
Remmelt Meijer & Peter Wierenga -

HERKERKEN
De toekomst van geloofsgemeenschappen
Uitgever: Vuurbaak, oktober 2020, 152 pagina’s

Introductie (op achterkaft):

Al geruime tijd vinden er maatschappelijke ontwikkelingen en kantelingen plaats
die ook het kerk-zijn beïnvloeden. De coronacrisis heeft deze veranderingen extra
zichtbaar gemaakt en versterkt. Maar voelen kerken de urgentie? En is er
bereidheid tot aanpassen van hun koers?

In Herkerken nemen Remmelt Meijer en Peter Wierenga de belangrijkste uitdagingen voor de kerk van vandaag
onder de loep. Aan de hand van scherpe vragen, theologische doordenking en praktijkverhalen trekken de auteurs
lijnen naar een toekomst waarin kerken in beweging blijven en op zoek gaan naar een bijbelse en duurzame vorm
van kerk-zijn.

Herkerken is een hartstochtelijk pleidooi voor de kerk als oefenplaats van de liefde. De auteurs laten zien hoe een
periode van crisis en verandering uiteindelijk kansen biedt om als kerk de toekomst hoopvol tegemoet te treden.

Auteurs:
Remmelt Meijer is theoloog, kerkbegeleider en pionier. Peter Wierenga is kerkbegeleider, concept-ontwikkelaar en
ondernemer. Ze ondersteunen vanuit de bureaus Crux en Kerkwerk geloofsgemeenschappen met processen rond
identiteit, beleid, vernieuwing en fusie.

SAMENVATTING

Uit de proloog:

“We hebben dit boek geschreven, omdat we ervan overtuigd zijn dat kerken al jaren in een kanteltijd

functioneren. En dat deze tijd van corona de laatste zet was, waardoor die kanteling opeens zo hard

gaat. Deze tijd vraagt om herbezinning. Niet alleen vanwege de crisis, maar vanwege de veel grotere

kantelingen. Wij brengen lijnen bij elkaar die we als kerkbegeleiders al jaren zien. We beschrijven

blokkades waar we kerken mee zien worstelen” (blz.9).

“Kerk zijn in een onzekere tijd vraagt van christenen een aantal dingen. Moed om te bewegen, terwijl je

niet precies weet waarheen. Loslaten wat je lief is. Een proces starten waarin de vele stemmen het lang

niet altijd eens zijn over welke kant het op moet” (blz.10).

1. KERKEN OP HET KANTELPUNT - tussen crisis en kansen

De schrijvers beginnen met een beeld dat Tim Vreugdenhil gebruikte op een bijeenkomst in januari

2020 (dus vóórdat Nederland op slot ging): Wat doe je als je op het strand staat en er komt een
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vloedgolf op je af? Klem je je ergens aan vast? Laat je je meesleuren? Of ren je weg? Geen van deze drie

biedt echt een oplossing. Wat als de kerk is als een surfer? Dan is geen golf te hoog.

Drie golven worden gesignaleerd:

1. Versterken en versnellen.

Namelijk het proces van losheid en individualisme. Bezoekersaantallen van live gestreamde

kerkdiensten liepen/lopen gaandeweg terug en de max. toegestane aantal kerkgangers wordt vaak niet

gehaald. Waarom zou je naar de kerk gaan als je ook op je eigen bank kunt geloven?

2. Confronteren en uitvergroten.

Namelijk dat de focus van veel kerken ligt bij de kerkdienst; kerk-zijn = kerkdiensten houden.

Gechargeerd gezegd: kerkdiensten op afstand als een zondagse show.

3. Verwarren en afwachten.

Afwachten, namelijk totdat er versoepelingen komen en we weer als voorheen gemeente kunnen zijn

en diensten kunnen houden.

De coronacrisis is voor de kerken meer een kans dan een bedreiging. 

Belangrijk is te laten zien dat de kerk een beweging is van 

mensen en niet een verzameling van (tijdelijk lege) 

kerkgebouwen.

Kort samengevat (blz.27):

Maak ruimte voor de lastige vragen en ga een zoektocht aan 

van herkerken:

• onder ogen zien dat een nieuw normaal nodig is in een nieuwe tijd;

• de bestaande praktijk bevragen en teruggaan naar de kern van kerk-zijn;

• beslissen om een route te gaan waarbij je niet weet waar je uit gaat komen;

• die reis gaan met God, al zoekend naar wat een groep mensen echt tot kerk maakt.

2. DE BOODSCHAP VAN LEGE KERKGEBOUWEN - ruimte voor het evangelie

De huidige coronacrisis kan leiden tot een zekere verlamming, een afwachtende houding: “Het wordt

allemaal wel weer normaal, toch?”

Zijn de lege kerkgebouwen een signaal van een zekere leegte in de kerk? Vindt het kerk-zijn plaats

binnen de muren van het gebouw? Maar, zo citeren de schrijvers de Tsjechische theoloog Tomás Halik,

het evangelie is nooit bedoeld om in een gebouw op te sluiten, maar het hoort thuis op de straten van

een post-christelijke samenleving. 

Wáár is Jezus in ons midden? Waar twee of drie in Zijn naam bijeen zijn! Dat is niet alleen in een

kerkdienst, maar ook bij elk ander samen-zijn in Zijn naam. 

De schrijvers verwijzen naar wat de Joden deden toen de tempel er niet meer was: in plaats daarvan

kwam de tafel van het Joodse gezin. Offers werden vervangen door gebed en studie van de Schriften. Is

onze tijd weer zo’n kantelpunt? zo vragen Meijer en Wierenga zich af.
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Kerkgangers klagen over het gemis van de ontmoeting, niet eens zozeer het gemis van de kerkdienst  En

als geen bemoediging en steun gevonden kan worden in de ontmoeting, hoe lang houden we het

vol op God te  blijven vertrouwen, Die we zochten op manieren die nu niet meer kunnen?

Welke missie heeft de kerk (altijd gehad)? De wereld in gaan. In Handelingen zien we dat het

uiteengaan van mensen niet tot gevolg had dat de kerk ineen zakte, maar leidde tot vermenigvuldiging

ervan. Helpen onze kerkgebouwen ons in onze missie? Of zijn ze meer intern gericht geworden, voor

eigen gebruik?

De kerk is specialist geworden van ‘zenden’. De eerste reactie op de lockdown was dan ook:

kerkdiensten uitzenden / streamen. Niks mis mee, maar daarmee werd de tendens van

eenrichtingsverkeer alleen maar versterkt: de kerk zendt een boodschap uit. Zou de kerk niet veeleer

mensen moeten zenden - de samenleving in? Niet zenden, maar gezonden-zijn.

Gezonden mensen zijn kwetsbare mensen. Hun kracht schuilt in de kwetsbare, persoonlijke verhalen

die ze delen met anderen. Het beeld uit 2 Kor.4 van de schat in de stenen pot is veelzeggend: “niet de

pot, maar de schat die er in zit, is waar we onze kracht in zullen zoeken” (blz.42). “Niet God, maar wij

mensen hebben het evangelie zo sterk verbonden aan een gebouw” (blz.43).

Gebouwen met een publieke functie worden wel ‘third places’ genoemd (plek 1 = thuis, plek 2 = werk).

De schrijvers stellen de vraag: zijn kerken in staat om gebouwen in te zetten als plekken waar binnen en

buiten elkaar meer ontmoeten?

Kort samengevat (blz.49):

Vanuit de leegte van kerkgebouwen stellen we een aantal vragen:

• Hoe kom je zelf en als gemeente thuis bij God?

• Helpt het gebouw om bij elkaar thuis te komen of om relaties

onderling te starten en versterken?

• Wordt het gebouw gebruikt om te zenden of om in gesprek 

te komen en relaties aan te knopen?

• Wat is de relatie tussen gebouw en buurt?

• Kan het gebouw ook een plaats worden om thuis te komen voor mensen

uit de buurt?

De eigenlijke zoektocht hierbij is: hoe en waar kom je thuis rond het

evangelie?

3. KRAKENDE KERKDIENSTEN - pleidooi voor vloeibaarheid en eenvoud

“De coronacrisis maakt zichtbaar wat al jaren aan de gang is: dat diverse groepen hun eigen voorkeur

hebben (...) Intussen kraken de bestaande formats van de plaatselijke kerken onder het gewicht van

online streaming” (blz.53).

“Onze nadrukkelijke insteek is een missionair-theologische: is de kerkdienst nog aan het doen waar hij

voor bedoeld is? Om midden in de dagelijkse context mensen te verbinden met elkaar en met God, om

met zoekers en vinders onderweg te zijn en samen het evangelie te proeven? (...) Herkerken is opnieuw

ruimte maken voor de ontmoeting met de Heilige” (blz.55).
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Drie bewegingen worden vervolgens bepleit:

1. Vloeiende vormen. Niet alle stijlen en wensen samenvoegen in één dienst, maar variatie. Die

afwisseling legt de verantwoordelijkheid terug bij waar ‘ie hoort: de gelovige als deelnemer en niet als

consument.

2. Nieuwe eenvoud, waar ruimte is voor stilte, met elkaar in gesprek gaan, onderlinge ontmoeting als

onderdeel van de dienst. Kleinschalige samenkomsten en geen volgepropte diensten. “Waar twee of

drie in Mijn naam bijeen zijn ......” 

Naast deze kleinschalige keuzediensten eens in de zoveel weken een centrale viering.

3. Hernieuwde inbedding van de kerkdienst in het totale leven van de gemeente, d.w.z. de

doordeweekse samenkomsten en wat de gemeente bezighoudt. “Het kloppend hart (van de gemeente)

is namelijk niet de kerkdienst, maar de gemeenschap rond het evangelie van Jezus” (blz.64). 

Er is een groot verlangen naar geestelijke voeding. “Voeding is daar waar het evangelie verbinding

maakt met mensen en andersom (...) Dat evangelie kan zo veel vormen 

aannemen als nodig is om ons te vinden en aan te raken. De richting 

voor onze zoektocht is dat kerkdiensten moeten helpen om daar te 

komen (...)  Niet de gangbare vormen, de vroegere of nieuwe 

vormen zijn bepalend, maar de vraag of mensen daar komen, 

waar het weer stroomt tussen mensen en God” (blz.69).

De rol van de predikant wordt zo ook anders. Het is

onmogelijk dat hij / zij in elke (kleinschalige) dienst 

voorgaat. De predikant kan meer spirituele coach 

worden rond het verwoorden van het evangelie 

en toeruster voor een veel grotere groep mensen 

dan nu meestal het geval is. 

4. DE KERK VAN LEEGLOPEND DORP NAAR NIEUWE FAMILIE - hoe we verbinden

De schrijvers constateren een soort verlegenheid. Een door hen verrichte peiling gaf aan dat een ruime

meerderheid het belang van verandering als urgent ziet en dat tevens een meerderheid verwacht dat

deze verandering er niet gaat komen. 

Al verscheidene jaren is een proces gaande dat netwerken en relaties losser geworden zijn, ook in de

kerk, en dat kerkleden meer divers denken en zijn dan voorheen; het homogene plaatje van vroeger

past niet meer. Maar hoe ervaar je dan toch eenheid en verbondenheid in de gemeente?

“We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk” (blz.79). “De

situatie doet denken aan wat je ziet bij kleinere treinstations. De eerste stap is dat de loketten sluiten,

maar het stationsgebouw toegankelijk blijft. Vervolgens gaan de aanwezige kioskjes sluiten en wordt

het stiller in de hal. Maar nog steeds loop je er als treinreiziger doorheen en kun je er een treinkaartje

kopen. Al die jaren is daar de schoonmaker trouw elke dag de vloeren aan het dweilen. Ooit voor

ontelbare voetstappen per dag, nu voor de enkeling. Maar de vaste dagelijkse dweilbeurt is hetzelfde.

Tot de dag dat de kaartautomaten naar buiten verplaatst worden, de deuren sluiten en je onder een

overkapping moet wachten op de trein. Pas na jaren van stilte en leegstand krijgt het gebouwtje een
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nieuw leven. Een restaurant opent er z’n deuren. Er is een nieuwe bestemming voor het oude

stationsgebouw” (blz.80).

Kerken kunnen lijken op zo’n treinstation. Maar het heeft weinig zin om in zo’n situatie te blijven

‘vloeren dweilen’. Want het kloppend hart van de kerk is niet ‘de tent’ maar zijn de mensen.

De schrijvers zien een weg in ‘de gemeente als familie’, gezin van God, een welkome gemeenschap zijn.

Relaties, niet de organisatie, staan op de eerste plek.

Het kader van de gemeente is niet het verleden of de traditie. Maar het enige kader is het Koninkrijk

van God. “De kerk is een vindplaats van Gods nieuwe wereld. De plek waar liefde is, waar genade de

cultuur bepaalt, waar vergeving maakt dat er altijd nieuwe ruimte is door alle pijn heen. Gods nieuwe

wereld is het enige kader dat niet zal veranderen. Alle andere kaders die we bedacht hebben, zullen van

tijd tot tijd bijgesteld moeten worden” (blz.86).

Om weer te worden ‘kerk als familie’ benoemen Meijer en Wierenga drie kantelpunten:

1. Kerk voor de makers. Stop met dingen in de lucht houden omdat dat zou moeten of al lang zo gedaan

is (stop met vloeren dweilen). Het gaat niet om lidmaatschap, maar om discipelschap. Stop met zaken

die vooral aanhaken bij consumptiegedrag, maar ga voor deelnemers en mensen die

verantwoordelijkheid willen dragen.

2. Omarm het experiment. Geen grote meerjarenplannen, maar kleinere en flexibele experimenten. Een

zorgende kerk is vooral bezorgd, een ondernemende kerk ziet kansen voor het evangelie.

3. Ambten op de schop. Niet langer mensen bedienen die op hun beurt achterover kunnen leunen, maar

coaching en toerusting. 

Kort samengevat (blz.95):

Drie blokkades om van kerk naar familie te komen:

a. bolwerk: focus op binnenkerkelijk en buiten als bedreiging zien;

b. waarheid en inhoud boven relatie en ten koste van de liefde;

c. denken vanuit de organisatie: top down en structuren waar iedereen in past.

Drie kansen:

1. word een kerk van makers;

2. ga experimenteren en stop met trekken aan wat niet meer

beweegt;

3. focus op toerusting, coaching en eigenaarschap.

Pleidooi voor sterk gericht zijn op het Koninkrijk van God!

5. BROEDPLAATSEN VOOR DE LIEFDE - huiswerk voor de kerk

De kerk als een nieuwe familie, hoe ziet die eruit?

Leef vanuit de liefde van God, leef met liefde voor God, liefde in liefde met elkaar. Vraag je steeds af:

dient wat we doen met elkaar die liefde of niet?

“Wij zien de kerk van morgen in het opstaan van allerlei groepen, die de moed hebben om een

vloeibaar geheel van kleinere gemeenschappen te vormen (...) Een kerkdienst met 500 mensen heeft
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veel waardevols te bieden, maar is niet de plek waar de onderlinge liefde geoefend en verdiept wordt.

Een podium met een geweldige spreker of een kerkdienst vol liederen en muziek ook niet” (blz.103). 

De kleine groep is niet de vervanging van de kerk. Wel: die kleine groepen zijn kerk en niet slechts een

activiteit van de kerk. Twee elementen om hier te benoemen:

- elke groep of kring kan en mag spontaan ontstaan;

- door samenspel van groepen en verbanden kunnen mogelijkheden ontstaan voor structurele

ondersteuning, coaching en toerusting.

Heb lief! Zeven antwoorden die liefde als kernwaarde biedt voor de uitdagingen van de kerk van

morgen:

1. Aandacht voor het individu: je wordt gezien, je mag er zijn (contra individualisme).

2. Stap voorbij de vrijblijvendheid: zoek echte verbinding.

3. Inclusief: ruimte voor iedereen, scheiding tussen binnen en buiten wordt dunner en valt weg.

4. Samenleving: - secularisatie is buiten de kerk, maar net zo goed

binnen de kerk; liefde als mild en

bescheiden antwoord op secularisatie;

- liefde als antwoord op toenemende

eenzaamheid;

- liefde als antwoord op polarisatie.

5. Integraal: kleine families waar de  Bijbel open ligt én waar

zorg is voor elkaar en je samen iets voor je omgeving kunt

betekenen.

6. Organisch: blijf zoeken naar manieren om te verbinden, pin je

niet vast op een organisatie.

7. Duurzaam: waar besteed je je geld aan?

6. EEN BEWEGENDE KERK - hoe kan het anders!

Hoe kun je het voorgaande vorm en inhoud geven? Hoe start je zo’n proces? Dat is de vraag van het

zesde = laatste hoofdstuk.

De schrijvers noemen drie bewegingen, om focus te houden en om aan de slag te gaan. Vooraf zeggen

ze: “Het is Gods kerk, maar wij mensen hebben die kerk vorm gegeven. Om het eerste te behouden,

zullen we het tweede anders moeten aanpakken” (blz.123).

1. De beweging vanuit het hart.

De Bijbel vertelt ons het verhaal van mensen die in beweging zijn; kijk b.v. naar Abraham of Mozes.

Geloven is altijd al ‘onderweg zijn’ geweest; dat is nu niet anders. Handelingen 15 is een indrukwekkend

voorbeeld van hoe de kerk niet vastloopt op de nieuwe situatie dat er nu ook gelovige

niet-Joden zijn die zich niet hebben laten besnijden, maar ‘in

transitie’ gaat: “God, Die weet wat er in de mensen omgaat,

heeft blijk gegeven van Zijn vertrouwen in de heidenen door

hun de Heilige Geest te schenken, zoals Hij die ook aan ons

geschonken heeft” (Hand.15:8) - een beweging vanuit het

hart: “we geloven dat we alleen door de genade van de Heer

Jezus gered kunnen worden, op dezelfde wijze als zij” (vs.11). Niet: ‘als ze lijken op ons, dan
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horen ze erbij’, maar ‘zij horen bij Jezus, net als wij’. Kijk naar wat God aan het doen is! Denk aan de

Nederlandse boer die alle koeien in het eigen weiland heeft staan. De hekken bepalen de leefruimte. De

Australische boer slaat een put in zijn land. De koeien lopen vrij rond en komen uit zichzelf daar

drinken” (blz.128).

2. De beweging vanuit het kruis.

Het evangelie in een notendop: verbinding van God en mens en van geloofsgemeenschap en

samenleving.

Het begint bij de beweging van boven naar beneden: Jezus werd mens. Wij

hoeven niet op te klimmen tot God, Hij daalt af naar ons. Hier ligt 

de eerste opdracht voor de kerk: afdalen, dat is: mensen zien

zoals Jezus hen zag en liefhad. Wees als kerk aanwezig 

op de plek waar je bent. 

Dit ‘ik zie je’ is ook de sleutel naar binnen: de gemeenschap van de kerk.

Het kruismodel (zie afbeelding) kan ook helpen om de verbinding te zien

tussen binnen en buiten. God heeft de wereld lief - en wij? “Kerk, kom naar

buiten! Buiten ligt de sleutel voor binnen” (blz.134). De gedachte dat de

kerk eerst intern op orde moet zijn voordat ze naar buiten kan treden, werkt al jaren niet meer.

De vier richtingen in het kruismodel zijn nauw met elkaar verbonden. Samengevat in drie roepingen die

levensveranderend zijn voor mensen en voor de kerk zelf: “Het afdalen bepaalt de kerk bij de

incarnatie, de menswording van Jezus als eerste roeping: in Zijn spoor willen gaan. Vervolgens is het de

continue verbondenheid tussen binnen en buiten die de kerk maakt tot een inclusieve en opzoekende

gemeenschap. En als derde roeping: als boven, beneden, binnen en buiten verbonden raken, is de kerk

weer die integrale gemeenschap, die de nieuwe heelheid van het Koninkrijk laat zien” (blz.135).

3. De beweging van onderaf.

De huidige structuur van een kerk is vaak als een piramide, topdown. 

Maar juist op het grondvlak brokkelt de structuur af: mensen

voelen zich niet meer verbonden, gaan andere dingen doen en

haken af.

De schrijvers pleiten voor een structuur van cellen, die

vorm krijgt vanuit wat je gelooft - en niet een structuur die

het geloof vorm geeft.

Gevolg voor de leiders is: een verandering van besturend en organiserend leiderschap naar dienend en

coachend leiderschap. Het gaat dan “niet zozeer over beheerszaken en functionele kwesties, als wel

over geestelijke kernvragen die bovenkomen vanuit de gemeenschap” (blz.139).

Tenslotte: “Experimenteren is dan geen uitzondering meer, maar eerder regel (...) Wat kerken nodig

hebben, is teruggaan naar het vertrouwen. God leidt Zijn kerk. Vertrouw Hem dan! En vertrouw elkaar!”

(blz.141).

--------------------

Alphen aan den Rijn / Ter Aar, juni 2021

ds. Johan Trommel
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