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Een multiculturele gemeente 
 

H.J. Boiten 

 

Culturele vragen spelen in heel de samenleving, dus ook in de kerk. Wat betekent het 

voor een gemeente als allochtonen lid worden? Niet voor even, maar voorgoed? Welke 

rol spelen dan verschillen in cultuur? 

De Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in het Rijnmondgebied kregen ermee te 

maken. En leerden een aantal lessen. Met de toen opgedane kennis en ervaring willen ze 

andere kerken dienen. Daarvoor schreven Simon van der Lugt en Rinus Visser het 

boekje Samen over de multiculturele opbouw van de christelijke gemeente. 

 

Simon van der Lugt is predikant in Delft en was dertien jaar werkzaam als missionair 

predikant onder de culturele minderheden in het Rijnmondgebied. Rinus Visser is werkzaam 

bij de politie in Rotterdam-Rijnmond en de Politie Academie, en geeft toerusting over 

thema’s rond de multi-etnische samenleving. De brochure Samen wil het denken over de 

multiculturele gemeente stimuleren. Want we krijgen overal ermee te maken. Niet alleen in de 

grote steden, maar ook in kerken in kleinere gemeenten. 

 

Migratie en cultuur 

 

Wie nadenkt over een multiculturele gemeente, kan niet om de vraag heen wat het betekent 

als mensen land en volk verlaten om zich elders te settelen. Wat gebeurt er als mensen zich 

definitief in een ander land vestigen? Hoe bespreek en beleef je de cultuur van die mensen en 

van jezelf? 

Samen neemt zijn start in bijbelse voorbeelden. Jakob vertrok naar Egypte omwille van 

gezinshereniging en verbetering van zijn economische positie. De zoons van Elimelech en 

Naomi trouwden in Moab met inlandse vrouwen. Etnisch en religieus waren dat gemengde 

huwelijken. Daniël was een politieke gevangene in Babel. Jezus was op zeer jonge leeftijd een 

politieke vluchteling, die met zijn ouders moest uitwijken naar Egypte omdat men Hem naar 

het leven stond. Het paste allemaal in het plan van God die zijn volk wilde bewaren in 

Egypte, in Moab, in Babel. Hoe zit dat met de komst van verschillende migrantengroepen in 

Nederland? Past dat ook in het plan dat God met de wereld heeft? 

 

Samen vergelijkt het met Nederlanders die in de jaren vijftig emigreerden naar Canada, 

Nieuw-Zeeland en Australië. Ze gingen als gezin en bereidden zich voor, spraken vaak al een 

mondje Engels. De situatie is anders als je onvoorbereid moet vluchten, of als tientallen jaren 

later gezinshereniging plaatsvindt. Hoe verwerf je een plaats in een nieuw land, waarvan je de 

taal en cultuur niet kent, waar vaak ook andere normen en waarden gelden? Bij migratie doet 

zich vrijwel altijd een cultuurshock voor. Hoe blij je aanvankelijk ook bent, na de fase van de 

euforie treedt bijna altijd ook ontreddering op. Je voelt je onbegrepen en verlangt naar de 

situatie thuis. Als het tot je doordringt dat de keuze voor migratie onomkeerbaar is, zul je je 

leren aanpassen. Samen geeft een inzichtgevend rijtje kenmerken van zo’n cultuurshock: 

verwarring, spijt, steun zoeken bij ‘lotgenoten’, opwaarderen van de eigen cultuur, weigeren 

de taal te leren, overgevoeligheid voor discriminatie, voorkeur voor de ‘eigen’ keuken, 

versterkt ‘wij-zij’ denken. 
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Je ontkomt er niet aan, na te denken over wat dan toch cultuur is, wanneer allochtonen en 

autochtonen elkaar gaan ontmoeten in de gemeente van Christus. Mensen met één geloof 

kunnen toch erg verschillend denken, voelen, handelen. Cultuur is dan ook meer dan allerlei 

kunstvormen als literatuur, theater en dans. Cultuur is het geheel van denken, voelen en 

gedrag dat een bepaalde groep samenbindt. Cultuur is iets wat is aangeleerd, en ook nog van 

jongs af aan. Samen onderscheidt drie niveaus van menselijke mentale programmering. Eerst 

is er de menselijke natuur die aan alle mensen gemeenschappelijk is. Je kunt allemaal angst 

voelen of blijdschap. Dat is aangeboren en universeel. Maar vervolgens: hoe je die angst of 

blijdschap nu uit, wat je daarin wel of niet gepast vindt, dat is aangeleerd en per groep 

verschillend. Dat is cultuur. En ten slotte: die cultuur verschilt weer van de persoonlijkheid, 

die uniek is. Maar omdat je het cultureel aangeleerde als normaal ervaart, ontstaan uit 

culturele verschillen vaak de vooroordelen. Hoe zit dat nu met cultuur en geloof? 

 

Cultuur en geloof 

 

We leven niet meer in het paradijs. De duivel is machtig en de zonde is sterk. God heeft een 

vloekwoord uitgesproken. En de kracht van de groep werkt in de cultuur vaak negatief. Er is 

een voortdurende ervaring van mislukking en frustratie. 

Als je nu probeert een gemeenschap te vormen, merk je dat veel dingen mislopen. Zeker als 

culturele verschillen een rol spelen. Elke cultuur staat onder de schaduw van zonde en vloek. 

Wat is dan de werking van het Woord van God en de Geest van Christus? Van der Lugt en 

Visser wijzen op de totale omkeer, van oud naar nieuw, van dood naar leven, van duister naar 

licht. Een verandering van woord en daad, van mentaliteit. Zo gebeuren er mooie dingen in de 

opvang van asielzoekers en migranten. Maar soms komt de kracht van het kwaad aan het 

licht, in een cultuur en ook in onszelf. 

Het boek Openbaring leert hoe multi-etnisch de nieuwe samenleving zal zijn. Johannes zag 

een onafzienbare menigte, uit alle volken en landen, van elke stam en taal. In een 

multiculturele christelijke gemeente ligt de kern van het samenleven in vergeving en 

vernieuwing. De leden houden elkaar een spiegel voor, wederzijds: allochtoon ten opzichte 

van autochtoon en vice versa. Voor die spiegel stellen ze elkaar de vraag: leef je van genade, 

betreur je gemaakte schade, heb je het voornemen je leven te beteren en doe je dat ook echt? 

 

Integratie en participatie 

 

Er zijn christenen die culturele gescheidenheid propageren. Wie langdurig intercultureel 

contact heeft, ontdekt ook hoe diepgaand de verschillen zijn. En dan dringt zich de vraag op: 

zijn Ghanezen uit Afrika of Pakistani uit Azië, die eigen taal, eigen gebruiken en muziek 

kennen, ook niet het beste in staat niet-christenen uit hun land te bereiken? En biedt een 

homogene etnische groep niet het gevoel van veiligheid en vertrouwdheid aan nieuwkomers? 

Samen accentueert het belang van al deze zaken, maar kiest zelf voor een andere weg. 

Nieuwkomers komen meestal niet per groep, maar als enkeling. Hoe vang je die op binnen de 

kaders van een gereformeerde kerk? En vervolgens: is cultuur wel een zo statisch begrip dat 

kerkelijk samenleven niet mogelijk is? Samen wijst dan op de dynamiek van de cultuur en de 

kracht van het geloof. 

 

Die dynamiek blijkt vooral bij de tweede en derde generatie. Het gros van de migranten past 

zich langzaam maar zeker aan aan het nieuwe land. Dat speelt zich af in de maatschappij en 

dat gaat dus de kerk niet voorbij. Bovendien liggen er in een christelijke gemeente bijzondere 

mogelijkheden, zeker door het geloof in Christus en door de gemeenschap in vergeving en 
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vernieuwing. Van belang zijn werkelijke interesse in elkaar, inleving en geduld. Dan ontstaan 

er kansen om met elkaar samen te leven. En zo’n samenleving is wederzijds verrijkend. 

Bovendien en vooral: zo’n samenleving spoort met het beleid dat God ons leert in de Bijbel. 

In het lichaam van Christus zijn er immers leden van allerlei aard. Je moet er niet aan denken 

dat het lichaam alleen neus is of oor. Dit bijbelse gegeven ondersteunt de benadering van 

participatie en integratie. Niet dat het een gemakkelijke weg is. Maar hij is wel begaanbaar 

voor wie oog heeft voor het krachtenveld van de Geest. 

 

Gescheiden of ‘samen’? 

 

Al kiest Samen voor samen en niet voor ‘gescheiden’, de schrijvers zien in de benadering van 

het gescheiden optrekken wel degelijk waarheidselementen. Op de eerste pinksterdag 

mochten de mensen het nieuws van de verlossing door Jezus Christus horen in hun eigen taal. 

Zij hoefden geen heilige taal te leren, zij hoorden het evangelie in hun moedertaal. En later in 

de vergadering van de apostelen (Hand. 15) werd duidelijk dat een Griekse gelovige niet eerst 

Jood behoefde te worden. Wie het evangelie brengt in allerlei taal en cultuur, mag zich 

realiseren dat als mensen zich bekeren, die taal en cultuur niet verdwijnen. Daarom mag er 

ruimte zijn voor etnische gereformeerde kerken binnen het eigen kerkverband. En dat is nog 

wat anders dan een soort apartheid afdwingen. 

 

Samen zelf kiest voor integratie, maar ook die heeft zijn nuance. Integratie is nog geen 

assimilatie. De werkelijkheid is complex: er is verschil tussen ouderen en jongeren, eerste en 

tweede generatie. Maar al bereikt het goede nieuws ieder in zijn eigen taal en cultuur, er 

wordt wel gebouwd aan een gemeenschap van christenen uit alle landen en volken, van elke 

stam en taal. Het woord van God maakt er wel een eenheid van. De kerk maakt de wijsheid 

van God in al haar schakeringen bekend (Ef. 3:10). Die schakeringen worden zichtbaar als je 

met elkaar een gemeenschap vormt. De kerk is als het ware de etalage van het komende 

koninkrijk. 

Samen laat zien dat er vanuit de Bijbel iets te zeggen valt voor beide benaderingen. De 

praktijk moet uitwijzen wat in een bepaalde situatie het wijste is. Het komt ook aan op de 

praktijk van het samenleven. En dan bepalen deugden als vrede, liefde, geduld, 

vriendelijkheid, duidelijkheid, eerlijkheid, oprechtheid de sfeer waarin je met elkaar optrekt. 

 

En nu de praktijk? 

 

De kerken in de vier grote steden hebben de vragen rond de multi-etnische samenleving 

opgepakt. In het westen wonen verreweg de meeste Surinamers (79,5%) en Marokkanen 

(72,1%). Maar 10% is het gemiddelde voor heel Nederland en deze situatie vraagt in 

toenemende mate de aandacht. 

Een eerste stap om ons bewust te worden van de gemengde bevolking in stad of dorp is het in 

kaart brengen van relevante gegevens. We moeten ons ook realiseren dat andere kerken ons 

vaak voor zijn. Maar het is ook niet verkeerd je speciaal te richten op een bepaalde doelgroep. 

Als voorbeeld wijs ik op de situatie in Amersfoort. Daar hebben we sinds jaar en dag om de 

veertien dagen een Iraanse kerkdienst. En sinds korte tijd is er een organisatie met de naam 

International Christian Fellowship die met twee teams aan de slag is gegaan. Het ene team 

richt zich op het bundelen van bestaand wijkgericht werk onder moslims, het andere op het 

stichten van een Engelstalige internationale gemeente. 

 

Samen attendeert ook op de kerk als sociale groep. Als er mensen binnenkomen vanuit een 

andere sociale laag en als er geen participatie en integratie plaatsvindt – en dan niet omdat er 
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gebrek aan geloof is – en als de mensen na verloop van tijd weer vertrekken, hoe moet je dan 

onder woorden brengen dat je geconfronteerd wordt met een onmacht die je klein maakt? 

Samen wil ook die spanning boven tafel hebben. Het evangelie is voor iedereen en God maakt 

geen onderscheid, maar in de praktijk is de norm nog geen werkelijkheid. Naast de drempels 

van taal en cultuur blijken er ook sociale spanningen te zijn. Hoe ga je daarmee om? Niets 

doen is geen oplossing. Samen gaat de vragen rond de Marokkanen die berucht zijn en de 

islam die zwaar verdacht geraakt is in de Nederlandse samenleving, niet uit de weg. 

 

Een nieuwe identiteit 

 

Mensen uit andere culturen stellen je ook voor nieuwe vragen. Bijvoorbeeld: mag ik in het 

geheim gedoopt worden omdat ik bang ben voor represailles? Kunt u een dienst beleggen om 

mijn huis aan God te wijden en de boze geesten te verdrijven? Ik wil mijn dochter 

uithuwelijken, maar zij wil niet: kunt u me helpen? 

Dat soort vragen maakt je duidelijk dat je eigen patroon van christelijkheid niet noodzakelijk 

is voor iedereen. Hoe maak je nu onderscheid tussen centrum en periferie in het christelijke 

leven? Je hoeft je voor je lokale verworvenheden niet te schamen, maar je hoeft ze ook niet te 

verabsoluteren. Samen maakt onderscheid tussen wat onopgeefbaar is: ‘zaken die in 

geloofsbelijdenis zijn vastgelegd’, en punten in je levenspatroon waarin verschil mogelijk is. 

Het ligt best complex. Wie geen onderscheid maakt tussen kern en rand in het christelijk 

leven, vervalt gemakkelijk in verstarring, ongastvrijheid en een weinig inlevende houding 

naar wie binnenkomt. Maar wie onzeker is over wat de kernwaarden zijn van het christelijk 

leven, zal de ander niet goed kunnen ontvangen. Het vraagt dus veel studie en gesprek over 

wie we zijn en hoe we willen zijn als christelijke gemeente om een goede houding te 

ontwikkelen bij de opvang van vreemde nieuwkomers. 

 

Samen behandelt nog meer vragen. Hoe voorkomen we dat een nieuwkomer in de gemeente 

te gemakkelijk beschouwd wordt als zielig en hulpbehoevend? Hoe nemen we mensen 

serieus? Hoe communiceren we? Wanneer en hoe schakelen we allochtone leden in in 

leidende functies? Hoe gaan we om met strubbelingen, conflicten en wrijvingen die zeker 

zullen ontstaan? En er zijn nog veel meer vragen te stellen. 

In een apart hoofdstuk geeft Samen aandacht aan het zichtbaar maken van de eigen cultuur 

van nieuwkomers in de gemeente. Interessante suggesties worden gedaan. Hoe dragen we hen 

regelmatig in de voorbede aan de Here op? Denken we aan hen bij de preekvoorbereiding? 

Denken we eraan dat bijbelteksten vaak kansen geven om een verband te leggen met een 

andere cultuur, taal, gewoonte? Hoe helder is ons taalgebruik? Hoeveel ruimte is voor hun 

eigen muziek? Is er gedacht aan een samenvatting in hun eigen taal? Wat kan een gemeente 

doen aan onderlinge vorming? 

 

Ten slotte komt in een laatste hoofdstuk aan de orde welke stappen gezet kunnen worden om 

anderen en onszelf toe te rusten ter wille van een gezonde acceptatie en integratie. En welke 

geloofshouding past daarbij? Want tussen het ideaal en de vaak gebroken werkelijkheid ligt 

een wereld van hopen en bidden, werken en rusten, je opwinden en weer afkoelen. Het is 

christelijke levenskunst om steeds opnieuw door gebed en lied moed te vinden bij de Here. 

Het laatste hoofdstuk sluit af met een beredeneerde literatuurverwijzing. 

 

Introductie 

 

Samen biedt een praktische introductie in het vraagstuk van de multiculturele opbouw van de 

christelijke gemeente. Het boekje gaat bijbels en creatief in op heel veel vragen. De auteurs 
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hebben de kerken zeker een dienst bewezen. Uiteraard komt wie aan het werk is, weer andere 

vragen tegen, bijvoorbeeld: hoe bereik je mensen of hoe organiseer je een netwerk binnen je 

doelgroep? 

Beter dan de aandacht te richten op vragen die hier niet uitvoerig aan de orde komen, is met 

deze brochure aan de slag gaan. Het evangelie is immers goed nieuws voor alle mensen en 

alle volken. De Geest van Christus verandert mensen en neemt ze in dienst met hun eigen taal 

en veranderende cultuur. Vandaar een hartelijke aanbeveling voor deze aanstekelijke 

brochure. Neem en lees en... aan de slag. 

 

N.a.v.: Simon van der Lugt en Rinus Visser, 

Samen. Multiculturele opbouw van de christelijke gemeente, uitg. Missionaire Arbeid 

Rijnmond, ISBN 978-90-812117-10, 68 pag., prijs € 10,- 


