duitsland heeft de kerk het 
niet makkelijk. 

Niet lijdelijk afwachten
Na een periode van nadruk op missionair 
kerk-zijn is het accent in de landelijke Evan-
gelishe Kirche Deutschland (EKD) echter weer 
komen te liggen op de zorg voor de eigen 
gemeenteleden. Een deel van de predikanten 
in het district Karlsruhe Land deelt deze visie 
niet. Ook al bloeit het kerkelijk leven daar, zij 
zien ook bij hen de kerkgang minder worden 
en merken dat bepaalde groepen mensen niet 
door de kerk bereikt worden. 
Ze willen de terugloop niet lijdelijk afwach-
ten en besloten daarom om in Nederland in 
gesprek te gaan met missiologen en nieuwe 
vormen van kerk-zijn te bezoeken.

Uitersten 
De reis voerde hen naar uitersten: van de 
net gebouwde wijk Almere Poort, waar 
slechts een klein percentage christen is, 
naar het ook nog vrij nieuwe Amersfoort 
Vathorst, waar een bloeiende gemeente is 
ontstaan. Van een kerk met voornamelijk 
blanke, hoogopgeleide mensen in Hou-
ten tot wijken in grote steden waar een 
kleine christelijke gemeenschap probeert 
allochtone moslim-medebewoners te 
bereiken.

(Kritische) vragen
Deze bezoeken gaven, samen met de lezin-
gen en gesprekken, veel stof tot nadenken 
en leidden ook tot (soms kritische) vragen. 

-  Moet je eigenlijk wel in elke nieuwe 
wijk een kerk willen stichten? Is dit 
niet een ouderwets idee, gebaseerd op 
het traditionele beeld van wat kerk-zijn 
is? Je kunt mensen ook naar de dichtst-
bijzijnde kerk sturen, al is dat tien kilo-
meter verderop.

-  Op sommige pioniersplekken lijkt alles 
af te hangen van één leider en een klein 
team. Hoe kun je dit verbreden? Op 
welke manier kun je mensen daarvoor 
toerusten? 

-  Er wordt in de wijken goed gekeken 
naar wat voor soort mensen er wonen 
en hoe je die kunt bereiken. Er blijken 
echter toch keuzes gemaakt te (moeten) 
worden, omdat je je niet op alle groe-
pen tegelijk kunt richten. Hoe voorkom 
je echter dat je kerk te veel de gemeente 
van één bepaalde groep wordt?

-  Een deel van de missionaire projecten 
ontstaat in een al lang bestaande ge-
meente met eigen tradities. Anderen 
proberen te bereiken kan veranderingen 
teweegbrengen in bijvoorbeeld de kerk-

KERK IN BEELD |  Foka van de Beek
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diensten. Voor sommige gemeenteleden 
roept dat vragen op. In reactie daarop 
lijkt soms een verwijt in hun richting 
door te klinken als zouden zij niet mis-
sionair willen zijn. Is dat terecht?  
Om bij de liturgie te blijven: deze is, als 
het goed is, ooit om een bepaalde reden 
zo vastgesteld. Die veranderen vraagt 
om een zorgvuldige theologische door-
denking. 

Missionair project 
náast gemeente wel
de juiste oplossing?

Een oplossing lijkt in sommige gevallen 
te zijn om het missionaire project een 
zelfstandige vorm te geven naast de ge-
meenten. Maar is dat de juiste oplossing? 
Zou je toch niet moeten proberen om al-

les en allen bij elkaar te houden: het gaat 
toch om het ene Lichaam van Christus? 
Hoe zou je dat kunnen doen? 

Met alle indrukken, ideeën en vragen keer-
de de Duitse groep terug om te bekijken 
wat er in hun context mogelijk is. Veel pre-
dikanten hebben meer dan tweeduizend 
gemeenteleden, zijn verplicht een paar 
uur per week les te geven op scholen en 
zijn ook verantwoordelijk voor materiële 
en personele zaken in de gemeente. Ook al 
hebben ze hulp van kerkelijk werkers, hun 
programma zit flink vol. Het is voor hen 
dan ook een grote vraag hoe ze met zo wei-
nig tijd toch het missionaire werk gestalte 
kunnen geven. 

— Foka van de Beek, theoloog en stafmede-

werker bij de Nederlandse Zendingsraad

Buurttuin van pioniersplek Marcusconnect in Den Haag-Moerwijk waar 70 procent van de bewoners op of onder de armoedegrens leeft. 

De Schone Poort, mobiele kerk in een 

omgebouwde SRV-wagen, pioniersplek 

in de nieuwbouwwijk Almere Poort.
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Ruim een jaar geleden is Network Praha be-
gonnen. Het bestaat op dit moment uit vijf-
tien mensen, de helft Tsjechisch, de andere 
helft internationaal. Zij vormen het hart, 
het veelbelovende begin van een grotere 
groep. Het team deelt de visie om een kerk 
te starten die gebaseerd is op relaties en 
ontmoeting. Er wordt nu nog heel erg in het 
team geïnvesteerd door met elkaar te praten 
over de visie en elkaar goed te leren kennen. 

Sneeuwbaleffect
Het idee is om verspreid over de hele stad 
kleine groepjes te hebben: groepjes van vier 
personen, van wie drie uit het team, de zo-
genoemde ‘triade’ en een nieuwkomer erbij. 
Als het bestaande groepje hecht geworden 
is, kan er iemand van buiten bij komen. 
Wordt dit groepje groter, dan kan het opge-
splitst worden en opnieuw beginnen, het 
sneeuwbaleffect. 
Deze groepjes komen één keer per twee 
weken bij elkaar. Ze lezen in de Bijbel, delen 
meningen, hebben het over christelijke boe-
ken, praten over zichzelf, over hun levens, 
over hoe iedereen denkt over God, over de 
Bijbel, over anderen. Ook bidden ze voor 

elkaars vrienden. De groepen kunnen ook 
gecentreerd worden rond een thema, bij-
voorbeeld muziek of boeken of projecten, 
zoals rond vluchtelingen. Het is de bedoe-
ling om niet-gelovigen erbij uit te nodigen.

Nieuwste loot
Tomáš Grulich heeft een roeping voor deze 
jonge mensen. Het gaat hem er niet alleen 
om dat ze elkaar ontmoeten, maar ook dat 
ze discipelen worden. ‘Relatie’ is wat niet-
gelovigen aantrekt, is zijn ervaring. ‘Als ze 
erbij zijn, zien ze wat het is om een christen 
te zijn. Maar het is niet de bedoeling dat 
mensen die erbij komen gezien worden of 
zich voelen als een object van bekering. Ze 
willen graag verdieping van hun leven, iets 
betekenisvols en daarom komen ze erbij.’ 

Hoort Network Praha bij een kerkgenootschap 
of staat het op zichzelf ?
Network Praha is officieel verbonden aan 
de Cirkev Bratrska, de Tsjechische Broeder-
kerk. Het is dus niet een op zichzelf staande 
gemeente. We maken deel uit van een moe-
dergemeente: South City. Deze moederge-
meente bestaat uit vier kleinere eenheden, 

INTERVIEW |  Nel leke Wolters

Roeping voor studenten en starters
Tomáš Grulich van Network Praha 

Tomáš Grulich zag dat het erg moeilijk is om studenten en young 
urban professionals bij een bestaande kerk te betrekken. Zij blijken 
in Tsjechië het minst met het Evangelie bereikt te worden. Tomáš 
droomt van een kerk in het centrum van Praag, een kerk waar yup-
pen naartoe kunnen: honderd mensen op zondagmorgen. 
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die allemaal in een andere fase van ontwik-
keling als gemeente zijn. Ze zijn alle vier vrij 
nieuw, begonnen als kerkplanting. Network 
Praha is de nieuwste loot en wijkt qua vorm 
behoorlijk af van de andere gemeenten.

Hoe is het om met zowel Tsjechen als niet- 
Tsjechen te werken in dit missionaire netwerk?
Het is een zegen om met niet-Tsjechen te 
werken. Network Praha is een Tsjechische 
kerk, met een Tsjechische basiscultuur, 
maar richt zich nadrukkelijk ook op de in-
ternationale gemeenschap. Het internatio-
nale aspect is van grote waarde. 
Er zijn ook uitdagingen natuurlijk. Commu-
niceren is bijvoorbeeld niet altijd even mak-
kelijk, omdat er toch altijd een groep is die 
zich van een tweede taal bedient hoe je het 
ook wendt of keert. Ik heb altijd veel tijd aan 

netwerken besteed. Ik heb daar ook aandacht 
aan besteed tijdens mijn studies Contextuele 
theologie en Internationale dialoog, met als 
kernvraag: Hoe leg je het Evangelie uit aan 
de postmoderne generatie? Door met een 
internationaal team te werken wordt de visie 
breder, dieper en completer. De voordelen 
zijn groter dan de nadelen.

Geestelijk op zoek 
Network Praha richt zich op een bepaalde doel-
groep. Wordt dat niet heel eenzijdig? Is kerk-zijn 
er juist niet voor bedoeld dat iedereen deelgenoot 
kan worden?
We focussen op yuppen, singles en stel-
len zonder kinderen. Dat komt doordat die 
groep het minst bereikt wordt. De meeste 
kerken zijn erg gericht op families en onze 
focusgroep heeft grote moeite om zich bij 

Tomáš Grulich en Network Praha

‘Ik ben opgegroeid in een christelijk gezin. Na mijn middelbare 

school heb ik landbouwkunde gestudeerd. Dat was niet mijn eigen 

keuze. Tijdens het communisme konden christenen niet zelf een 

studie kiezen. Van hogerhand werd bepaald dat ik landbouwkunde 

moest studeren. 

Tijdens mijn studie hield ik me al bezig met evangelisatie. Het was 

in de jaren tachtig, dus in de laatste fase van het communisme. 

Grootscheepse evangelisatieacties waren vanzelfsprekend verboden, 

maar ik kon tamelijk ongehinderd in klein groepjes over Christus 

praten. Aan het einde van de jaren tachtig was er een geestelijke opwekking in Tsjechië.  

Het was geweldig om dat te zien gebeuren.

Na mijn studie en de Fluwelen Revolutie ging ik aan de slag als jeugdpastor in de wijk  

Vinohrady. Daarnaast begon ik aan een studie theologie. Het werk werd gezegend. We be-

gonnen met zo’n twintig mensen in 1989 en in 1996 waren dat er honderd. 

Eigenlijk is het verlangen voor Network Praha hetzelfde als tijdens mijn werk als jeugdpas-

tor: investeren in de toekomstige leiders. De volgende generatie discipelen, ‘discipelmakers’ 

en kerkplanters toerusten, zodat ze nieuwe gelovigen zullen aantrekken.’
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gezinskerken aan te sluiten. Dat we ons 
richten op deze groep betekent niet dat we 
ons ook tot die groep beperken. Iedereen is 
welkom, alle generaties, elke sociale groep. 
Maar een kerkplanting die zich niet richt op 
een bepaalde doelgroep bereikt in de regel 
niemand. Dus door de drempel voor een 
bepaalde doelgroep te verlagen, wordt ook 
de weg gebaand voor andere groepen. We 
verwelkomen iedereen.

Als een groepje hecht geworden is, kan er een 
nieuwe persoon bij gevraagd worden. Werkt dit? 
Heeft zo’n hechte groep straks wel zin om er ie-
mand bij te nemen? En voelt die nieuwe zich wel 
thuis in een groepje dat elkaar al zo goed kent?
We zijn nog maar in de beginfase van Net-
work Praha. Daar valt nog niet veel over te 
zeggen. De groep blijft in principe maar 
een jaar bij elkaar. Een jaar waarin hopelijk 
geestelijke groei plaatsvindt. Daarna wor-
den de groepjes opnieuw ingedeeld. Als we 
groeien is dat nodig. Het voorkomt ook dat 
de groepjes te hecht worden, te gesloten. 
Iemand toevoegen gebeurt alleen maar als 
de andere leden van de groep het ermee 
eens zijn. Dat betekent dat sommige triades 
iemand toevoegen en anderen niet, afhan-
kelijk van wat de groepsleden nodig hebben. 
Maar de groepjes houden er in principe wel 
rekening mee dat er iemand bij komt. Ook 
na herindeling kunnen al bestaande relaties 
buiten de triades om gewoon doorgaan.

Het is de bedoeling dat niet-christenen niet 
gezien worden als bekeringsobject of zichzelf zo 
voelen. Maar ze zijn dat in feite toch …?
Het gaat hier om een geestelijk proces dat 
niet zwart-wit is. Als mensen een bijeen-

komst bezoeken, doen ze dat omdat ze gees-
telijk op zoek zijn. Anders zouden ze niet 
naar een kerkgemeenschap komen. Maar of 
ze tot geloof komen is iets tussen henzelf en 
God. Dat is niet aan ons. Wij zijn geïnteres-
seerd in hun verhaal en willen graag met 
hen samen oplopen in hun zoektocht, die 
uiteraard hopelijk uitmondt in een beke-
ring. Daar hopen we op en bidden we voor. 
We zijn een kerk tenslotte. 

Er is geduld voor
nodig om bij hen

aan te haken

Maar zij zijn zelf verantwoordelijk voor hun 
geestelijke zoektocht. Onze verantwoorde-
lijkheid is om te getuigen. In een postchris-
telijke maatschappij is er geduld voor nodig 
om bij hen aan te haken en mee te gaan in 
hun vragen, tot aan het punt dat ze Christus 
aannemen, dan wel verwerpen.

Drie niveaus
Zijn er naast de kleine groepjes ook andere acti-
viteiten of plannen, zoals bijvoorbeeld een kerk-
dienst? Want je droomt van honderd mensen op 
zondagmorgen …
De triades zijn een belangrijk aspect van 
Network Praha. Er is ook een missionair 

Gemeentesamenkomst in Praag
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team, bestaande uit tien tot zestien mensen, 
dat een gemeenschap wil zijn voor zowel 
gelovigen als nieuwkomers. We organiseren 
open bijeenkomsten, gebedsbijeenkomsten, 
maar ook activiteiten zoals een boswande-
ling of een barbecue. Zo kunnen we een ge-
meenschap vormen voor onze naaste.

Ooit misschien 
wel twintig of 
dertig teams!

Dat zijn eigenlijk de eerste twee niveaus 
van onze kerk. Het eerste jaar hebben we de 
nadruk gelegd op de ontwikkeling van de 
triades. Dat loopt nu en groeit, mede omdat 
zoekers zich aansluiten bij deze groepjes. 
Deze triades maken deel uit van dat missio-
naire team en dit schooljaar richten we ons 
dan ook op de ontwikkeling hiervan. Het is 
ons gebed om twee nieuwe teams te starten, 
die ook weer bestaan uit triades. We doen 
dit vanuit de diepe overtuiging dat God 

ons roept om ruimte te maken voor nieuwe 
gelovigen en nieuwe leden. Die teams zul-
len in hun missionaire visie wellicht andere 
accenten leggen en daarom ook iets andere 
doelgroepen kunnen aanspreken. 

We hopen dat er ooit misschien wel twintig 
of dertig teams zullen zijn! Met het starten 
van nieuwe teams komt meteen ook het 
derde niveau van Network Praha in beeld: 
kerkdiensten. Op dit moment hebben we 
die nog niet. Deze zullen niet seeker-friendly 
worden – daar zijn de teams voor – maar 
zich juist richten op verdiepende prediking 
en onderwijs, gebed en aanbidding om de 
leden van onze kerk te voeden. 

Mensen veranderen
Je wilt graag dat de mensen elkaar niet alleen 
ontmoeten, maar ook discipelen worden. Ge-
beurt dat in de kleine groepjes zelf of geef je daar 
op de een of andere manier leiding aan?
Gods Koninkrijk heeft een boodschap die 
mensen verandert. Dat heeft niet alleen in-

Dromen van een kerk in het centrum van Praag waar yuppen naartoe kunnen: honderd mensen 

op zondagmorgen. 
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vloed op hoe je daarover praat, dat gaat ook 
over de verandering die je met elkaar beleeft 
als gemeente. Ieder lid van de gemeente is 
een discipel. We willen elkaar graag helpen 
geestelijk te groeien. Daar zijn de triades 
bedoeld. Het netwerk als geheel is ervan 
doordrongen dat Gods Koninkrijk en Jezus’ 
heerschappij het belangrijkst zijn. Mijn 
inbreng in het proces van discipelschap 
bestaat voornamelijk uit de preken die ik 
houd als de groep als geheel bijeenkomt. 
Daarnaast spreek ik ook persoonlijk met 
mensen in een meer pastorale setting als zij 
dat willen.

Wat is je visie als het gaat om Praag en Tsjechië 
in bredere zin: hoe kijk je daar vanuit missio-
nair perspectief tegenaan? Hoe kunnen mensen 
bereikt worden? Wat zou de rol van kerken en 
christenen moeten zijn?
Voor de groei van de kerk zijn kerkplanting 
en revitalisering van bestaande kerken het 
belangrijkst. Veel kerken blijven hangen in 
een statische toestand. Ze zijn vooral be-
zorgd en toegewijd aan hun leden. Kerken 
moet hun primaire roeping herontdekken. 
Revitalisering en kerkplanting zijn onder-

deel van die primaire roeping. Voor de revi-
talisering van de bestaande gemeenten leid 
ik een in Engeland ontwikkeld programma, 
dat een impuls moet geven aan dit proces. 
Daarnaast ben ik natuurlijk actief in kerk-
planting. Nieuwe plekken met nieuwe soci-
ale groepen. We hopen dat kerkplanting zelf 
ook een bron van inspiratie en revitalisering 
voor en van de bestaande kerken zal zijn.

Wat is je verlangen en visie voor Tsjechië en de 
kerken? Hoe ziet Network Praha er over vijf jaar 
uit?
Het is mijn verlangen om nieuwe missio-
naire teams te installeren, zodat het bereik 
zal groeien als Network Praha ook groeit. 
Ook richt ik mij op het ontwikkelen van ka-
ders voor nieuwe teams. Ik hoop dat we over 
vijf jaar een zelfvoorzienende gemeente zijn 
met minimaal vijftien missionaire teams en 
vele triades.

— Nelleke Wolters is samen met haar man 

Leendert en hun kinderen door de GZB uitge-

zonden naar Praag (april 2013) en onder meer 

betrokken bij Network Praha.

Tomáš Grulich van Network Praha: ‘Hoe leg je het Evangelie uit aan de postmoderne generatie? 

Door met een internationaal team te werken wordt de visie breder, dieper en completer.’

Roeping voor studenten en starters
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Enkele jaren geleden hingen de bushokjes in Groot-Brittannië vol met kleurige posters van 
alle activiteiten die de kerk, in dit geval de Anglicaanse Kerk, organiseerde. Doel: de voor-
bijganger laten ontdekken dat de kerk meer is dan het groepje mensen dat nog altijd samen-
komt op zondag. Met klinkende cijfers werd helder dat de kerk achter de schermen op een 
zeer relevante wijze aanwezig is in de samenleving.

De afgelopen weken las ik het boek Mintijteer van Esther Maria Magnus. Treffend be-
schrijft ze daarin de weg die haar leven gaat in de relatie met de kerk en geloven, om op enig 
moment tot de vraag te komen: ‘Heb ik God nog nodig om als kerk een vereniging voor socia-
le activiteiten te zijn?’ Een directe vraag naar het ‘meer’ van de kerk. Kan niet iedere sociaal 
bewogen groep doen wat de kerk doet? Waarom heb je God daarvoor nog nodig?

Een vruchtbare spanning: de kerk die zich niet wil laten opsluiten in haar woorden, maar 
wil laten zien wat ze doet. En daarnaast de kerk die haar betekenis verliest, wanneer ze niet 
meer in staat is om te laten zien en te ervaren dat wat ze doet een reden heeft die het mense-
lijke overstijgt.
Wie waarachtig kerk wil zijn probeert beide dicht bij elkaar te houden. Wil met de handen 
laten zien dat Gods woorden tot daden aanzetten, concreet moeten worden. Maar wil an-
dersom laten horen dat de bron van de vele goede werken die gebeuren God zelf is, die men-
sen in beweging zet. 
Woord en daad. Een gevleugeld begrip. Maar ook een dynamisch duo dat de kerk scherp 
houdt. Laat zien wat geloven voor je betekent. Laat horen waarom je bereid bent zoveel tijd 
in goede werken te steken. In een tijd waarin de kerk in Europa soms cynisch wordt ont-
vangen kan juist dit ons helpen: ‘Ik laat je graag zien dat ik geloof, ik laat je graag horen 
waarom ik dit doe.’ 

Spreek, doe, wees kerk. 

— Iwan Dekker is regiocoördinator Europa bij de zendingsorganisatie GZB. De GZB is aan-

gesloten bij Prisma, vereniging van een groot aantal christelijke ontwikkelingsorganisaties 

die actief zijn op het terrein van ontwikkelingssamenwerking en diaconaat wereldwijd.

Dynamisch duo

COLUMN |  Iwan Dekker
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REPORTAGE |  Francis  Br ienen

De straat op als ‘nieuwe oecumene’
Street Pastors in Groot-Brittannië

Dalston in het Londense stadsdeel Hackney is een levendige buurt met een multiculturele bevol-

king. ’s Avonds is het gebied populair bij studenten en yuppen die de vele bars en clubs bezoe-

ken. Op een gewone vrijdagavond om 23.00 uur ontmoeten vier mensen elkaar bij de plaatse-

lijke baptistenkerk: een leraar, een gepensioneerd kerkelijk werker, een gepensioneerde huis-

vrouw en een sociaal werker. Zij zijn straatpastors, vrijwilligers uit verschillende kerken, die de 

straat op gaan en klaarstaan om te praten, te luisteren en te helpen waar ze maar nodig zijn. 

Na gezamenlijk gebed en een telefoontje naar de politie dat ze op pad gaan, vertrekken ze. 

Ze lopen langzaam en zeggen iedereen gedag. Twee straatpastors raken in gesprek met twee 

oudere mannen. Een van hen vertelt over zijn strijd met alcohol en hoe graag hij het zou wil-

len opgeven. De andere twee spreken drie vrienden die een avondje uit zijn. Het eindigt in 

gebed voor twee van hen. 

Wandelend door de drukke straten worden de straatpastors gegroet door portiers van nacht-

clubs, politie en mensen die hen eerder ontmoet hebben. Ze hebben een gesprek met een 

groepje vrienden, de meesten moslim en één christen, over Jezus, de Bijbel en de Koran. Eén 

van hen vertelt zijn levensverhaal. Het gesprek eindigt met een belofte om te bidden. Op de 

terugweg sussen ze een ruzie tussen twee vriendinnen. Ook ruimen ze rondslingerende gla-

zen flessen op. De avond eindigt om 02.00 uur weer bij de kerk, waar ze bidden voor de 

mensen die ze ontmoet hebben.

Veiligheid op straat
Een doorsnee avond voor een Street Pastors-
team, die nu wekelijks op meer dan 270 lo-
caties in Groot-Brittannië aanwezig zijn. Er 
zijn elfduizend getrainde straatpastors en 
ongeveer tweeduizend van hen gaan op een 
vrijdag- of zaterdagavond tussen 22.00 en 
04.00 uur de straat op.1 Zij vormen ‘de kerk 
op straat’: niet om te evangeliseren, maar 
om samen te werken met andere partners in 
de nachtelijke economie om gemeenschap-
pen beter en veiliger te maken. Ze hebben 

flessen water en foliedekens bij zich voor 
feestgangers die uitgedroogd zijn of het 
koud hebben en flip flops, slippers, voor de-
genen die niet langer op schoenen met hoge 
hakken kunnen lopen. Ze helpen, ze luiste-
ren, ze zorgen en als erom gevraagd wordt, 
bidden ze. Ze zijn er om de brokken op te 
rapen bij ongelukken en gevechten tussen 
feestvierders, om op deze manier zachtheid 
te brengen in straten waar het er hard en 
gemeen aan toe kan gaan.
Vanaf het begin was het voor Street Pastors 
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duidelijk dat preken op straat of expliciete 
evangelisatie niet op de agenda zou staan. 
Deze gedachte kwam voort uit de funda-
mentele overtuiging, dat het recht om het 
Evangelie te delen verdiend moet worden, 
zowel vanuit de mensen op straat als van de 
lokale autoriteiten en de politie. Niettemin 
is er, ook zonder de expliciete intentie tot 
evangelisatie, een duidelijke dimensie van 
evangelisatie in dit werk aanwezig.
Net als alle teams van Street Pastors wordt 
ook het Hackney-team ondersteund door 
gebed. Dit is essentieel voor hun werk. Som-
mige teams hebben gebedspastors die op de 
basis blijven in de nachten dat zij eropuit 
gaan. Zij bidden voor het team en voor de 
situaties waarmee ze te maken krijgen. Bij 
andere teams bidden kerken en personen 
waar en wanneer ze maar kunnen voor hen 
en het bredere netwerk.

Hoe het begon
Street Pastors is in januari 2003 gestart in 
Londen. De drijvende kracht achter het 
initiatief was Les Isaac, een predikant van 
Ichthus Christian Fellowship. Voor hem 
was het de culminatie van een reis die hem 
geleid had door racistisch geweld, rastafa-
rianisme, bekering tot het christendom en 
het worden van predikant.
In 1993 had Les Isaac de Ascension Trust 
opgericht. Het doel hiervan was om kerken 
betrokken te zien worden in hun context 
door sociale actie en het delen van het Evan-
gelie. Van begin af aan was Les Isaac zeer 
bezorgd over geweld, vooral in stedelijke 
contexten en binnen de Caribische gemeen-
schap. Toen zaken als bendes, drugs en 
geweld erger leken te worden organiseerde 

de Trust een ‘Wapens op onze straat’-tour in 
samenwerking met Operation Trident (de 
speciale eenheid van de Metropolitan Police 
die zich bezighoudt met wapenmisdaden 
binnen de zwarte gemeenschap). 
Londen, Manchester en Birmingham wer-
den bezocht en onder de hoofdsprekers 
waren de predikanten Bob Wilmot en Bruce 
Fletcher uit Jamaica, die met kerkelijke en 
gemeenschapsleiders spraken over de reali-
teit van drugs, wapens en bendes.
Er werd met gemengde gevoelens op de 
bezoeken gereageerd, maar het neerschie-
ten van vier tienermeisjes in Birmingham 
op nieuwjaarsdag 2003 vormde het keer-
punt. Van toen af begonnen mensen het 
onderwerp serieus te nemen en onderken-
den dat dit probleem complex en diepge-
worteld was. Drie weken later, in januari 
2003, werd Street Pastors gelanceerd en in 
april van dat jaar ging het eerste team van 
achttien mensen eropuit in de straten van 
de Londense wijken Brixton en Hackney. 
In 2004 startten teams in het Londense 
stadsdeel Lewisham, in Birmingham en 
Manchester.
Sindsdien is de groei van Street Pastors snel 
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gegaan. Hun goede reputatie heeft de vraag 
van kerken, lokale overheden en de politie 
om nieuwe teams in heel Groot-Brittannië 
doen toenemen. Ook in het buitenland zijn 
er nu teams actief.

Afro-Caribische context
Street Pastors is ontstaan in de context van 
voornamelijk Afro-Caribische groepen en 
gemeenschappen in de binnenstad waar 
gewapende misdaden en bendegeweld onder 
jongeren hoog waren. Gebieden met wei-
nig mogelijkheden voor educatie, slechte 
huisvesting, conflicten met de politie, fami-
lieproblemen en een algemeen gevoel van 
hopeloosheid. Volgens Les Isaac kan juist 
Street Pastors weer in contact komen met de 
werkende klasse, waar de Britse kerken die 
niet heeft kunnen bereiken.2 
Het initiatief werkt nu echter in veel verschil-
lende contexten: regionale steden, kleinere 
stadjes, platteland en kustresorts. In veel 
plaatsen heeft de aanwezigheid van de teams 
merkbare impact gehad op het peil van 
misdaad en asociaal gedrag. Dit heeft ertoe 
geleid, dat de straatpastors steeds meer ge-
waardeerd worden als ‘bondgenoten’ van de 
politie, lokale overheid en andere groepen. 

Identiteit en cultuur
Street Pastors is een oecumenische beweging 
die niet geassocieerd kan worden met één 
bepaalde kerk. Een van de basisvoorwaarden 
om een team op te kunnen zetten is dan ook 
dat het door ten minste vier verschillende 
christelijke denominaties in het gebied 
ondersteund moet worden. Dit maakt het 
krachtig en geloofwaardig. Voor de oprich-
ters was het van meet af aan duidelijk, dat 

de cross-over tussen theologische en traditi-
onele grenzen nodig was om de kerk impact 
te laten hebben op de samenleving. 
In het begin was het niet makkelijk om zo’n 
partnerschap op gang te krijgen. Van de kant 
van de kerken kregen de stichters niet veel 
bijval. De meeste steun vonden ze in de nieu-
we pinkster- en baptistenkerken en die ach-
tergrond schemert nogal altijd door, vooral in 
een diepgaande pragmatische benadering. In 
de loop van de tijd hebben andere kerken het 
initiatief echter ook omarmd en dit is zicht-
baar in de teams die nu de straat opgaan.
Omdat Street Pastors niet specifiek het 
Evangelie verkondigt, leggen theologische 
verschillen minder gewicht in de schaal dan 
bij veel andere oecumenische projecten. 
Op deze manier heeft de organisatie kerken 
op grassroots level weten samen te brengen. 
Street Pastors wordt wel ‘de nieuwe oecu-
mene’ genoemd: samen praktisch bezig zijn 
met als doel partnerschap in missie, zonder 
direct kerkelijke of theologische eenheid na 
te streven.3 Misschien is dit wel het meest 
opmerkelijke aan het initiatief.

Theologische inspiratie
Kenwyn Pierce, regiocoördinator voor Hac-
kney en Southwark, vat de onderliggende 
theologische visie van Street Pastors samen 
in drie punten: 
1.  De kerk is geroepen tot missie in navol-

ging van Jezus. 
2. De waarde van het menselijk leven.
3. De waarde van partnerschap.

1. In navolging van Jezus
Kerken en christenen zijn geroepen tot zen-
ding. Parakerkelijke organisaties hebben 

De straat op als ‘nieuwe oecumene’
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hun eigen rol, maar bestaan daarnaast om 
de kerken te ondersteunen. Kerken en lokale 
christenen zijn geroepen om hun geloof uit 
te dragen in de gemeenschappen waarvan 
ze deel uitmaken. De motivatie hiervoor is 
zowel praktisch als bijbels. De visie achter 
Street Pastors is geïnspireerd door het leven 
en het werk van Jezus. Jezus laat duidelijk 
zien dat Hij mensen in nood ontmoet op de 
plaats waar zij zich bevinden. Hij had passie 
voor de arme en gemarginaliseerde men-
sen en liet zien dat redding en ‘overvloe-
dig leven’ zowel praktische, als spirituele 
consequenties heeft. Het is deze Jezus die 
christenen oproept om licht en zout te zijn 
en de liefde van God te tonen op praktische 
en tastbare manieren. Het leven en werk van 
Jezus heeft de holistische benadering van 
Street Pastors geïnspireerd, gericht op zorg 
voor de hele persoon. 

2. De waarde van het menselijk leven
De waarde van het menselijk leven is ken-
merkend voor het werk van Street Pastors. 
Dit komt vooral naar voren in vijf kernwaar-
den die in de begintijd geformuleerd zijn 
om uitdrukking te geven aan wat de kerken 
gevraagd zou worden. Deze kernwaarden 
zijn zowel theologisch als cultureel rele-
vant, geworteld als ze zijn in het concept 
van Gods beeld in elk mens en in het Afri-
kaanse concept van ubuntu (toewijding en 
relaties onderling). Het gaat om:

- De heiligheid van het menselijk leven.
-  Het waarderen en eerbiedigen van de 

gemeenschap.
- Een integer persoon zijn.
-  Persoonlijke verantwoordelijkheid ne-

men.

- De groei en ontwikkeling van personen 
tot hun volledig potentieel.4

De kernwaarden verwoorden nog steeds 
het ethos waartoe elk team van Street Pas-
tors zich verplicht wanneer ze de straat op 
gaat, wat de noden van hun gemeenschap 
ook mogen zijn.

3. De waarde van partnerschap
Fundamenteel voor de organisatie Street 
Pastors is dat de kerk een partnerverband 
moet hebben met andere vertegenwoordi-
gers in de gemeenschap. De issues waarmee 
de maatschappij te maken heeft zijn zo 
groot, dat geen enkele groep of organisa-
tie deze succesvol kan tackelen. Les Isaac 
ontdekte dit sleutelbegrip in het boek The 
Urban Christian van Ray Bakke. Bakke ana-
lyseerde in Chicago wat verschillende groe-
pen de gemeenschap brachten. Bijzonder 
effectief was de Ierse immigrantengroep, 
die kennis bezat van en invloed had op drie 
sectoren in de maatschappij: politiek, po-
litie en de kerk.5 Dit overtuigde Isaac ervan 
dat ook zij deze drieslag van kerk, politie 
en lokale autoriteiten moesten hebben voor 
het welzijn van de gemeenschap. Bakke 
noemde dit ‘de stedelijke drie-eenheid’. 

Doel is partnerschap 
in missie: samen 

praktisch bezig zijn

Kenwyn Pierce merkt echter op, dat de na-
druk op partnerschap verder gaat dan het 
concept van de stedelijke drie-eenheid en 
zich uitbreidt naar de bredere gemeenschap. 
Het kan ook voorbijgangers en portiers van 
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nachtclubs bevatten, die de straatpastors een 
tip geven als iemand in problemen is. Om 
op die manier als partners samen te werken 
moet men beschikbaar zijn voor anderen en 
de controle los kunnen laten. Dit kan ingaan 
tegen de wijze waarop kerken missie zien, 
vaak snel in de verleiding om zelf initiatief te 
nemen en te controleren.

Drie belangrijke lessen
Hoe omschrijven de Street Pastors de belang-
rijkste lessen uit hun werk? In de woorden 
van Kenwyn Pierce:

1.  God werkt als we onszelf beschikbaar 
stellen.

2.  De kerk kan gewaardeerd worden door 
het bredere publiek en dat gebeurt ook.

3.  Mensen willen spiritueel reageren. We 
hoeven het geloofselement van wat we 
doen niet te pushen. Als we mensen de 
juiste aandacht geven, dan staan ze 
klaar om zich in te zetten.6

Deze laatste les bevestigt Les Isaac in zijn 
boek Faith on the Streets. Hij schrijft dat on-
geveer 75 procent van de mensen die hij als 
straatpastor ontmoet, hem vragen om voor 
hen te bidden.7 Het percentage kan voor 
andere teams anders liggen, maar ze worden 
ongetwijfeld gewaardeerd als mensen die 
inspireren tot informeel spiritueel engage-
ment. Zo kunnen de Street Pastors een schakel 
zijn in de ketting van de geestelijke weg van 
de enkeling. Zoals Kenwyn Pierce opmerkt: 
‘Het Street Pastors-project is in opzet niet 
evangeliserend. Maar door de kerk op een 
praktische en zorgzame manier zichtbaar te 
maken en door mensen te behandelen zoals 

Jezus gedaan zou hebben, kan het vrucht 
dragen op het terrein van evangelisatie.’

Noten
1  Aantallen genoemd door Les Isaac in: Step-

hen Tomkins, ‘Saturday night en Sunday 

morning, an interview with Les Isaac’, Re-

form Magazine, October 2014.
2  Les Isaac and Rosalind Davies, Street Pastors, 

Eastbourne: David C. Cook Kingsway Com-

munications, 2009, 24.
3  Rev. Dr. Pat Took, regionaal predikant-team-

leider voor de London Baptist Association, 

geciteerd in: Isaac and Davies, Street Pastors, 

166.
4  Isaac and Davies, Street Pastors, 104.
5  Ray Bakke, The Urban Christian: Effective 

Ministry in Today’s Urban World, Downers 

Grove: Intervarsity Press, 1987.
6  Interview, 29 april 2015.
7  Les Isaac and Rosalind Davies, Faith on the 

Streets: Christians in action through the 

Street Pastors movement, London: Hodder & 

Stoughton, 2014, 156.

Dit artikel verschijnt als hoofdstuk in: Gerrit 

Noort, Kyriaki Avtzi, Stefan Paas (eds), Sharing 

Good News. Handbook on Evangelism in Euro-

pe, WCC Publications, november 2016 en is met 

toestemming overgenomen.

Vertaling en bewerking: Foka van de Beek

— Francis Brienen woont en werkt in Londen. 

Zij is hoofd van de afdeling Missionair Werk 

van de United Reformed Church. 

De straat op als ‘nieuwe oecumene’
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BEELDMEDITATIE |  Mar leen Hengelaar-Rookmaaker

Een wolk van gebeden

Als ik mensen vertel dat in Nederland honderden professionele christelijke 
kunstenaars werkzaam zijn, kijken ze me meestal verbaasd aan. Terwijl de 
kerken leeglopen, is er een opleving waar te nemen op het terrein van de beel-
dende kunst. Nederland is wat dit betreft niet uniek. Terwijl ieder Europees 
land zijn eigen tradities en geschiedenis kent op dit gebied, zien we overal een 
toename van creatief actieve christenen. Dat zal zeker verband houden met 
het grote aantal kunstenaars in het algemeen, maar is in Nederland zeker ook 
te danken aan een grotere openheid voor kunst – zowel binnen als buiten de 
kerk – onder protestanten. 
In toenemende mate zoeken christelijke kunstenaars dienstbaar te zijn in hun 
beroep. Hun autonomie is hun niet meer heilig, daar deze resulteerde in een 
diepe kloof tussen kunstenaar en publiek. Makoto Fujimura introduceerde 
onlangs het woord ‘culture care’: zorg voor de seculiere cultuur om ons heen in 
plaats van vijandschap. 

Het project ‘Soul Boats’ van de Engelse kunstenaar Jake Lever illustreert hoe dit in 
praktijk wordt gebracht. Toen hij een opdracht ontving voor de viering van het 
300-jarige bestaan van de kathedraal van Birmingham, ging hij scholen, zieken-
huizen, gevangenissen, bejaardentehuizen, hospices en kerken af en vroeg ieder-
een om eenzelfde kleine boot te maken. De buitenkant van de boot was goudkleu-
rig en binnenin mocht ieder iets schrijven. Sommigen schreven over dierbaren, 
anderen evalueerden hun leven of formuleerden een gebed of verlangen. 
Vervolgens maakte hij van deze boten ‘een grote tros zielen’, die hij ophing 
onder het brede dak van de kathedraal. Zijn hoop was dat wie omhoogkeek iets 
van schoonheid en mysterie zou ervaren – een ontmoeting met tweeduizend 
zielen: allen op weg, onbekend voor elkaar maar ‘gezien’, samen een grote wolk 
van gebeden. 

— Marleen Hengelaar-Rookmaaker studeerde muziekwetenschap en kunstgeschie-

denis. Ze is hoofdredacteur van ArtWay, website over kunst en geloof.
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Jake Lever, ‘Soul Boats’, kathedraal Birmingham
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Uit dit onderzoek naar de huidige samenstelling van het Nederlandse 
religieuze landschap blijkt dat het christendom niet langer het funda-
ment van de samenleving vormt, maar meer en meer, net als andere 
religies, naar het privédomein wordt gedrongen. Opvallend is dat men 
in vergelijkbare studies in Zwitserland tot overeenkomstige resultaten 

komt. Ook in Zwitserland is de samenleving geseculariseerd en de christelijke kerken 
zien hun ledenaantallen teruglopen. 
Ook werd duidelijk dat de studenten in Amsterdam voor een groot deel internationaal 
zijn en dat er hier in wereldwijde dimensies onderzocht en gedacht wordt. In Zwitser-
land zijn buitenlandse studenten juist zeldzaam. De weinige uitwisselingsstudenten 
komen in de regel uit Duitsland en blijven een tot twee semesters. De docenten idem 
dito. Zij komen uit Zwitserland of Duitsland. Het confessionele profiel van de theolo-
gische faculteiten is dienovereenkomstig verregaand homogeen. 
Een verder onderscheid toont zich in het aanbod van de studieprogramma‘s ‘religie’, 
dat in Nederland en vooral in Amsterdam duidelijk veelzijdiger is dan in Zwitserland. 

De internationale studenten komen hier niet alleen uit de meest ver-
scheidene landen, ze behoren ook tot verschillende religies. 
Deze multireligieuze samenstelling weerspiegelt zich in de Nederlandse 
samenleving. Evenals in Zwitserland zijn ook in Nederland de moslims 
op de christenen na de grootste religieuze minderheid. De Nederlandse 
samenleving gaat echter anders met de islam om. Terwijl in Zwitserland 
de bouw van minaretten sinds 2009 verboden is, kunnen islamitische 
gemeenschappen in Nederland moskeeën met minaretten bouwen. Daar-
mee wordt de moslims de mogelijkheid geboden om de openbare ruimte 
mede gestalte te geven en zich zichtbaar als deel van de multiculturele 
samenleving te presenteren. 

Vertaling: Foka van de Beek

MET ANDERE OGEN

Zwitserse blik op Nederlandse  
kerkelijk-theologische werkelijkheid 

Bij de feestelijke opening van het lopende semester van de Theologische Facul-
teit aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en de Protestantse Theologische Uni-
versiteit (PThU) op 5 september werd een studie gepresenteerd, waaruit blijkt 
dat de Nederlandse samenleving seculier en allang niet meer christelijk is. Ook 
in Zwitserland komt men tot gelijkluidende conclusies.

In de rubriek ‘Met an-
dere ogen’ geven bui-
tenlandse studenten die 
theologie en missiologie 
in Nederland studeren 
een impressie van hun 
kijk op zending.

Miriam Schneider, MA 
Interreligieuze studies/
Theologie, drs. Universi-
teit Basel, uitwisselings-
student aan de Vrije Uni-
versiteit Amsterdam
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IMPRESSIES |  samenstel l ing:  P iet  Both

NEM-conferentie ‘Israël en het Midden-Oosten’

Naast ontmoeting was er 
vooral veel tijd om te luiste-
ren en te kijken naar wat er 
op dit moment gebeurt in 

Israël en het Midden Oosten 
tijdens de studie- en film-
conferentie van Near East 
Ministry (NEM) op 9 en 10 

september. Alfred en Judith 
Muller, Richard Vos en Kees 
van der Staaij brachten op 
verschillende manieren de 

Derde Lausanne Younger Leaders Gathering 

Meer dan duizend deelne-
mers uit honderdvijftig 
landen bezochten de derde 
Lausanne Younger Leaders 
Gathering die van 3 tot 10 
augustus in Jakarta werd 
gehouden. Samen met vier 
andere Nederlandse jonge 
leiders bezocht ik deze con-
ferentie.
Het thema ‘United in the 
Great Story’ werd onder 
andere uitgewerkt in het 
vertellen van onze verhalen 
aan elkaar. Ook ik vertelde 
mijn persoonlijke levens-
verhaal in een kleine groep. 
In deze groep was (bijna) 
elk wereldcontinent verte-
genwoordigd. Ondanks alle 
culturele verschillen voelde 
ik een grote eenheid. 
De interculturele contacten 
zijn verrijkend. Tegelijk is 
het lastig om met deelne-
mers uit zoveel culturen 
te communiceren. Er zijn 
zoveel verschillen te over-
bruggen, alleen al de taal. 

Ga maar eens de diepte in 
met mensen die het Engels 
niet beheersen. 
Het is bemoedigend om te 
horen hoe God werkt op 
het zuidelijk halfrond. De 
kerk daar lijdt, maar groeit. 
Een wereldwijd rapport laat 
zien dat het goed gaat met 
het christendom. De cijfers 
vertegenwoordigen mensen 
die, vooral in de zuidelijke 
landen, bij bosjes tot geloof 
komen. De cijfers komen 
overeen met de verhalen van 
de jonge leiders uit andere 
landen die ik daar sprak. 
Het is hoopgevend om te 
horen dat God zijn wereld-
wijde kerk bouwt! 
De afgelopen maanden heb 
ik regelmatig statistieken 
en rapporten gelezen over 
hoe het gaat met de kerk in 
Nederland. Niet langer staat 
de kerk in het centrum van 
de maatschappij. Mensen 
verlaten de kerk. Het wordt 
steeds minder gewoon om 

christen te zijn. Ik zie dat 
gebeuren en dat maakt me 
soms moedeloos. Waar is 
God in Nederland? 
Eén van de rapporten raakte 
me meer dan alle andere: van 
de niet-christenen op aarde 
heeft het merendeel geen 
persoonlijk contact met een 
christen. Wat Nederland 
betreft heeft dat, volgens 
mij, alles te maken met hoe 
we leven in een christelijke 
bubbel. Daar zijn allerlei 
redenen voor, zoals het men-
selijk verlangen ergens bij te 
horen of de complexiteit van 
het communiceren met een 
andersdenkende. We isole-
ren ons en dat is een gemiste 
kans! Het stelt ons een con-
fronterende vraag: hoeveel 
diversiteit is er in de groep 
mensen met wie ik optrek? 
Delen we ons leven en Gods 
verhaal met deze mensen?  
— Dorina Nauta, relatiemana-

ger Jeugd & Discipelschap bij 

MissieNederland
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politieke, sociale en geeste-
lijke werkelijkheid van het 
leven in het Midden-Oosten 
dichterbij.
De conferentie bracht con-
crete mensenlevens uit het 
Midden-Oosten dichtbij, 
zoals een joodse moeder die 
haar zoon heeft verloren, 
toen hij in militaire dienst 
was. Ze wil niet de weg 
gaan van haat en wraak en 
wil leren van mensen die 
in Zuid-Afrika de weg van 
verzoening zijn gegaan. De 
openheid van deze vrouw, 
maar ook van de mensen die 
ze ontmoet, zet ons aan het 

denken over hoe wij zelf ook 
worstelen met vergeving en 
verzoening.
In een andere film zagen we 
een team van Joodse en Ara-
bische verpleegkundigen en 
artsen die samen vluchte-
lingen uit Syrië helpen op 
Lesbos. Indrukwekkend hoe 
zo’n grote crisis toch ook 
bijzondere mogelijkheden 
geeft voor ontmoeting tus-
sen mensen uit vijandige 
volken. 
De film ‘Fill the Void’ en 
een aflevering van de in 
Israël populaire televisie-
serie ‘Shtisel’ gaven een 

inkijkje in het leven van de 
orthodox-joodse gemeen-
schap. Het lijkt zo’n andere 
manier van leven, bijvoor-
beeld hoe er een huwelijk 
wordt gesloten. Tegelijk 
kun je jezelf herkennen in 
de verlangens, de vreugde, 
de teleurstellingen die 
we bij de hoofdpersonen 
zagen. Ik kijk terug op een 
waardevolle conferentie 
die genoeg aanleiding heeft 
gegeven voor nieuwe ge-
dachten, nieuw gebed en 
nieuwe daden van liefde! 
— Ruth Penning, Near East 

Mission, docent

Symposium Centrum voor Contextueel Bijbellezen

Op 12 september organi-
seerde de Protestantse 
Theologische Universiteit 
(PThU) en de Vrije Universi-
teit (VU) in samenwerking 
met Kerk in Actie een sym-
posium in het kader van de 
start van het Centrum voor 
de Contextuele Lezing van 
de Bijbel. 
In zijn inleiding bena-
drukte Peter-Ben Smit 
(hoogleraar contextuele 
bijbelinterpretatie, VU) dat 
iedereen, wetenschapper 
of gewone christen, zijn 
eigen context meebrengt in 

het lezen en interpreteren 
van de Bijbel. Echter, bin-
nen de wetenschap wordt 
deze context vaak buiten 
beschouwing gelaten, om-
dat het een obstakel zou 
vormen voor objectief on-
derzoek. Maar gevoeligheid 
voor de context kan juist 
bijdragen aan exegetisch 
onderzoek. Als voorbeeld 
gaf hij het onderzoek van 
een uitwisselingsstudent 
uit Louisiana naar Lukas 
22:35-36. In Louisiana is wa-
penbezit wijdverbreid. Je-
zus roept zijn discipelen op 

hun mantel te verkopen en 
een zwaard aan te schaffen. 
Deze tekst is in het verleden 
veelvuldig aangehaald door 
voorstanders van wapen-
bezit. De student ontdekte 
hoe in verschillende tijden 
(Onafhankelijkheidsoorlog, 
Amerikaanse Burgeroorlog) 
deze tekst door verschil-
lende partijen werd aan-
gehaald om geweld toe te 
staan. De verandering van 
context (van Louisiana naar 
Amsterdam) zorgde er bij 
deze student voor dat hij 
nieuwsgierig werd naar het 
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gebruik van deze tekst en er 
met een frisse blik onder-
zoek naar kon doen.
Tijdens het symposium 
deelden elf sprekers hun 
inzichten rondom contex-
tueel bijbellezen. Meerma-
len werd daarbij de wens 
uitgesproken dat het cen-
trum de brug zou weten te 
slaan naar de kerken en de 
samenleving. Anne-Mareike 
Schol-Wetter van het Ne-
derlands Bijbelgenootschap 
(NBG) sprak over het hui-

dige bijbelgebruik van  
Nederlanders. Een trend is  
het zogenaamde ‘snacken  
van de Bijbel’, waarbij 
kleine stukjes tekst worden 
gedeeld die gemakkelijk te 
verteren zijn (op Facebook 
of op een kaartje). Dit is 
volgens haar niet direct een 
zorgwekkende ontwikke-
ling, aangezien tegeltjes 
met bijbelteksten van alle 
tijden zijn. De ‘hoofd-
maaltijd’ vindt op andere 
momenten plaats (tijdens 

een preek of bijbelkring). 
Klaas Spronk (hoogleraar 
Oude Testament, PThU) 
benadrukte dat het bij 
contextueel bijbellezen 
gaat om de ander serieus 
nemen. Luister naar de 
ander, laat je erdoor beïn-
vloeden. De gewone lezer 
wordt als competent gezien 
om de Bijbel te bestuderen 
en daarin ontdekkingen te 
doen. Dit is niet enkel voor-
behouden aan academici. 
— Wilma Wolswinkel

Vijfde Midden-Oostenberaad

‘Mogen we ruimte vinden 
in uw hart voor ons die in 
Syrië gebleven zijn?’ was 
op 16 september tijdens de 
vijfde bijeenkomst van het 
Midden-Oostenberaad de 
indringende vraag van Sara 
Savva. Zij werkt voor hulp-
verleningsorganisatie DERD 
van het Grieks-Orthodoxe 
Patriarchaat van Antiochië 
in Damascus, na het Rode 
Kruis de grootste hulpver-
lener in Syrië. Drie dagen 
na deze oproep werd een 
hulpkonvooi voor Aleppo 
gebombardeerd. Een wapen-
stilstand van net één week 
oud werd hierdoor gebroken. 
In het Midden-Oosten-

beraad ontmoeten Kerk 
in Actie, NZR, MissieNe-
derland en Prisma elkaar. 
Henk Jochemsen, directeur 
van Prisma, opende de bij-
eenkomst en las Psalm 74: 
‘Laat de verdrukte niet be-
schaamd terugkeren, laat de 
ellendige en arme Uw Naam 
loven’ (HSV). 
George Sabra, hoofd van 
de Near East School of 
Theology in Beiroet, was 
eveneens uitgenodigd. Hij 
schetste het scala aan ker-
ken in het Midden Oosten: 
van Assyrisch-apostolisch, 
Syrisch-protestant en Chal-
dees-katholiek tot Armeens-
evangelisch. De kerk in het 

Midden-Oosten, eens groot 
in invloed en getal, verkeert 
nu in een minderheidspo-
sitie, wat de kerken samen-
bindt. Sabra vindt dat de 
kerk in haar overwegingen 
wat betreft haar toekomst, 
goed moet kijken naar hoe 
de islamitische wereld zich 
ontwikkelt. De kerken in het 
Midden-Oosten kunnen een 
rol spelen in een dialoog en 
een veranderingsproces in 
die wereld faciliteren in sa-
menwerking met gematigde 
moslims. Hij lichtte toe hoe 
dit proces steeds plaatsge-
vonden heeft in Libanon.
Sara Savva sprak over een 
gewond Syrië. ‘We hebben 
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genoeg dood en verderf 
gezien. We eisen vrede. We 
willen dat mensen terug 
kunnen gaan naar waar ze 
vandaan komen. Er is hoop 
voor Syrië. De wereld heeft 
wereldoorlogen overleefd. 

De strijd zal ook in Syrië 
beëindigd worden. Het is 
de roeping van DERD om 
te bouwen en te overleven, 
een boodschap van liefde 
over te dragen: ‘dat ze uw 
goede werken mogen zien 

en uw Vader, Die in de he-
melen is, verheerlijken’. 
Laat in uw mediacampagne 
en fondsenwerving de ba-
lans doorklinken van de 
nood en de hoop!’  
— Piet Both

Missie en de Orthodoxe Kerk in West-Europa

Op vrijdag 30 september 
werd in het kader van 
het nieuwe beleidsplan 
2017-2020 tijdens de NZR-
raadsvergadering in Amers-
foort nagedacht over de 
prangende thema’s in deze 
tijd: zending vanuit een 
krimpende kerk, de rol van 
uitzendingen en de beteke-
nis van de wereldkerk voor 
de kerken hier. Daarna ging 
Aartspriester Theodoor van 
der Voort, verbonden aan 
de parochie van Deventer, 
met een lezing in op de mis-

sionaire aspecten van de 
Russisch-Orthodoxe Kerk in 
West-Europa. 
Na de Russische Revolutie 
in 1917 streken veel geeste-
lijken neer in West-Europa. 
De Russisch-Orthodoxe 
Kerk in West-Europa kwam 
hierdoor los te staan van 
Moskou. Zo is de kerk hier 
veel meer betrokken in de 
dialoog met ander kerken 
dan het Patriarchaat van 
Moskou. Dit heeft alles te 
maken met de verschillen in 
historische ontwikkeling.

De Russisch-Ortho-
doxe Kerk in West-
Europa is geen krim-
pende kerk. Het aantal 
parochies en gelovigen 
neemt toe, zowel door 
de toename van mi-
granten als door de 
aanwas vanuit de au-
tochtone bevolking. 
Wat trekt mensen zo 
aan? Allereerst de 

Russische kerkmuziek en 
de iconen. Iconenmusea en 
cursussen over iconen zijn 
populair. Het draagt bij aan 
de mystiek van het geloven. 
Daarnaast spreekt de vaste 
liturgie in de diensten men-
sen aan. 
Ook in Rusland is er sprake 
van groei. Kort na 1991 wer-
den er op sommige plaat-
sen dagelijks zo’n twee-
honderd mensen gedoopt. 
Deze gelovigen bezoeken 
niet altijd een kerk, maar 
ze willen er wel bij horen. 
Rondom Volgograd bestaan 
er zelfs ‘varende kerken’ die 
verafgelegen dorpjes langs 
de Volga en de Don bezoe-
ken. Met aanplakbiljetten 
worden de bewoners van 
tevoren ingelicht, zodat ze 
weten wanneer ze hun baby 
kunnen laten dopen of hun 
huwelijk kunnen laten in-
zegenen. 
— Wilma Wolswinkel

Aartspriester Theodoor van der Voort 

en Deventenaar William Rensen die 

in 2007 een icoon schilderde voor de 

Maria Koninginkerk in Deventer.
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Avondwake voor het Midden-Oosten 

De gereformeerd-vrijge-
maakte kerk in Valkenburg 
(ZH) opende op 17 septem-
ber haar deuren voor een 
avondwake. De aanwezigen 
waren via livestream ver-
bonden met de Oude Lu-
therse Kerk in Amsterdam 
en met kerken in Syrië en 
Libanon. Met de wake begon 
de Actieweek van Kerk in 
Actie voor de kerk in het 
Midden-Oosten. We zongen: 
 ‘Moran e-th-ra hamalain’ – 
‘Heer, ontferm U over ons’, 
een Aramees gebed geschre-
ven door Gregorios Yohanna 
Ibrahim, aartsbisschop van 
de Syrisch-Orthodoxe Kerk 
van Antiochië in Aleppo, 
Syrië. Samen met de Grieks-

Orthodoxe aartsbisschop 
van Aleppo, Boulos Yazigi, 
werd Gregorius op 22 april 
2013 ontvoerd. ‘Heer, ont-
ferm U over hen.’
Bovengenoemde George 
Sabra en Sara Savvath wa-
ren hierbij aanwezig. Sabra 
sprak over studenten uit 
Syrië en over afgestudeerden 
die nu in Syrië op hun post 
zijn, daar getuigen, troosten 
en dienen. Savvath vertelde 
in de Oude Lutherse Kerk: ‘Ik 
kom uit Damascus met een 
boodschap van liefde voor 
de rest van de wereld. In An-
tiochië werden de discipelen 
van Jezus voor het eerst 
christen genoemd en Pau-
lus werd vanuit Antiochië 

uitgezonden. Namens alle 
christenen in Syrië vraag ik 
niet om bescherming, maar 
roepen we op tot vrede.’ 
Vanuit Damascus sprak de 
directeur van DERD: ‘In 
de naam van de Vader, de 
Zoon en de Heilige Geest 
en namens Syriërs heet ik 
u welkom. DERD brengt 
hoop. In deze nacht zijn 
we één van hart en één van 
geest. We openen ons hart. 
We bidden om vrede. Ge-
lukkig zijn de vredestich-
ters. Zij zullen kinderen 
van God genoemd worden.’ 
Ter afsluiting werd in Val-
kenburg gezongen: ‘… wees 
Gij nu mijn toekomst, het 
duister voorbij.’ — Piet Both

‘Waar blijft de kerk – de ene seculier is de andere niet’

Er is in Nederland ooit 
een doorbraak geweest. 
Christenen gingen neutrale 
politieke partijen steunen. 
Maar van een omgekeerde 
beweging is het nooit ge-
komen. Religieus neutrale 
partijen gunnen religies 
weinig ruimte in het publie-
ke discours. Met dergelijke 
bewoordingen distantieerde 
prof.dr. Erik Borgman zich 

van een intolerante vorm 
van liberalisme tijdens een 
studiemiddag van de Raad 
van Kerken op 30 septem-
ber over secularisatie. De 
overheid eist neutraliteit. 
Maar die bestaat helemaal 
niet. En op het moment 
dat je een veronderstelde 
neutraliteit dwingend 
gaat opleggen, heb je een 
eigen nieuwe vorm van 

godsdienst gecreëerd. Dat 
leidt tot allerlei excessen, 
zoals de vreemde reacties in 
Frankrijk, waar iemand de 
boerkini moest uittrekken 
voordat ze het strand mocht 
opgaan. We zitten in Neder-
land gevangen in een eenzij-
dige benadering van secula-
risatie, aldus Borgman. Hij 
weigert met een dergelijke 
eenzijdige benadering mee 
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te gaan. De kerk die zich 
in Calais solidair verklaart 
met vluchtelingen, telt niet 
in de ogen van de seculiere 
overheid, maar is wel essen-
tieel voor de kwaliteit van 
een samenleving. Hij vindt 
dat de kerken hun recht op 

hun eigen interpre-
tatiekader overeind 
moeten houden.
Borgman meent dat 
er al in de dertiende 
eeuw een dubieuze 
wissel is genomen 
tijdens het nomi-
nalisme. In discus-
sies met mensen 

als Thomas van Aquino 
(1225-1274) en Johannes 
Duns Scotus (1266-1308) 
verschoof de verhouding 
tussen God en de wereld. 
De hemel werd op afstand 
gezet en de wereld sloot 
zich op in zichzelf. De Til-

burgse cultuurtheoloog 
betreurt dat. Hij ziet God 
als iemand die voortdurend 
aanwezig is in de wereld. 
Ook als mensen dat niet 
toegeven. Borgman wil de 
participatiegedachte terug 
hebben in de theologie. Hij 
citeerde paus Franciscus: 
‘Wij moeten de stad vanuit 
een contemplatief stand-
punt herkennen, vanuit 
een geloof dat de God ont-
dekt die in haar huizen, in 
haar straten, op haar plei-
nen woont’ (www.spinario.
nl/417433579). — Klaas van 

der Kamp, Raad van Kerken

Jubileumconcert ‘Tien jaar Micha Nederland’ 

Micha Nederland, netwerk 
voor bewustwording en 
activeren van christenen 
over het thema gerechtig-
heid, vierde op 1 oktober 
het tienjarig bestaan met 
een jubileumconcert. ‘U 
maakte deze wereld en 
geeft ons elke morgen de 
kans, om met Uw liefde, 
een dag voor haar te zor-
gen’, klonk het in zuivere 
tonen vanaf het podium. 
De songteksten van Schrij-
vers voor Gerechtigheid 
drukken goed uit wat Mi-
cha Nederland nu tien jaar 

uitdraagt. Net als 
vele anderen was 
ik naar Houten 
gekomen om me 
door muziek te 
laten inspireren tot 
een rechtvaardig 
en eerlijk leven, gericht op 
duurzaamheid. Daarnaast 
kreeg ik een presentje: een 
mok met een uitdaging. 
Nu ik deze mok beschreven 
heb met mijn motieven om 
mee te doen, mag ik hier 
gedurende heel oktober 
alleen fair trade uit drinken. 
Mensen op mijn werk kij-

ken mij vragend aan van-
wege mijn ‘bekleurde’ mok 
en het doosje thee in mijn 
postvakje. Zo helpt Micha 
mij het gesprek aan te gaan 
over duurzaamheid. Zo kan 
ik in het alledaagse bewust 
bezig zijn met goed en 
recht doen. 
— Saakje de Jong, Groningen

‘Jungle van Calais’, spontaan ontstaan 

vluchtelingenkamp

http://www.spinario.nl/417433579
http://www.spinario.nl/417433579
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Muziek

Geloof in concert

Geloof en muziek gaan hand in hand. 
Half oktober gaf ik met Floris van Gils, 
medestudent orgel, een dubbelconcert 
in de Stiftskirche in Vorau, een Oosten-
rijks dorp tussen Wenen en Graz. Via 
Facebook was ik in contact gekomen 
met een Augustijner monnik uit het 
Chorherrenstift in Vorau en hij wilde 
wel een concert organiseren in zijn klooster.
Het concert was een sociale gebeurtenis, waarvoor het hele dorp de berg op 
kwam. Het publiek kon door middel van een groot beamerscherm voor het 
altaar goed volgen wat er achter de speeltafel allemaal gebeurde. (‘Wauw, twee 
handen en dan nog al die toetsen voor de voeten …’) Na Eine kleine Nachtmusik 
van de Oostenrijkse volksheld Mozart als toegift konden wij als concertgevers 
niet meer stuk bij het publiek.
De muziek had tegelijk nóg een functie: het geloof dicht bij het concertpu-
bliek brengen. Augustijners zien gastvrijheid als een kernwaarde voor hun 
leefwijze. De dorpsgemeenschap ontvangen in het klooster past daar goed in. 
Daarnaast hadden wij samenzang in ons programma opgenomen, iets dat in 
Oostenrijk niet gebruikelijk is. Binnen de Heilige Mis is de samenzang op zich 
al anders van karakter dan het overtuigde zingen dat in protestantse kerken te 
horen is, maar binnen een concert Wer nur den lieben Gott lässt walten zingen 
was zeker nieuw.
Het concert bracht het publiek in aanraking met wat kerk en muziek te bieden 
hebben. Concerten geven is weliswaar anders dan als kerkmusicus actief zijn, 
maar in beide gevallen kan muziek maken een geloofsbelijdenis zijn. Geloof 
en muziek gaan daarom hand in hand. Het is mooi om te zien dat 1200 kilo-
meter verderop, in een Oostenrijks klooster, dat idee bevestigd wordt. Zoals de 
Augustijner monnik in zijn inleiding uitsprak: ‘zu Ehre Gottes’. 

— Iddo van der Giessen, student Orgel aan het Koninklijk  

Conservatorium in Den Haag en BA Liberal Arts & Sciences  

(World Politics) – www.iddovandergiessen.nl

KUNST & CULTUUR 
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Film

David Fincher
The Social Network 
2010

Een kwestie van gemeenschapsvorming 

Laatst ontmoette ik iemand van wie het verhaal een van de 
grote uitdagingen van Europese kerken uitstekend illus-
treert. Deze jongen was lange tijd lid van een evangelische 
megakerk, maar komt er nu nauwelijks meer. Hij mist er 
het gevoel onderdeel te zijn van een gemeenschap. Het 
al dan niet slagen van het vormen van een gemeenschap – ik zie veel initiatieven 
met nieuwe vormen van kerk-zijn ermee worstelen. Hoe sticht je een duurzame 
gemeenschap? En wat is eigenlijk gemeenschapsvorming of community building? 
Het woord gemeenschap alleen al lijkt iets van de vorige eeuw, of nog ouder. 
In dit kader is The Social Network van David Fincher (2010) een grote aanrader. 
Deze instant filmklassieker over de sterk geromantiseerde ontstaansgeschiede-
nis van Facebook presenteert een idee dat samenlevingen over de hele wereld 
veranderd heeft. Neem de gespreksavond van een nieuw kerkinitiatief in Am-
sterdam die ik onlangs bijwoonde. Daar werd de aanwezigen gevraagd waar zij 
aan dachten bij ‘gemeenschap’ of ‘community’. Het veel terugkerende antwoord 
was: Facebook. 
De film verhaalt hoe student Mark Zuckerberg met én ondanks vrienden een 
idee ontwikkelt waarvan ze lang niet wisten waartoe het werkelijk zou uitgroei-
en. Naast vele Facebook-vrienden maakte hij ook een paar vijanden, die hem 
voor de rechter slepen vanwege hun aandeel in het online sociale netwerk. 
Deze film laat zich bekijken als een buitengewoon origineel commentaar op de 
belevingswereld van jongeren aan het begin van de 21e eeuw. Een wereld waarin 
vergelijken met anderen tot de kern van het bestaan is doorgedrongen en waarin 
je schepper bent van je eigen ‘wall of fame’. Een filmmaker zei eens: ‘Film geeft 
niet de antwoorden; het helpt wel om vragen op te werpen en het geeft die vra-
gen richting.’ Dat geldt wat mij betreft ook helemaal voor The Social Network. 
Het scherpt die vragen aan die voor ons zo buitengewoon relevant zijn. 

— Joël Friso, hoofdredacteur Het Filmgesprek – www.hetfilmgesprek.nl
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Boeken

Tomáš Halík, De nacht van de biechtva-
der. Christelijk geloof in een tijd van 
onzekerheid, Zoetermeer: Boeken- 
centrum, 192 bladzijden, paperback  
€ 19,50 / e-book € 9,99

Hoe doe je in een recensie 
recht aan een schrijven 
van een man die in zijn 
meditatie geleid wordt 
door ‘Wat bij de mensen 
onmogelijk is, is mogelijk 
bij God’ en ‘In mijn zwak-
heid ben ik sterk’. 
Tomáš Halík is hoogleraar 

Filosofie en Sociologie aan de Karelsuniversi-
teit in Praag en werd tijdens de communisti-
sche overheersing in de ondergrondse kerk tot 
priester gewijd. Hij bekleedde enkele belang-
rijke functies in de kerk, maar om zijn open, 
oecumenische en tolerante opstelling was er 
slechts plaats voor hem aan de rand van de 
kerk. Een man die duizenden de biecht afnam 
en tevens dicht bij kardinaal Tomášek, paus 
Johannes Paulus II en president Havel stond. 
Je tot priester laten wijden in het geheim, 
dat doe je niet om een goedkoop of vrolijk 
evangelie, noch om een kerk die te naïef 
denkt dat het wel goed komt in een tijd 
waarin God ook uit het voormalig Oostblok 
lijkt te verdwijnen. 
Halík beschrijft hoe de theologie bijna een 
halve eeuw van de universiteit was verjaagd 
en haar beste leermeesters in concentratie-
kampen verdwenen. Na de val van het regime 
kreeg de theologische faculteit weer een 
plaats aan de universiteit, maar ze kwijnde 

jarenlang onder een verworden vorm van 
neothomisme, een post- en contraverlich-
tingstheologie. Priesters die zo opgeleid zijn 
verstaan de wereld van deze tijd niet, een we-
reld waarin veel Tsjechen het er in gestampt 
kregen dat religie flauwekul is en nu menen 
dat religie een privéaangelegenheid is. 
Veel priesters slagen er niet in met hun ver-
kondiging dit denken binnen te dringen. 
Zij die nog ‘traditioneel geloven’ hebben dat 
geloof vaak op een goed plekje verstopt, uit 
angst, voorzichtigheid of noodzaak vanwege 
onderdrukking. Dat geloof kan maar moei-
lijk overgedragen worden, zelfs niet aan de 
eigen kinderen. 
Ongelovigen, traditioneel gelovigen, men-
sen die het ergens anders gezocht hebben, 
komen naar de biechtvader in de hoop dat 
deze woorden tot zijn beschikking heeft met 
een zin en genezende kracht uit het heilig 
geheim. Dwars door dit boek heen kom je 
hen tegen, zonder dat het biechtgeheim ge-
schonden wordt. 
Halík wil laten zien dat de crisis van de we-
reld om ons heen en de religieuze crisis kan-
sen zijn om in de diepte af te dalen, het kruis 
op je nemen en Jezus te volgen, Gethsemané 
in, opdat er ruimte komt voor de Opgestane. 
Het geloof waar Halík over spreekt is een 
persoonlijk geloof en heeft het karakter van 
een paradox, zoals het sterven en opstaan, de 
kern van het paasgeloof. 

Tomáš Halík schrijft en spreekt niet alleen 
voor de Tsjechen, maar heeft een woord en 
een waarschuwing die opwekken, ook voor 
mijn wereld. Althans, zo lees ik zijn boek, 
leest het mij en luistert het naar mijn biecht.
– Piet Both
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Aart Brons, Michael Mulder, Wilma 
Wolswinkel, Hoezo Israël? Gespreks-
stof voor bijbelkringen, Zoetermeer: 
Boekencentrum, 2016, 128 bladzijden, 
paperback € 11,90 / e-book € 5,99

De verhouding Kerk – 
Israël is een theologisch 
thema van groot belang. 
Afhankelijk van de ei-
gen positie erin heeft 
het ook onmiddellijke 
gevolgen voor het missi-
onaire werk van de kerk. 
De uitgave Hoezo Israël? 

– vanuit het Centrum voor Israëlstudies 
(CIS): een samenwerkingsverband tussen de 
Christelijke Hogeschool Ede, de Christelijke 
Gereformeerde Deputaten ‘Kerk en Israël’ 
en de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) 
– biedt bijbelstudies gericht op kringwerk 
in de gemeente. Het doel is verdieping en 
verheldering, luisterend naar Israël, na-

denkend over Israël naar aanleiding van 
bijbelteksten, reflecterend op vraagstuk-
ken in Israël op het moment. De publicatie 
sluit af met een tweetal hoofdstukken over 
vreemdelingschap en verzoening, gericht 
op diaconaal werk in Israël. Deze opsom-
ming geeft ook de structuur van Hoezo 
Israël? weer. 
Vier delen: in het eerste deel drie hoofdstuk-
ken met een beschrijving van de spirituali-
teit van Israël (11-38); in het tweede deel twee 
hoofdstukken over de vraag ‘Zijn er nog 
specifieke beloften voor [Israël]?’ (41-57); in 
het derde deel staat met vier hoofdstukken 
de landvraag centraal (59-94); het vierde 
deel bevat twee hoofdstukken over diaco-
nale thema’s (95-113). Een literatuurlijst 
en personalia van de auteurs sluiten het 
boek af. De auteurs waren op moment van 
schrijven alle drie verbonden aan het CIS: 
Aart Brons, als predikant in dienst van het 
CIS, woon- en werkachtig in Jeruzalem, Mi-
chael Mulder als directeur van het centrum, 

ips van de edactie 

Boeken
•   Walter W. Sawatsky & Peter F. Penner (eds), Mission in the Former Soviet Union, Schwarzen-

feld: Neufeld Verlag Schwarzenfeld, 2005

•    Esther Maria Magnis, Mintijteer, Franeker: Van Wijnen, 2015 

Over een persoonlijke worsteling met kerk en geloven. Prachtig boek dat bij veel mensen 

die zoeken naar hun verhouding tot God en de kerk, herkenning op zal roepen. 

•   Tomáš Halík, Geduld met God, Zoetermeer: Boekencentrum, 2013

•   Gerrit Noort, Kyriaki Avtzi, Stefan Paas (eds), Sharing Good News. Handbook on Evangelism 

in Europe, Genève: WCC Publications, 2016

•   Iwan Dekker & Mathilde Schouwstra, Breder, langer, dieper, hoger. Tien bijbelstudies met 

portretten uit Gods wereldwijde kerk, Zoetermeer: Boekencentrum, 2016 

Boekje voor gesprek over grenzen heen. Met onder andere twee bijbelstudies vanuit Tsjechië. 
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Wilma Wolswinkel als diaconaal consulent. 
Wolswinkel schreef het laatste deel van het 
boek, Brons en Mulder de hoofdstukken in 
de eerste drie delen.

Nuance en reflectie
Hoezo Israël? is vlot geschreven en heeft een 
heldere opbouw. De verschillende hoofd-
stukken sluiten af met vragen die een op-
maat bieden voor bespreking in kringen. De 
doelgroep is duidelijk de lezers die zich ook 
met de dragers van het CIS identificeren; de 

keuze van de HSV als bijbelvertaling is daar 
ook een weerslag van. Binnen dit reformato-
rische discours zoekt Hoezo Israël? de nuance 
en daagt uit tot verdere reflectie. Verbonden-
heid met Israël en leren van Israël, vooral 
van de rabbijnse traditie (mooie voorbeelden 
in het eerste deel), is zo in balans met kri-
tisch nadenken over zowel de inhoud van 
deze verbondenheid van de kerk en de iden-
titeit van (de staat) Israël vanuit bijbelse en 
(rabbijns-)joodse bronnen (rabbijn Raphael 
Evers komt regelmatig aan het woord). 

Onderzoek ‘Blue Prints of Hope’

Welke oecumenische ideeën en voorstellingen lagen ten grond-

slag aan het denken over Europese eenwording? Hoe zijn ker-

kelijke netwerken, in het bijzonder de Wereldraad van Kerken, 

van invloed geweest in het proces van Europese integratie? Is 

er sprake van continuïteit of discontinuïteit in dit denken in de 

aanloop naar en de nasleep van de Tweede Wereldoorlog? 

Deze en soortgelijke vragen staan centraal in het door NWO (Nederlandse Organisatie  

voor Wetenschappelijk Onderzoek) gefinancierde onderzoeksproject ‘Blueprints of Hope:  

Designing Post-War Europe – Ideas, Emotions, Networks and Negotiations (1930-1963)’, dat 

geleid wordt door de hoogleraren Beatrice de Graaf (Geschiedenis) en Peter-Ben Smit (Reli-

giestudies) te Utrecht en Mathieu Segers (decaan University College Maastricht). Ik zelf ben 

aangetrokken om promotieonderzoek te doen naar de religieuze aspecten van dit project.

Vaak wordt Europese integratie beschouwd als puur een politiek-economisch proces. Echter, 

in haar begintijd had de Europese gemeenschap ook een sterk morele dimensie. Door de 

focus in historisch EU-onderzoek te verschuiven van een politiek taalveld naar een spiritueel 

antwoord van hoop, verwachten we nieuwe inzichten te verkrijgen over het verloop van 

vroege discussies over de richting van Europa. 

Leidend in mijn eigen onderzoek zullen daarbij de nog weinig ontsloten archieven van de 

Wereldraad van Kerken zijn. Doel van het project is daarom ook niet alleen in kaart te bren-

gen langs welke lijnen religieuze netwerken en ideeën hun vorm kregen, maar ook om te 

bezien welke blauwdrukken voor Europa het uiteindelijk niet hebben gehaald. Ons onder-

zoek kan zo hopelijk achterhalen hoe de oecumenische beweging vanaf de jaren dertig van 

de vorige eeuw actief was in, maar uiteindelijk nauwelijks heeft geprevaleerd binnen de  

Europese Unie. — Clemens van den Berg
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Agenda

11 januari – 17 mei
Miskotte-studiedagen

Leeskring voor predikanten over Miskotte, 
verdeeld over vijf studiedagen: ‘Tussen ni-
hilisme en religiositeit’, met name kernge-
deeltes uit Als de goden zwijgen. Wanneer je de 
onderstroom in onze cultuur aanvoelt, merk 
je dat de bewegingen die Miskotte benoem-
de, bijvoorbeeld de pendelbeweging tussen 
religiositeit en nihilisme, springlevend zijn. 
In literatuur is het nihilisme nooit ver weg, 
denk aan Grünberg en Zwagerman. Maar 
ook veelgelezen auteurs als Tomáš Hálik en 
Christian Wiman spreken erover. Tegelijker-
tijd is het religieuze voortdurend aanwezig, 
in allerlei ambivalente verschijningsvormen. 
Hoorders van preken leven in die werelden 
en verhouden zich ertoe. Doelstelling: scher-
per zicht krijgen op deze geestesbewegingen 
in de wereld van de hoorder en preciezer 
leren zeggen wat daarin het Evangelie bete-
kent. Cursusleider: dr. Wim Dekker. 11 janu-
ari, 15 februari, 15 maart, 19 april en 17 mei 
van 13.00-16.00 uur; € 75; www.izb.nl

15-22 januari
Week van Gebed
‘Jouw hand, mijn glimlach’

Van zondag 15 januari tot zondag 22 janu-
ari wordt de jaarlijkse Week van Gebed 
voor de Eenheid gehouden. De gebedsweek 

Als het over de kerk gaat in deze publi-
catie lijkt dan ook primair gedacht aan 
kerken in een reformatorische traditie. 
Het zou interessant zijn ook het bredere 
oecumenische en rooms-katholieke 
discours over Israël erbij te betrekken – 
dat is misschien stof voor een volgende 
publicatie. Een voorbeeld van het zoeken 
van de balans is het enerzijds aanslui-
ten bij de notie dat God trouw blijft aan 
Israël en dat de stichting van de staat 
Israël daar een teken van is (wat voor een 
relatieve buitenstaander als deze recen-
sent wel nader onderbouwd had mogen 
worden; het is geen vanzelfsprekende 
notie!) en anderzijds het kritisch door-
denken van het ‘recht op land’ in relatie 
tot bijbelse gegevens over landbezit en de 
omgang met land en mensen die er wo-
nen. Absolute en exclusieve landclaims 
worden zo geproblematiseerd. 

Praktijkvoorbeelden
Hoe dit in de praktijk kan uitwerken laat 
Wolswinkel uiteindelijk mooi zien in 
twee praktijkvoorbeelden: één rondom 
multiculturaliteit in het land Israël (ook 
in de joodse gemeenschap!) en de vraag 
van gastvrijheid voor de vreemdeling; 
de ander, uitgaande van het verhaal van 
Jozef en zijn broers, over verzoening als 
maatschappelijke mogelijkheid en de 
koppeling van verzoening tussen God 
en mens en mensen onderling. Op deze 
manier biedt Hoezo Israël? een goede gele-
genheid om de rol van Israël in relatie tot 
de kerk opnieuw te doordenken. 
— Peter-Ben Smit
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zal in het teken staan van verzoening en 
terugblikken op 500 jaar Reformatie. Met 
de slogan ‘Jouw hand, mijn glimlach’ wordt 
het thema concreet gemaakt. Dit jaar heb-
ben de Duitse kerken het internationale 
materiaal voorbereid en daarin het thema 
‘verzoening’ centraal gesteld. Stap voor  
stap volgt de tekst Paulus’ woorden over  
de liefde van Christus die mensen drijft  
(2 Korintiërs 5:14-20). Materiaal is te bestel-
len bij het bureau van de Raad van Kerken 
en er zijn liturgieboekjes verkrijgbaar voor 
een gezamenlijke viering evenals posters en 
gebedskaarten. Meditaties en achtergron-
den: www.raadvankerken.nl/pagina/3954/
week_van_gebed_2017

4 februari
‘B(l)oeiend geloofsleven’

Ontmoetingsdag van 9.30-15.30 uur, georga-
niseerd door Community Bible Study Neder-
land, voor iedereen die met CBS-materiaal 
bezig is en belangstellenden. Met toerusting 
vanuit de Bijbel en persoonlijke praktische 
toepassing. Tyndale Theological Seminary, 
Egelantierstraat 1, 1171 JM Badhoevedorp; vrij-
willige bijdrage; info@cbsi.nl; www.cbsi.nl

7-8 februari
INNOV8-conferentie

Conferentie voor professionals in het chris-
telijk jeugdwerk. Met o.a. Harmen van Wij-
nen. Locatie: Hotel Belmont, Leger des Heils, 
Lunteren. www.missienederland.nl

Vanaf 10 februari 
‘Maria’ 

Eerste tentoonstelling in Nederland die het 
opmerkelijke levensverhaal van Maria vertelt 

en welke gevoelens en emoties zij tot op de 
dag van vandaag weet op te roepen. Oude en 
nieuwe kunst, variërend van universele beel-
den van oermoeders uit de voorchristelijke 
tradities, iconen, bijzondere manuscripten, 
sculpturen, schilderijen tot video-installa-
ties en persoonlijke verhalen of ervaringen 
van bekende en onbekende Nederlanders. 
T/m 20 augustus, Museum Catharijnecon-
vent Utrecht. www.catharijneconvent.nl

20 februari – 3 maart
Stilteretraites

Retraites op maat voor zendings- en ontwik-
kelingswerkers, georganiseerd door Inter-
serve. Een individueel begeleide stilteretraite 
is een retraite op maat. Luisterend naar waar 
jij bent in je relatie met God worden bijbel-
gedeelten en andere suggesties aangereikt 
die jou verder kunnen helpen. De lengte van 
je retraite kun je zelf bepalen. Locatie: De 
Hooge Berkt, Bergeijk. Kosten: € 35 p.p. per 
dag volpension, € 25 p.p. per dag voor bege-
leiding. anniek.vandijk@interserve.nl; 
www.interserve.nl

11 maart 
GZB-dag

Centraal staan de verhalen van christenen 
die in hun context willen werken aan een 
gemeente die toegankelijk is voor iedereen. 
Net als vorig jaar ligt de focus op Europa, 
maar er zal ook aandacht zijn voor het werk 
in andere delen van de wereld. Bijzonder is 
de aanwezigheid van een voorgangersecht-
paar uit Centraal-Azië. Voor het eerst wordt 
dit jaar de GZB-dag gehouden in de nieuwe 
Midden Nederland Hallen in Barneveld. 
www.gzb.nl

http://www.raadvankerken.nl/pagina/3954/week_van_gebed_2017
http://www.raadvankerken.nl/pagina/3954/week_van_gebed_2017
mailto:info@cbsi.nl
mailto:anniek.vandijk@interserve.nl
http://www.interserve.nl
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VOORUITBLIK

Cultuur en context

Zending, kerk en cultuur zijn onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. Toch wordt er vanuit 
kerk en zending op heel verschillende ma-
nieren gekeken naar en omgegaan met de 
cultuur. In de zendingsgeschiedenis zijn er 
genoeg voorbeelden te vinden van aan de ene 
kant een sterke nadruk op contextualisatie 
en aan de andere kant het kerk-zijn los zien 
van de cultuur. 
Op allerlei manieren komen vragen rond 
geloof en cultuur steeds weer aan de orde. 
Zo kan het gebeuren dat het argument van 

cultuurverschillen aangevoerd wordt om in de kerk gescheiden op te kunnen 
trekken. Elders kan de overgang naar het christendom gezien worden als niet 
alleen een breuk met het eerdere geloof, maar ook met de cultuur. 
Op welke manieren wordt er omgegaan met dit soort kwesties? En wat valt er 
vanuit de missiologie over te zeggen? In de volgende TussenRuimte willen we 
ons verdiepen in dit soort vragen.

TussenRuimte 2017 | 2 (juni) zal het thema ‘Religieus leiderschap in het publieke 
domein’ uitdiepen.

TussenRuimte 2017 | 3 (september) richt de blik op ‘Reformatie en oecumene’.

Tekening van de komst van de Heilige  

Geest op Sri Lanka
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EVERT VAN DER VEEN 

Aan de grenzen 
van het leven 
Een mens te zijn op aarde

Een prachtig spiritueel boek over 
‘afscheid nemen’. In het leven 
doen zich talloze grenservarin-
gen voor: wie ernstig ziek is, zich 
oud of eenzaam voelt, alleen 
verder gaat, teleurstellingen on-
dervindt, worstelt met geloven in 
God en de dood als laatste grens 
ziet opdoemen, wordt stilgezet 
om na te denken over de wezen-
lijke inhoud van het bestaan. Met 
70 full colour foto’s en een cd 
met koorwerken van J.S. Bach, 
gezongen door Ars Musica.

€ 34,50
gebonden met CD | 288 blz. 

BEN RAWLANCE

Vluchtelingenstad 
Negen portretten uit het grootste 
vluchtelingenkamp ter wereld

Met 300.000 inwoners is 
Dabaab, gelegen in Kenia maar 
voornamelijk bevolkt door So-
maliërs, het grootste vluchtelin-
genkamp ter wereld. Na Nairobi 
en Mombassa is het de derde 
grootste stad van Kenia. Kenia 
heeft plannen om het kamp, dat 
al 25 jaar bestaat, te ontmante-
len. Maar Dabaab is een stad op 
zich, met een elite, een midden-
klasse en een onderklasse, met 
handelaren en winkels, scholen 
en ziekenhuizen, betoogt Ben 
Rawlence. Aan de hand van ne-
gen indringende levensverhalen 
vertelt hij de geschiedenis van 
het kamp.

RABBI JONATHAN SACKS

Niet in Gods naam
Een pleidooi tegen religieus ex-
tremisme en religieus geweld

Niet in Gods naam van Rabbi 
Jonathan Sacks is een aan-
klacht tegen het misbruik van 
Gods naam ter rechtvaardiging 
van geweld. Hij onderzoekt de 
wortels van geweld in relatie 
tot religie. Hij focust op de 
spanningen die er van oudsher 
zijn geweest tussen jodendom, 
christendom en islam. Sacks 
pleit vurig voor de samenwerking 
tussen de wereldgodsdiensten in 
de strijd tegen geweld en terreur. 
De boodschap van liefde moet 
even krachtig worden verkondigd 
worden als de boodschap van de 
predikers van haat. 
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worden als de boodschap van de 
predikers van haat. 
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