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Gemeentebreed 
 

Betrokken liefde 
Nadenken over lidmaatschap van de kerk 

 

H. Drost 

 

Zondagmorgenritjes 

 

Je kunt zeggen dat de kerk als gemeenschap van mensen die op elkaar betrokken zijn, 

aan alle kanten onder druk staat. De mensen zijn mobiel. Ze kunnen gemakkelijk naar 

een kerk gaan waar ze het naar hun zin hebben en waar ze – ook een moderne trend – 

wat in de anonimiteit passief kunnen genieten van een dienst. Ik vermoed dat al die 

ritjes op zondagmorgen niet alleen een aanslag op het milieu zijn, maar ook op gezond 

kerkelijk denken. Behalve dit punt van de mobiliteit zijn er nog wel meer zaken te 

noemen waardoor de betrokkenheid bij de gemeente onder druk staat. 

 

Hoe wordt er vanuit de kerken gereageerd? 

Ik vermoed een zekere toegeeflijkheid aan deze losse cultuur als men ook de binding aan de 

kerk losser wil maken. Tegenwoordig hoor je steeds meer de visie dat het gaat om het denken 

vanuit Christus. Hij is het middelpunt en het gaat om Hem. Kerkgrenzen zijn niet duidelijk te 

trekken. 

 

Het is natuurlijk goed om te zeggen dat Christus centraal moet staan. Je kunt het ook heel 

goed invullen. Maar het wordt in aansluiting aan de anti-institutionele tijdgeest ook nogal 

eens gebruikt op zo’n manier dat het alleen maar vrijblijvendheid ten aanzien van de kerk in 

de hand werkt en de moderne mens op zijn of haar wenken bedient. Het kan dan wel leuk 

uitpakken in die zin dat de gemeente groeit in aantal, maar de vraag is of de groei in aantal 

dan ook samen opgaat met de groei in betrokkenheid. Ik heb de zorg dat de hang naar succes 

in sommige kerken wel graag aantallen gemeenteleden inschrijft als lid van de gemeente, 

maar als er dan geen institutionele betrokkenheid komt, is het geen echte groei. Dat is een 

soort groei die het even goed zal doen – als een hype – maar uiteindelijk weinig zal inhouden. 

 

‘Een veel voorkomend verschijnsel bij groeiende kerken is … het bandwagon-effect, dat 

vooral is onderzocht bij politieke partijen. Het gaat hier om het verschijnsel dat mensen zich 

aansluiten bij een groep omdat die succesvol is, omdat het beter is bij een winnende groep te 

zijn dan een verliezende. Als het iets minder gaat zijn deze mensen vaak ook weer snel weg. 

Je hebt dan veel moeite gedaan om leden te winnen en de aandacht op je te vestigen, maar het 

heeft niet geresulteerd in blijvende betrokkenheid’ (uit: Levend lichaam). 

 

Inzet van gaven 

 

Er is erg veel gepraat over de gaven. Meestal gaat het dan niet over de betrokkenheid op de 

gemeente. Toch zou ik dat aspect wel eens willen benadrukken. 

 

Het is voor een goede visie op de kerk wijs om niet alleen te spreken over Christus, maar ook 

over de Geest. Hij is het die mensen verandert. Hij geeft ieder een gave. Die gave van ieder 

christen is bedoeld om samen een actief en levend huis voor God te zijn. De leer van de gaven 
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maakt dat het op elkaar betrokken zijn een wezenlijk onderdeel is van een geestrijke 

gemeente. En dat gaat recht tegen de trend van de tijd in. 

 

Dat geldt ook voor de manier waarop je met de gaven omgaat. 

Het feit dat de gaven in de Bijbel op de persoon zijn toegesneden, wordt in onze tijd 

verdraaid. In plaats van dat je met je mogelijkheden God en de gemeente dient, wordt ervan 

gemaakt dat je gaven ‘de dingen zijn waar je goed in bent en die je leuk vindt’. Het gaat om 

het grote genieten. Als je er geen plezier in hebt, moet je het niet doen. Als – zegt iemand als 

Schwarz zelfs – er geen mensen zijn voor bepaalde taken, moet je die maar opheffen. 

 

De Bijbel spreekt niet over het grote genieten, maar over de liefde en over het dienen als het 

over gaven gaat. God geeft met de gaven aan een gemeente de opgave om samen een levende 

kerk te zijn. 

Er nu kan er wel een spanningsveld zitten tussen de taak die een kerk in de wereld heeft en de 

mogelijkheden die de leden hebben. Maar het is bijbels (zie o.a. Ef. 4) om dan te zeggen dat 

de kerkenraad (of zoals men dat tegenwoordig noemt: de leiding van de gemeente) daar een 

taak in heeft. Biddend om gaven (lees: mensen) en zoekend naar wegen kan een kerkenraad 

de gemeente aansturen om samen de taken uit te voeren waarvoor God zijn gemeente in deze 

wereld plaatst. 

 

Waar de Geest is, is leven. Het gaat om betrokken, actieve en levende leden. En als iemand lid 

wil worden van de kerk, moet het gaan om een betrokken, actief en levend christen. De 

praktijk van de toelating zegt veel over je visie op de gemeente. 

 

Toelating 

 

Dit punt heeft een centrale rol gespeeld in het leven van dominee Jonathan Edwards. Hij is 

bekend als de puriteinse predikant die een rol speelde in de Grote Opwekking in Amerika. Hij 

was het die de opwekking verdedigde, maar ook emotionele uitbarstingen onder kritiek zette. 

Hij heeft mooi onderwijs nagelaten dat in onze tijd vol emotie je leert om te zien wat zuiver 

geloof is en wat opgeklopt kabaal is. Deze man van de levende opwekking kwam op voor een 

levende kerk. En dat ging ook over toelating van mensen tot de gemeente. 

 

Hij kwam de visie tegen dat je nooit zeker kunt weten of iemand christen is. Je kunt geen 

oordeel vellen over de wedergeboorte. Dus moet je niet vragen naar wedergeboorte. Dat mag 

je niet als voorwaarde stellen voor de toelating tot de gemeente. Edwards stelde daartegenover 

dat alleen wedergeboren christenen lid mogen worden van de kerk. Het kan – volgens hem – 

namelijk niet anders of wat de Geest in het hart doet, wordt uitwendig zichtbaar. 

 

Edwards wilde niet ‘het avondmaal verruimen, maar het kerklidmaatschap zuiveren. De kerk 

is het geestelijk lichaam van Christus. Er mag geen kerk in de kerk ontstaan.’
1
 

 

Voor ds. Jonathan Edwards was dit een principiële zaak geworden. Hij heeft er grote 

problemen door gekregen in de gemeente. Hij is losgemaakt van zijn gemeente en is 

vervolgens als zendeling onder indianen gaan werken. Ik vermoed dat ook in onze tijd iedere 

kerkenraad die hier eens wat steviger op doorpakt, problemen zal krijgen. 

 

Praktijk 
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Het is in de praktijk wel moeilijk om het goed te doen. Iemand kan heel enthousiast zijn en 

gedoopt willen worden. Na het grote feest komt het gewone leven. Iemand komt minder in de 

kerk. Het zakt allemaal weer wat in. En als je ernaar vraagt, lijkt het net of het vuur is 

gedoofd. Was het wel echt geloof? Had je eigenlijk wel mogen dopen? Zijn we als kerkenraad 

te snel gegaan?? 

 

Stoot geen mensen af. 

Laat niet te snel mensen toe. 

 

De weg loopt tussen die twee uitersten door. Wat Jonathan Edwards erover schrijft, lijkt mij 

belangrijk als richtlijn: ‘Men moet toelichten wat de leer (persoonlijk) betekent en hoe men de 

grote dingen van Gods Koninkrijk ziet. Dit betreft dus vooral de aspecten die betrekking 

hebben op de godsvrucht. Men moet niet alleen zeggen een kind van God te zijn, maar de 

geestelijke dingen uitleggen.’
2
 

 

Je kunt ook vragen: wie mag er aan het avondmaal? Het gaat om hen die wedergeboren zijn. 

Het avondmaal is ‘om te voeden en te onderhouden die onze Heiland Jezus Christus reeds 

opnieuw geboren deed worden’.
3
 

 

Trend: geen groei, maar aanpassing 

 

Je ziet in gemeenteopbouw hoe men in allerlei modellen inspeelt op de tijdgeest van 

vrijblijvendheid. Men komt dan met een dubbel kerkmodel. Dr. J. Hoek noemt het een dubbel 

denken, waarbij hij aansluit bij de kerkhervormer Martin Bucer. Die brengt een dubbele 

benadering van gemeenteopbouw in praktijk. Hij schrijft over Bucer: ‘Enerzijds concentreert 

hij zich op de belijdende kern van de gemeente, “de christelijke gemeenschappen”, van wie 

hij een vrijwillig commitment vraagt, een hartelijke onderwerping aan de tucht vanuit de keus 

om ernst te maken met een geheiligd leven. Toch kiest hij niet voor een believers church, niet 

voor een conventikel, een kerk van louter wedergeborenen. Het gaat hem om een belijdende 

maar open gemeenschap gericht op de schare. Bucer schrijft dus de volkskerk niet af.’ 

 

Het valt op dat men vaak aan het kerklidmaatschap gaat zitten sleutelen met een beroep op het 

missionair zijn van de gemeente. In bovenstaand citaat gaat het ook over ‘de belijdende maar 

open gemeenschap’. Dat is een verkeerde tegenstelling. Volgens mij lopen twee zaken door 

elkaar in deze discussie, nl. de toegankelijkheid en de betrokkenheid. 

 

De kerk moet zeer toegankelijk zijn. Dat kan niet vaak genoeg gezegd worden. En daar kan 

niet hard genoeg aan gewerkt worden. Maar is verlaging van de eisen voor kerklidmaatschap 

de manier om toegankelijker te worden? Is het om missionaire gemeente te zijn nodig 

gradaties in kerklidmaatschap aan te brengen?  Nee, daar zijn andere manieren voor om 

mensen open en gastvrij een plek in Gods huis te geven zonder ze meteen lid te maken. Er 

zijn al mooie en goede dingen over geschreven, alsook in praktijk gebracht door middel van 

bijvoorbeeld gastlidmaatschap (wat dan een weg is naar het kerklidmaatschap). 

 

Toegankelijkheid moet niet ten koste gaan van de betrokkenheid. En dat gebeurt wel. Bij het 

dubbele denken holt men het betrokken lidmaatschap uit. Want naast de betrokkenheid komt 

er dan de lijn dat het in de kerk gaat om service aan niet-betrokkenen. Op die manier wil men 

dan ‘open kerk’ zijn. Zo wordt de vrijblijvendheid een plek gegeven in de kerk. 
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Wie vanuit het verbond over de kerk denkt, kan alleen maar protesteren tegen alle manieren 

waarop in onze cultuur de vrijblijvendheid wordt geïntroduceerd in het kerkelijk leven. Het 

verbond kent geen vrijblijvendheid. De kerk mag het daarom ook niet kennen. 

 

‘Een aspect met ingrijpende gevolgen voor het geheel van de bijbelse boodschap is dat het 

verbond geen vrijblijvende relatie tussen de betrokkenen kent, maar al naar gelang van 

gehoorzaamheid of ongehoorzaamheid zegen en vloek met zich meebrengt.’
4
 

 

De bijbelse leer van verbond en kerk kent geen plaats voor vrijblijvendheid. Het gaat in de 

kerk altijd om beweging. Het gaat om groei in de gemeente. 

 

De ambtsdragers zijn er om die groei te bevorderen. Als er terugval is, mag je elkaar helpen. 

Als er zonde is, moet je elkaar vermanen. Er is veel zwakte in de kerk en er moet veel 

barmhartigheid in de naam van Jezus zijn. Het is inderdaad beter – zoals Bucer zei – ‘honderd 

bokken te veel in de kerk te hebben, dan één kreupel lam te missen’.
5
 Dat geldt ook voor de 

toelating tot de kerk. Mooi staat in onze belijdenis dat ‘men naar het voorbeeld van de 

apostelen over hen die openlijk hun geloof belijden en hun leven beteren, gunstig moet 

oordelen en spreken, want het diepst van het hart is ons onbekend’.
6
 Er moet liefde en 

barmhartigheid zijn, ook bij de toelating tot de gemeente, als het maar niet zo gemakkelijk 

gaat dat het vrijblijvendheid in de hand werkt. Dan is er een ontsporing. 

 

‘Een kleine zuivere gemeente is van grotere missionaire waarde dan een log ongeestelijk 

instituut’ (Jonathan Edwards).
7
 

 

Ik denk dat we wat dat betreft de zaak maar weer eens op de rails moeten zetten vanuit het 

verlangen naar een echt levende gereformeerde kerk. Dr. J. Hoek pleit in zijn mooie boek 

over gemeenteopbouw om hernieuwde doordenking en actualisering van de aloude 

verbondsleer. Hij noemt het een uitdaging om duidelijk te maken waarom het verbond zo 

belangrijk is, ‘waarom de nadruk op Gods initiatief als draagvlak en kader van de menselijke 

keuze zo heilzaam is’. Ik zou eraan willen toevoegen dat het een uitdaging is duidelijk te 

maken hoe de bijbelse leer van het verbond vraagt om de opbouw van een toegewijde en 

betrokken gemeente. 
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