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Voor- en achterdeur 
 

Laatst verscheen het Handboek 2009 van de Gereformeerde Kerken. Daarin vinden we 

een terugblik van de redacteur, ds. J.H. Kuiper, op het kerkelijke leven van het 

afgelopen jaar. Onder de vele zaken die hij de revue laat passeren, merkt hij ook op: ‘De 

daling van het ledental zet door; per jaar onttrekken zich meer mensen dan erbij 

komen. Bovendien is de vergrijzing te merken in het aantal geboorten in vergelijking 

met het aantal overledenen’ (p. 495). We leven al langer in een tijd van kerkelijke 

krimp. 

 

Het statistisch overzicht dat de conclusie van de redacteur onderbouwt, lokt uit om een paar 

opmerkingen te maken. 

De krimp die we beleven, is al een aantal jaren aan de gang. In 2003 was het aantal kerkleden 

nog 126.949, het hoogste sinds de Vrijmaking. Daarna zijn de kerken begonnen te krimpen 

naar 124.710 leden in 2008. Dat is in vijf jaar tijd een vermindering van 2239, gemiddeld 448 

per jaar, iets meer dan de vermindering van het afgelopen jaar. Die bedroeg 426. Deze daling 

lijkt vrij constant, zeker als je bedenkt dat in dit gemiddelde ook de forse uitstroom (ongeveer 

1500) naar de Hersteld Gereformeerde Kerk verwerkt is. Verder speelt de vergrijzing een rol. 

Het kan interessant zijn de krimp van het aantal kerkleden af te zetten tegen de cijfers van de 

vergrijzing van de Nederlandse bevolking. Dat zou duidelijk kunnen maken in hoeverre de 

krimp met de demografische ontwikkeling van de Nederlandse bevolking te maken heeft dan 

wel of aan andere oorzaken gedacht moet worden, zoals de secularisatie. 

 

De aantallen van het statistisch overzicht laten zien dat de Gereformeerde Kerken geen kerken 

zonder strijd en aanvechting zijn. De cijfers laten allerlei keuzes zien die gemaakt werden. Er 

zijn 568 kerkleden door de voordeur binnengekomen. Er zijn er 1978 door de achterdeur 

vertrokken. Een vermindering van 1410 leden. Er zijn er die de kerk vinden en die de kerk 

kwijtraken. Wat de redenen voor deze keuzes geweest zijn, vermeldt het overzicht natuurlijk 

niet. In veel gevallen zullen de betrokken kerkenraden daarvan op de hoogte zijn. De keuzes 

die kerkleden maken, kunnen heel persoonlijk zijn. Ze kunnen ook te maken hebben met hoe 

de kerk functioneert. Het zou misschien een idee zijn om dat eens te onderzoeken. Daar zou 

wellicht iets van te leren zijn. De redacteur doet vaker kleine onderzoekjes. Is dit iets voor een 

volgend handboek? 

 

Een intrigerend aantal vormen de 270 leden die door de achterdeur vertrokken zijn zonder een 

kerkelijke bestemming. Daarnaast zijn er ook nog eens 484 weggegaan van wie het niet 

bekend is of ze zich bij een andere kerk hebben gevoegd. De reden voor deze keuzes kan heel 

verschillend zijn. De één kan zeggen dat hij wel in de Here God gelooft, maar dat hij het niet 

nodig vindt dit in een kerk te doen. Er zijn er die op de kerk afknappen en daarom zonder kerk 

willen geloven. Een ander kan vertrekken met de gedachte zich eerst te oriënteren voordat de 

keus voor een andere kerk gemaakt wordt. Helaas zijn er ook die vertrekken omdat ze niet 

(meer) in de Here Jezus geloven. Ook hier merk ik bij op dat het leerzaam kan zijn als er meer 

bekend zou worden over de reden waarom men deze keuzes maakt. 

 

De grootste categorie van onttrekkingen is ook de meest onduidelijke: naar ‘overige kerken’ 

zijn maar liefst 563 leden vertrokken. Maar wat die ‘overige kerken’ zijn, blijft gissen. Daar 
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valt van alles onder. Ga je af op wat je hoort, dan is de achterdeur van de Gereformeerde 

Kerken voor velen dicht bij de voordeur van een evangelische gemeente. Je hoort nog al eens 

van kerkleden, vooral ook jongeren, die zich laten overdopen en zich bij zo’n gemeente 

voegen. Is daar vanuit de cijfers niet iets over te zeggen, zodat de maat van deze moeite 

duidelijk wordt en we minder hoeven af te gaan op ‘van horen zeggen’ met de sfeer die dat 

oproept? 

 

Afgesloten op 29 april 2009. 


