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VOORWOORD 

Ruim twee jaar geleden kwam ik met de gezonde gemeente scan van Robert 

Warren in aanraking en deed ik de eerste scan in de stagegemeente in Enschede. 

Een mooie manier van werken waar op een interactieve, prettige en snelle 

manier zichtbaar werd waar een gemeente staat. Een avond met mooie 

gesprekken, stevige momenten en creatieve ideeën. Toen ik driekwart jaar later 

bij de Unie van Baptistengemeenten aan de slag ging als 

gemeenteopbouwwerker met deze scans als één van mijn specifieke taken, had 

ik daar ook erg veel zin in. In die anderhalf jaar heb ik door de gezonde 

gemeente scan met op een mooie manier met veel gemeenten kennis gemaakt 

en zo diversiteit als overeenkomsten in gemeenten te zien.  Het was voor mij 

dan ook een logische stap om dit onderwerp te kiezen voor mijn 

afstudeerproject.  

Graag bedank ik een ieder die dit afstudeerproject mogelijk heeft gemaakt.  

Eduard Groen die mij op deze methode attendeerde en mijn afstudeerbegeleider 

is, mijn collega’s Albrecht Boerrigter, Arjan Treuren en Anne de Vries voor de 

scans die zij hebben gedaan, de ruimte die ik in mijn werk kreeg en hun 

feedback. Bert Roor, beoordelaar vanuit de CHE die mij hielp om de puntjes op 

de i te zetten. De gemeenten waar de scans zijn gedaan en die hun gegevens 

beschikbaar stelden voor dit onderzoek, de medestudenten die gegevens van 

hun scans aanleverden. Daarnaast natuurlijk het thuisfront: Jan-Henk, Michal en 

Ilja voor de mogelijkheden om veel tijd aan studie te kunnen besteden.  

 

Warren1 haalt in zijn inleiding van het Handboek gezonde gemeente  

Efeziërs 4:13 aan:  

Totdat wij allen komen tot de eenheid vanuit het geloof en vanuit de 

kennis van de zoon van God, tot een volkomen mens-zijn, tot de volle 

maat van rijpheid vanuit de Christus. 

Een tekst die vanaf mijn 16e met me meegaat en waar ik vooral veel vragen bij 

had als ik om me heen keek. Een tekst die de laatste jaren nieuw voor me werd 

omdat Christus zelf die eenheid, kennis en volheid in de kerk belooft en geeft.  

Het is mijn verlangen en gebed dat die volheid van Christus  meer en meer 

zichtbaar mag worden in gemeenten en haar omgeving.   

 

Ingeborg Janssen-te Loo  

                                       

 

1  Warren, R., Handboek gezonde gemeente, Gorinchem, Ekklesia 2008   
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1. GEZONDE GEMEENTEN? 

1.1 INLEIDING 

Veel Baptisten gemeenten staan voor de vraag ‘wie zijn wij en wat is onze 

missie?’  Een aantal gemeenten heeft het verlangen over deze vragen na te 

denken in het kader van visie –en beleidsvorming, zij zoeken naar een nieuwe 

voorganger of hebben het gevoel vast te lopen in de waan van de dag  en zoeken 

een werkwijze die hen hierbij helpt. Bij andere gemeenten blijft deze vraag lang 

op de achtergrond tot er een urgente aanleiding is om hierover na te denken. 

De staf en Unieraad van de Unie van Baptistengemeenten signaleert deze vragen 

en heeft het verlangen om beter aan te sluiten bij vragen van gemeenten. 

Daarom wil zij in kaart gebracht hebben waar gemeenten staan, in welke 

kenmerken gemeenten sterk zijn, wat hen weerhoudt om een gezonde gemeente 

te zijn en waar verschillen liggen. Op deze manier hoopt zij de gemeenten beter 

en meer op maat te kunnen ondersteunen in gemeente opbouwprocessen.  

In het beleidsplan van de Unie van Baptistengemeenten 2010-2012 heeft het 

taakveld Gemeenteopbouw en evangelisatie dit als volgt  verwoord:  

BOUWEN VAN GEZONDE GEMEENTEN EN STICHTEN VAN NIEUWE GEMEENTEN.  

Het taakveld gemeenteopbouw en evangelisatie binnen de Unie van 

Baptistengemeenten wil bidden, zoeken en meewerken om plaatselijke gemeenten 

te helpen om missionair- diaconaal gemeente te zijn, met als doel het bouwen van 

gezonde gemeenten en het stichten van nieuwe gemeenten.  

Een van de speerpunten om aan deze doelstelling vorm te geven is het stellen van 

een diagnose van de gezondheid van de gemeente middels het onderzoek naar 

‘Gezonde Gemeenten’ volgens de methode ‘Growing Healthy Churches’ van Robert 

Warren.  

De gezonde gemeente scan houdt gemeenten een spiegel voor en kan startpunt 

zijn voor verandering, tot gezond wording van de gemeente, zeker als dit gevolgd 

kan worden door een gemeenteopbouwtraject door de gemeente zelf of onder 

begeleiding van een gemeenteopbouwwerker.
2
 

De bedoeling is dat de gegevens uit de scans, die zijn uitgevoerd in verschillende 

gemeenten, worden uitgewerkt in een landelijk beeld om zo zicht te krijgen op 

gemeenten nu. 

                                       

 

2 (Unie van Bapisten Gemeenten, Beleidsplan 2010-2012, Algemene Vergadering boek 2009 (Barneveld: Unie 
van Baptistengemeenten, 2009) deel 3 blad 19) 
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1.2. OPZET VAN HET ONDERZOEK 

1.2.1 VRAAG EN DOELSTELLING 

VRAAGSTELLING:  

Welke aanbevelingen kunnen vanuit de resultaten van de gezonde gemeente 

scans aan de Unieraad en staf van de Unie van Baptistengemeenten worden 

gegeven om plaatselijke gemeenten te ondersteunen in het werken aan hun 

vitaliteit? 

DOELSTELLING:  

Rapport met aanbevelingen waarin zicht wordt gegeven op de gezondheid van 

gemeenten aangesloten bij de Unie van Baptistengemeenten, om zo, als 

Unieraad en staf, gemeenten op een gezonde weg te stimuleren en de 

dienstbaarheid aan gemeenten te versterken.  

DEELVRAGEN:  

 Wat is de methodologische verantwoording van de gezonde gemeente 

scan vanuit theologische en veranderkundige invalshoek?  

 Wat zijn de landelijke resultaten van de gezonde gemeente scan uit 20 

gemeenten? 

 Welke contextuele factoren spelen een rol? 

 Hoe kunnen gevonden sterkten, zwakten en verschillen geduid worden? 

 Hoe kunnen de gevonden resultaten vertaald worden in lessen en 

beleidsaanbevelingen die passen bij het karakter van de Unie van 

Baptistengemeenten?  

  

1.2.2 DE OPZET VAN DIT VERSLAG IN RELATIE TOT WIJZE VAN THEOLOGISEREN 

In dit verslag wordt eerst de methodiek van de gezonde gemeente scan 

besproken, vervolgens wordt deze methodiek vanuit verschillende invalshoeken 

bekeken. In hoofdstuk 3 worden de resultaten uit de scan samenvattend en 

beschrijvend weergegeven. Daarna worden deze gegevens geduid vanuit de 

geschiedenis van het Nederlandse Baptisme, haar identiteitskenmerken en de 

huidige samenleving. Aansluitend wordt een kritische analyse gegeven vanuit 

een drietal theologische invalshoeken met daarop volgend aanbevelingen. Voor 

deze volgorde is gekozen omdat dit past bij de manier waarop Baptisten 

theologiseren, namelijk vanuit de praktijk en vervolgens daar op reflecterend: 
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‘Theologische reflecties bewegen zich van de primaire of geleefde theologie van 

een geloofsgemeenschap in de richting van theologie van de tweede orde die 

kritisch reflecteert op de ervaringen met God en op de praktijken van die 

gemeenschap.’3  

De Baptistentheoloog McClendon zegt ten eerste dat theologie contextueel is, ‘to 

be true, our theologies must represent us as we are, as well as representing God 

as God.’4 Hierdoor ontstaat een gewenste verscheidenheid en contextualisatie in 

theologie. Dit betekent geen ‘laat maar waaien’ subjectivisme. Het gaat erom dat 

theologie altijd theologie is van de gemeenschap, die het evangelie relateert aan 

een specifieke plaats en tijd. Daarnaast is deze theologie vanuit de gemeenschap 

verbonden met wederzijdse getuigen en kritische correctie. Ten tweede zegt 

McClendon dat theologie op narratieven gebaseerd is. Veel Baptistentheologen 

hebben door de eeuwen heen de nadruk gelegd op de Bijbel en op 

geloofservaring. Na de Verlichting raakte de verbinding tussen Bijbel en 

geloofservaring in het gedrang en kwam de aandacht te liggen op modernisme of 

conservatisme. In onze postmoderne tijd is narratieve theologie herontdekt. 

Narratieve theologie  

‘may show more clearly how experience and Bible can be related to one another without 

making a philosophical foundation of either’(…) The baptist vision sees that the narrative 

the Bible reflects, the story of Israel, of Jesus, and of the church, is intimately related to 

the narrative we ourselves live.’5  

This is that en then is now zijn twee principes die in de systematische theologie 

van McClendon voorkomen en richting geven aan zijn wijze van theologiseren. 

This is that houdt in dat dit wat we hier en nu meemaken spiegelen aan de Bijbel 

en de geschiedenis van de kerk. Then is now grijpt vooruit: wat dan zal zijn als 

Christus terugkomt, mogen we ook nu al deels om ons heen zien gebeuren en 

elkaar daartoe aansporen.6 In dit verslag start ik met te kijken naar het this and 

now, door te beginnen met het kijken naar de gezonde gemeente scans en  

vervolgens daar een theologische reflectie op te geven. In de aanbevelingen kijk 

ik hoe het then ons in het now kan helpen. 

  

                                       

 

3 (Parushev, Parush R., Doing theology in a baptist way, Zo zijn onze manieren! (Barneveld: Unie van 
Baptistengemeenten, 2009) pag. 15,16) 
4 (McClendon, James Wm. Jr., Ethics (Nashville: Abingdon Press, 2002) pag. 35)  
5 Ibid., pag. 36 
6 Ibid., pag. 30, 31  
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2. DE METHODIEK VAN DE ‘GEZONDE GEMEENTE SCAN’ 
In dit hoofdstuk wordt uitgelegd wat de gezonde gemeente scan is. Vervolgens 

wordt deze methodiek vergeleken met natuurlijke gemeenteontwikkeling en 

wordt een sociaal constructionistische blik op de methode gegeven.  Aansluitend 

wordt besproken hoe de scan is ingezet in gemeenten.  

2.1 DE ‘GEZONDE GEMEENTE SCAN’.  

In Engeland is door Robert Warren en collega's onderzoek gedaan op het terrein 

van gemeenteopbouw binnen de Anglicaanse Kerk. Een aantal gemeenten 

groeiden terwijl de meeste gemeenten terugliepen. De vraag voor Warren en 

collega’s was: hoe komt het dat bepaalde gemeenten groeien? Warren kwam tot 

de conclusie dat gemeenten van allerlei signatuur, met verschillende typen 

voorgangers  en verschillende leiderschapsstructuren, een periode van groei 

kunnen doormaken, terwijl zij daar niet eens bewust op uit waren. Ook aspecten 

als stad of platteland of het aantal gemeenteleden speelden geen rol. 

Gezonde gemeenten zijn gemeenten die een bepaald evenwicht hebben, geen 

gemeenten waar pijn afwezig is of die vooral getalsmatig groeien. Gezonde 

gemeenten zijn gemeenten die onderweg zijn en zich daarbij oefenen in 

discipelschap.7 Het zijn  gemeenten die zorg dragen voor het leven van de kerk 

en haar voeding.  

Warren ontdekte een aantal specifieke gemeenschappelijke kenmerken die 

bepalend zijn voor de groei en gezondheid van de gemeente. In een gezonde 

gemeente is er evenwicht tussen de volgende kenmerken: 

1: bezield zijn door geloof   

2: een naar buiten gerichte blik     

3: op zoek naar wat God wil    

4: de kosten van verandering en groei onder ogen zien  

5: leven als een echte gemeenschap   

6: ruimte maken voor iedereen   

7: een paar dingen doen en deze goed doen8   

                                       

 

7 (Warren, Robert, Handboek gezonde gemeente (Gorinchem: Ekklesia 2008) pag. 13) 
8 (Janssen-te Loo, Ingeborg et al 2010, Gezonde gemeente map (Barneveld: Unie van Baptistengemeenten, 
2010) pag Inleiding A1 -2) uit Warren, Robert, Handboek gezonde gemeente (Gorinchem: Ekklesia 2008) pag. 
9. Er is voor gekozen niet exact dezelfde formulering te gebruiken als in het handboek van Warren, in eerste 
instantie is in de scans gebruik gemaakt van de originele versie van het boek van Warren, deze is enigszins 
aangepast aan de Nederlandse versie. Hier is gebruik gemaakt van de vertaling zoals opgenomen in de 
Gezonde gemeente map.  
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Op basis van deze kenmerken is de gezonde gemeente scan ontwikkeld. Deze 

scan is op een eenvoudige, interactieve werkwijze te gebruiken in de gemeente. 

Naar aanleiding van deze zeven kenmerken wordt er in een bijeenkomst een 

profiel van de gemeente gemaakt. Op deze manier verwoordt de gemeente zelf 

waar zij staat en tegelijkertijd waarin zij verlangt te groeien. Het geeft een 

handvat om als gemeente mee verder te gaan. Warren gaat er vanuit dat een 

deelname van tien betrokken gemeenteleden, al dan niet raadsleden, voldoende 

is voor een goed resultaat van de scan, zowel bij een kleine als grote gemeente. 

2.2 DE METHODIEK VAN DE GEZONDE GEMEENTE SCAN NADER BEKEKEN 

De gezonde gemeentescan is een werkwijze die uitgaat van kenmerken en die 

bruikbaar is in gemeenten van verschillende signatuur. De nadruk ligt op het 

zijn, op het karakter van de gemeente in plaats van op het doen, haar 

activiteiten. De meest voorkomende vraag bij de keuze voor deze methodiek is 

de vraag ‘waarom niet de werkwijze van Christian Schwarz met Natuurlijke 

gemeenteontwikkeling?’9 Een voor de hand liggende vraag waar Warren op in 

gaat.  

2.2.1 GEZONDE GEMEENTE SCAN EN NATUURLIJKE GEMEENTEONTWIKKELING 

Natuurlijke gemeenteontwikkeling werkt met vier bouwstenen. De eerste 

bouwsteen van Natuurlijke gemeenteontwikkeling van Schwarz richt zich op acht 

kwaliteitskenmerken met de vraag ‘Wat moeten wij doen?’ De acht 

kwaliteitskenmerken van Schwarz zijn: toerustend leiderschap, gavengerichte 

taakvervulling, hartstochtelijk geloofsleven, doelmatige structuren, inspirerende 

samenkomsten, groeizame gemeentekringen, behoeftengerichte evangelisatie en 

liefdevolle relaties. Op deze kenmerken analyseert Natuurlijke gemeente 

ontwikkeling de gemeente, en gaat vervolgens verder met de vragen ‘Wanneer, 

hoe en waarom moeten wij dat doen?’ 10 Schwarz richt zich dus op 

kwaliteitskenmerken en benoemt deze in de vorm van activiteiten (doen).  

Warren geeft aan dat Gezonde gemeente uit gaat van waarden, doelstellingen en 

kenmerken terwijl Natuurlijke gemeenteontwikkeling zich meer uitdrukt in 

termen van activiteiten of handelingen. Natuurlijke gemeenteontwikkeling drukt 

zich meer kwantitatief11 uit en werkt volgens vragenlijsten die vooraf of op een 

                                       

 

9 (Schwarz, Christian A., Natuurlijke gemeenteontwikkeling (Hoornaar: Gideon, 1996)) 
10 (Schwarz, Christian A., De praktijk van natuurlijke gemeenteontwikkeling (Hoornaar: Gideon, 1997) pag. 7) 
11 (Warren, Robert, Handboek gezonde gemeente (Gorinchem: Ekklesia, 2008) pag. 16,17) 
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gemeenteavond door  een dertigtal representatieve actieve gemeenteleden 

worden ingevuld. In een tweede avond wordt het gesprek gevoerd over de 

uitslag van het onderzoek, waarna een begeleidingstraject kan volgen gebaseerd 

op de werkwijze van Natuurlijke gemeente ontwikkeling.12 Gezonde gemeente is 

een scan die op gemeenteavonden goed te gebruiken is, waar snel een beeld 

ontstaat hoe gemeenten ervoor staan. Op de avond zelf volgt het gesprek over 

de kenmerken in relatie tot de gemeente. Vervolgens vindt verslaglegging plaats 

die wordt besproken. Ook dan kan een begeleidingstraject volgen waarbij 

gekozen kan worden voor verschillende gemeenteopbouw werkwijzen. Juist 

vanwege de nadruk op waarden en kenmerken, de nadruk op het zijn van de 

gemeente en de flexibiliteit in vervolgtrajecten is gekozen voor de methode van  

Warren.  

2.2.2 OMGEVINGSANALYSE 

Een andere vraag die naar voren komt bij de gezonde gemeente scan is waarom  

er alleen gekeken wordt naar de beleving van leden en vrienden terwijl de 

omgevingscomponent ontbreekt. Met name bij de kenmerken een naar buiten 

gerichte blik en ruimte maken voor iedereen zou deze input zeer waardevol 

kunnen zijn. Omdat door de werkwijze van gezonde gemeente veel leden en 

vrienden participeren in het onderzoek, ontstaat een proces waarin een sterk 

bewustzijn over gemeente zijn op komt. In dit onderzoek ligt de focus op ‘hoe 

kijkt de gemeente naar zichzelf?’ Daarom is voor deze methode gekozen in 

plaats van hier een omgevingsonderzoek bij te betrekken. Een 

omgevingsonderzoek is in een vervolgtraject zeker mogelijk.  

2.2.3 GEZONDE GEMEENTE EN SOCIAAL CONSTRUCTIONISME 

Sociaal constructionisme is de theorie die zegt dat elk sociaal systeem zijn eigen 

realiteit creëert en definieert.13 Mensen zijn voortdurend bezig de werkelijkheid 

van betekenis te voorzien door de werkelijkheid woorden te geven. Dit proces 

van betekenisgeving vindt plaats in interactie tussen mensen. Ofwel door sociale 

interactie creëren we een werkelijkheid. 14  Dat wat we meemaken, onze 

geschiedenis en ervaringen, vormt ons, geeft richting in de betekenisgeving van 

de werkelijkheid zoals we die ervaren.  Als we denken dat we gastvrij zijn, zullen 

we hierin bevestigd worden en hier naar handelen, enzovoort. Onderzoek richt 

                                       

 

12 (Kloe, de Paul, Onderzoek: http://www.ncd-nederland.org/Onderzoek/tabid/63/Default.aspx, 22-04-2010) 
13 (Cooperrider, David L., Appreciative Inquiry handbook, (Brunswick, Crown Custom Publishing, Inc. 2008) 
pag. 14, 15 ) 
14 (Masselink, Robbert en Jong, de Joep, Waarderend organiseren (Nieuwerkerk ad IJssel: Gelling Publishing, 
2008) pag. 17, 18) 
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zich dan op analyse van de relatief spontane reacties van mensen in hun denken, 

voelen, woorden die zij hier aan geven en acties die hier uit naar voren komen.15  

Als we vanuit het sociaal constructionisme kijken naar de gezonde gemeente 

scan dan zien we een aantal overeenkomsten. De gezonde gemeente scan is een 

kwalitatief onderzoek wat de beleving van mensen over verschillende kenmerken 

van gemeente-zijn in kaart brengt. Deze beleving is afhankelijk van de manier 

waarop iemand in de gemeente staat, afhankelijk van zijn of haar eigen 

geschiedenis en ervaringen. Door het gesprek over de uitslag van de scan 

ontstaat een wisselwerking tussen verschillende inzichten van mensen. Het wordt  

helder waar de ideeën van mensen over de kenmerken met elkaar 

overeenkomen en verschillen. In die zin is de gezonde gemeente scan goed te 

plaatsen binnen de theorie van het sociaal constructionisme. Daarom zal ook de 

meeste aandacht in dit onderzoek uitgaan naar het beschrijven van de gemeente 

zoals gemeenten dit zelf ervaren.   

2.3 KEUZE VOOR GEMEENTEAVOND 

De scan kan zowel met kader of raad of gemeentebreed uitgevoerd worden. 

Omdat Baptistengemeenten een congregationalistisch karakter hebben is er in de 

meeste situaties voor gekozen de gemeente bij dit proces te betrekken om 

zoveel mogelijk leden en vrienden de gelegenheid te geven mee te doen16.  

De meest gebruikte opzet van een gezonde gemeente scan bestaat uit de 

volgende onderdelen: 

 Introductie van de zeven kenmerken 

 Invullen van de scorelijst17, waarbij voor elk kenmerk een cijfer tussen de 1 

(zwak, een belemmerende factor) en 6 (sterk) gegeven kan worden 

 Maken van het gemeenteprofiel, ondertussen gaat de gemeente in kleine 

groepen in gesprek over wat hen het meeste heeft geraakt of is opgevallen 

                                       

 

15 (Hogg, Michael A. and Vaughan, Graham M., Social psychology- an introduction (Hertfordshire: Simon & 
Schuster International Group, 1995) pag. 25) 
16 In de onderzoeken die in twintig gemeenten zijn gedaan is dat in twaalf situaties op een gemeente avond 
geweest, in drie situaties met een brede raad, in drie situaties met een breder kader, in één situatie eerst met 
de raad en later met de gemeente en in één andere situatie eerst met de raad en later met een breder kader.   
In de situatie waarin de scan zowel met de raad als de gemeente is gedaan kwamen beide uitslagen overeen 
qua volgorde van sterkten en zwakten, afwijkingen binnen de kenmerken varieerden van 0,04 tot 0,28. Beide 
scans zijn door dezelfde procesbegeleider begeleid. Op de gemeente avond waren de cijfers iets hoger dan op 
de raadsdag. De scan in zowel raad als breder kader is intern in een gemeente uitgevoerd.  
De gemeenteavond is in negentien van de twintig situaties geleid door een externe begeleider, in vijftien 
situaties door een gemeenteopbouwwerker die ervaring heeft in dit soort gemeenteopbouwprocessen, in vier 
situaties door een student theologie van het Baptistenseminarium in aansluiting op het vak Ecclesiologie. 
17 Zie bijlage 1 
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 Plenaire reflectie op het gemeenteprofiel: sterkten, verschillen, wat 

belemmert ons? 

 Waar willen we aan werken? Welke kenmerken hebben de meeste prioriteit? 

En welke aandachtspunten specifiek? 

 Samenvatting en conclusie, bespreken hoe verder te gaan. 

 

In situaties waar hier vanaf is geweken is gekozen voor een uitgebreider traject 

van een dag of meerdere avonden.  
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3. DE RESULTATEN UIT DE ‘GEZONDE GEMEENTE SCAN’. 
In dit hoofdstuk worden de resultaten die uit de gezonde gemeente scan naar 

voren komen beschreven per kenmerk. Voor hier op in te gaan wordt eerst een 

methodische verantwoording van de aanpak beschreven.  

3.1 METHODISCHE VERANTWOORDING 

De gezonde gemeente scan is grotendeels in 200918 uitgevoerd in 20 van de 80 

gemeenten die aangesloten zijn bij de Unie van Baptistengemeenten. De 

gemeenten waar de gezonde gemeente scan is uitgevoerd liggen verspreid over 

Nederland en verschillen in mate van verstedelijking, grootte en ontstaansjaar.19 

Op deze manier ontstaat een indruk van hoe de 80 gemeenten er voor staan.20  

De gegevens zijn per gemeente uitgewerkt in een verslag van de bespreking van 

de sterke, zwakke en verschil kenmerken en met mogelijke aanbevelingen en 

denkvragen terug gegaan naar de gemeente.21 Dat betekent dus dat niet alle 

kenmerken in gemeenten besproken zijn. Alleen die kenmerken zijn besproken 

die gemeenten zelf als sterk, zwak of verschillend ervoeren. In de verslaglegging 

komen diezelfde kenmerken dan weer naar voren. In veertien situaties hebben 

de gemeenten dit verslag ontvangen, de onderzoeken die door mijn 

medestudenten en twee van mijn collega’s zijn gedaan hebben een andersoortige 

verslaglegging. Vervolgens zijn voor dit onderzoek alle gegevens bij elkaar gezet 

waarbij elke gemeente groot of klein, als een eenheid telt. Hierbij is ook gekeken 

naar de invloed van de procesbegeleider op de uitkomst van de scans. De dertien 

scans die ik zelf heb gedaan zijn vergeleken met de zeven andere scans.22 Hieruit 

komt naar voren dat de sterke en zwakke kenmerken precies hetzelfde zijn. De 

gemiddelde scores liggen bij de scans die ik zelf heb gedaan wel hoger dan bij de 

andere scans.   

                                       

 

18 In 1 gemeente heeft het onderzoek in 2005 en 2007 plaats gevonden, in 1 gemeente in 2008 en 2 
gemeenten in 2010. 
19 In bijlage 2 vind u hier meer informatie over. Deze gemeenten zijn in de grafieken in dit verslag genummerd 

van 1-20, in deze bijlage  is gekozen voor een weergave op provincie om de gegevens voldoende te 

anonimiseren.   
20 Hierbij moet worden opgemerkt dat vijftien gemeenten benaderd zijn met de vraag om mee te doen aan 
deze scan, daarvan hebben zes gemeenten meegedaan. Gemeenten die niet deelnamen aan de scan gaven aan 
met andere thema’s of prioriteiten bezig te zijn, de druk van een gemeenteavond hoog te vinden, of werken 
met Natuurlijke gemeenteontwikkeling. Daarnaast hebben drie gemeenten zichzelf aangemeld, zijn er zeven 
scans gedaan in het kader van een gemeenteopbouw vraag aan de Unie en zijn er vier scans gedaan door 
studenten. Kortom gemeenten die deelnamen aan de scan zijn gemeenten waar de vraag om een analyse ook 
leeft.  
21 Zie bijlage 3 voor een globale opzet van dit verslag 
22 Zie bijlage 4  
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Daarnaast is er een verdeling gemaakt tussen tien gemeenten met een concrete 

zoek- of begeleidingsvraag en tien gemeenten zonder concrete vraag. Hier komt 

een verschil naar voren in de volgorde van de sterke punten. 23  Dezelfde 

kenmerken zijn zwak en dezelfde kenmerken zijn sterk. Bij gemeenten zonder 

concrete zoekvraag ligt de gemiddelde score hoger. Het verschil tussen een 

gemeente met een zoekvraag en een gemeente zonder zoekvraag is klein 

waardoor dit onderzoek representatief is qua sterke en zwakke punten in 

Uniegemeenten.  

Van alle gemeenten is bekend wat de beduidende 24  sterkten, zwakten en 

verschillen per gemeente zijn. 25  Daarbij merk ik nogmaals op dat dit een 

belevingsonderzoek is en dat de cijfers niet bijzonder kwantitatief 

geïnterpreteerd moeten worden. Het gaat met name om de verschillen in het 

ervaren van de verschillende kenmerken. De cijfers zijn meer ter duiding dan 

maatgevend. De focus ligt dus vooral op de zwakke en sterke kenmerken binnen 

gemeenten. Een 3,4 op een schaal van 1-6 kan dus voor de ene gemeente een 

sterk kenmerk zijn en voor de andere gemeente een zwak kenmerk. Een 

gemeente gemiddelde wat hoger of lager  ligt zegt in dit onderzoek vooral iets 

over de zelfbeleving van de gemeente. Warren merkt daarbij op dat een 

gemeente die zichzelf gemiddeld erg hoge cijfers geeft niet goed in de spiegel 

heeft gekeken.   

Het gezamenlijk beeld van deze twintig gemeenten ziet er als volgt uit: 

 

1. bezield door geloof 3,8 

2. blik naar buiten 3,1 

3 zoekt wat God wil 3,2 

4. kosten van groei 3,5 

5. levende gemeenschap 4,0  

6 ruimte voor iedereen 4,1 

7. paar dingen goed 4,2 

                                       

 

23 Zie bijlage 4 
24 Beduidend: dit woord wordt gebruikt als het cijfer van een kenmerk meer dan 1x de standaarddeviatie 
afwijkt van het gemiddelde van de kenmerken. Het gaat hier om vergelijking van de kenmerken binnen een 
gemeente. 
25 Zie bijlage 4 

FIGUUR 1- GEZAMENLIJK BEELD VAN 20 GEMEENTEN 
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Uit deze globale blik komt naar voren dat een paar dingen goed doen en ruimte 

maken voor iedereen de sterkste kenmerken zijn, gevolgd door levende 

gemeenschap. De zwakste kenmerken zijn blik naar buiten en zoeken wat God 

wil26. De grootste verschillen binnen gemeenten komen naar voren bij levende 

gemeenschap en  zoeken wat God wil. De grootste verschillen tussen gemeenten 

komen naar voren bij blik naar buiten.  

Op bovengenoemde kenmerken gaan we in eerste instantie in door te kijken wat 

gemeenten hier zelf over gezegd hebben. We starten met het kijken naar de 

sterke kenmerken van de gemeenten.  

Elk kenmerk wordt beschreven in subkenmerken. Per subkenmerk wordt eerst 

dat aangegeven wat in de meeste gemeenten herkenbaar is, daarbij wordt soms 

een illustratieve opmerking van een gemeente gegeven. Om vervolgens stap 

voor stap uit te komen bij dat wat in maar één of twee gemeenten naar voren 

komt.  Uitzonderingen hierop worden in de tekst aangegeven. Deze keuze is 

gemaakt om te voorkomen dat allerlei cijfers in de tekst belanden waardoor de 

indruk ontstaat dat dit een kwantitatief onderzoek is en de leesbaarheid 

vermindert. Per kenmerk is gekeken of er een mogelijke relatie is tussen 

sterkten, zwakten en verschillen en de grootte van de gemeente, de mate waarin 

de gemeente regionaal, stedelijk27 of plaatselijk gericht is, de provincie waarin de 

gemeente gevestigd is, de leeftijd van de gemeente en stevige crises28 in de 

afgelopen vijf jaar. Deze laatste factor is meegenomen omdat dit in acht van de 

twintig gemeenten benoemd is. Zes van deze gemeenten hadden een 

begeleidingsvraag.  Als zaken opvallen wordt dit vermeld.  

In de kopjes van de volgende paragrafen is eerst de omschrijving van de 

kenmerken in de verschillende aspecten opgenomen en vervolgens een tabel met 

de scores van de gemeenten. De cursieve woorden zijn de kernwoorden. De 

volgorde van gemeenten in de tabel is constant dezelfde.   

                                       

 

26 De volgorde voor gemeenten met een zoekvraag is een paar dingen goed, levende gemeenschap en ruimte 
voor iedereen. Voor gemeenten zonder zoekvraag ruimte voor iedereen, paar dingen goed en levende 
gemeenschap. De volgorde voor gemeenten met een zoekvraag is bij de zwakste kenmerken blik naar buiten 
en zoeken wat God wil, in gemeenten zonder zoekvraag is het net andersom, maar dit verschil is 
verwaarloosbaar.   
27 Stedelijk: hierbij wordt uitgegaan van een stad met meer dan 70.000 inwoners, dit zijn 10 van de 20 
gemeenten 
28 Onder een stevige crisis wordt hier en in de  verdere tekst  een conflict bedoeld waarbij één of meerdere 
raadsleden of de voorganger hun taken hebben neergelegd.  
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3.1 KENMERK 7: EEN PAAR DINGEN DOEN EN DEZE GOED DOEN  

Eerder doelgericht dan verwoed met van alles en nog wat bezig  

a. doet de basale dingen goed: diensten, pastoraat, beheer en bestuur 

b. diensten op scharniermomenten (bv. doop en huwelijk) worden als zinvol ervaren en 

geven zicht op God en geloof 

c. de gemeente is zelf goed nieuws: in hun houding en manieren van doen 

d. geniet van wat er wordt gedaan en zijn ontspannen over wat er niet wordt gedaan 

 

 

TABEL 1- BEELD 20 GEMEENTEN- EEN PAAR DINGEN GOED 

a en b. Een paar dingen doen en deze goed doen wordt als een sterkte ervaren.29 

De gemeenten die dit kenmerk als sterkte ervaren vertellen dat basale dingen 

goed lopen en dat er ontwikkeling is op dit kenmerk. Een gemeente zegt dat het 

hoge cijfer voor dit kenmerk aangeeft dat zij tevreden zijn met de organisatie 

van de gemeente. In gemeenten waar gemeenteopbouwtrajecten lopen geven zij 

dit traject aan als een reden waarom dit kenmerk hoog scoort. Daarbij worden 

diensten negen keer genoemd, vaak in één adem met kringen; pastoraat zeven 

keer; bestuur zes keer en beheer/praktische zaken drie keer. Deze aspecten 

worden ook genoemd in gemeenten waar recent een stevige crisis is geweest. In 

                                       

 

29 In 13 gemeenten wordt dit kenmerk als een sterkte ervaren. In 9 van deze gemeenten is dit het sterkste 
kenmerk. In 3 gemeenten wordt hier verschillend over gedacht, in 1 gemeente is het zowel een sterkte als 
verschilpunt.  
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twee gemeenten worden bij de basale dingen ook interkerkelijke, diaconale  en 

evangelisatieactiviteiten genoemd. Dit zijn beide gemeenten die meer dan 

anderen hun blik naar buiten richten. Andere basale dingen die genoemd 

worden, zijn de bidstond en het jeugdwerk. Gemeenten refereren aan doop- en 

trouwdiensten als echte feesten. 

c en d. Vervolgens wordt benoemd dat er een veelheid aan activiteiten is. Om 

een voorbeeld te noemen, in een gemeente van zo’n 200 leden zijn er 39 

werkgroepen of verenigingen actief, de kringen zijn daar nog niet in 

meegenomen. Gemeenten geven aan dat het lastig is om al deze verschillende 

activiteiten te bemensen en daardoor ontstaat het gevoel dat veel zaken op een 

kleine groep mensen terecht komt, waardoor sommige mensen veel 

verschillende taken hebben. Daarnaast wordt opgemerkt dat het nodig is een 

lange adem te hebben om iets op te bouwen en dat het gemakkelijker is mensen 

op projectbasis te activeren dan langdurig. Tegelijk is er in de meeste gemeenten 

een stevige kern van actieve mensen. In één gemeente ervaren mensen 

onvoldoende ruimte om dat te doen wat zij graag willen doen.  

De vraag wordt dan ook gesteld of er niet teveel activiteiten worden 

georganiseerd. Vijf gemeenten stellen zichzelf de vraag of zij wel genieten van 

wat er wordt gedaan en of zij in die zin zelf goed nieuws zijn, of zij wel echt 

ontspannen zijn over wat zij niet doen. Een gemeente die van zichzelf zegt dat 

zij gavengericht werkt en dat mensen zichzelf niet voorbijlopen maakt de vraag 

over de veelheid van taken en activiteiten concreet: wat heeft de regio nodig? En 

hoe kunnen we daar op inspelen? 

Gemeenten geven aan sterk te zijn in de basale dingen en diensten op 

scharniermomenten, maar vragen zich tegelijkertijd af of ze niet teveel doen, of 

zij zelf goed nieuws zijn en ontspannen zijn over wat zij doen.  
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3.2 KENMERK 6: RUIMTE MAKEN VOOR IEDEREEN 

Inclusief in plaats van exclusief 

a. gastvrijheid: zich inspannen om nieuwkomers op te nemen in het gemeenteleven 

b. kinderen en jongeren worden geholpen er bij te horen, een eigen bijdrage te leveren 

en worden gevoed in hun geloof 

c. zoekers: worden aangemoedigd om het geloof in Jezus te verkennen en te ervaren, 

voeden van het geloof van leden en vrienden 

d. verschillen: in sociale en etnische achtergronden, mentale en lichamelijke 

mogelijkheden en in levensfasen worden als een kracht gezien 

 

 

TABEL 2- RUIMTE VOOR IEDEREEN 

a. Ruimte maken voor iedereen wordt als een sterkte ervaren door negen 

gemeenten.30 Zes van deze gemeenten zijn gemeente in een stad van meer dan 

70.000 inwoners. Daarnaast is dit het sterkste kenmerk van gemeenten zonder 

specifieke zoekvraag. Acht gemeenten geven aan gastvrij te zijn voor 

nieuwkomers. Deze gastvrijheid bestaat uit mensen warm welkom heten, 

mensen aanspreken na de dienst. Twee gemeenten vertellen dat mensen snel 

een plek vinden op een kring. Mensen die relatief kort in de gemeente zijn en 

deelnemen aan de gemeenteavond ervaren over het algemeen een warm 

welkom. In dit onderzoek komt niet naar voren hoe mensen die zich niet 

aansluiten hierover denken. Een jonge gemeente vertelt dat nieuwkomers 

                                       

 

30
 9 gemeenten geven ruimte maken voor iedereen aan als een sterkte, bij 8 van deze gemeenten is dit het 

sterkste punt, bij 4 van deze 9 gemeenten is het zowel een sterkte als verschil. In 1 gemeente een zwakte. 
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welkom zijn maar zich wel dienen in te passen in de manier van gemeente-zijn 

zoals deze nu is. Een andere gemeente zegt bang te zijn voor de invloed van 

nieuwkomers omdat het zo’n kleine gemeenschap is en nieuwkomers dan zo’n 

stempel kunnen leggen. Twee gemeenten geven aan dat men er op een gegeven 

moment van uit gaat dat mensen wel een plek gevonden hebben, maar dat 

mensen zich  naar verloop van tijd toch alleen kunnen voelen of weer 

uitstromen.  

b. Vijf gemeenten vertellen dat er veel ruimte is voor kinderen en jongeren en 

dat zij prioriteit hebben, twee van deze gemeenten zeggen dat jongeren zelf 

actief zijn in diensten, in één gemeente is kinder- en jongerenwerk gezamenlijk 

met andere gemeenten in hetzelfde gebouw. Deze gemeenten hebben allemaal 

speciale activiteiten voor kinderen en jongeren.  Vier andere gemeenten geven 

aan stevig met jeugdwerk te worstelen, het zijn gemeenten met relatief veel 

ouderen. In drie van deze gemeenten zijn er weinig kinderen. In de andere 

gemeente is er een verschil in visie op jongerenwerk in de gemeente. In die 

gemeente staan ook de aanwezige 20-plussers teveel aan de zijlijn.  

Gemeenten noemen hier het spanningsveld tussen ouderen en jongeren in de 

gemeente, dit komt vooral naar voren in het zoeken naar een liturgie die past bij 

zowel ouderen als jongeren. 

c. Over zoekers is niet veel gezegd in de gesprekken. Een gemeente vertelt dat 

zowel mensen uit andere kerken, als mensen zonder een eerdere kerkelijke 

betrokkenheid zich aansluiten. De gemeente die dit aangeeft heeft een meer dan 

gemiddelde blik naar buiten. Een gemeente geeft aan dat mensen die 

binnenkomen vooral gelovigen zijn. In veel gemeenten is er wel een Alphacursus. 

De vraag is of daar veel zoekers op af komen of meer jong gelovigen.  

d. Twee gemeenten geven aan dat diversiteit deels naar voren komt in de 

verschillende etniciteiten in de gemeente. Twee gemeenten vertellen dat zij juist 

mensen uit de hogere middenklasse of uit een arbeidersmilieu hebben en niet 

representatief zijn voor de bevolking van de plaats en regio.  

Ruimte maken voor iedereen is vooral een sterk kenmerk op het terrein van 

gastvrijheid. Stadsgemeenten zijn hier sterker in dan gemeenten in kleine 

plaatsen. In gemeenten zonder specifieke zoekvraag is dit het sterkste kenmerk. 

Over plek voor kinderen en jongeren verschillen gemeenten waarbij vijf 

gemeenten aangeven prioriteit te geven aan kinder- en jongerenwerk. Over het 

omgaan met zoekers en sociale diversiteit is nog weinig nagedacht.  
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3.3 KENMERK 5: LEVEN ALS EEN ECHTE GEMEENSCHAP 

en niet zozeer als een vereniging of een religieuze organisatie 

a. relaties: worden onderhouden en gevoed, meestal in kleine groepen, zodat mensen 

zich geaccepteerd voelen en geholpen worden te groeien in geloof en dienst 

b. leiderschap: mensen met verschillende verantwoordelijkheden werken samen als een 

team om aan alle zeven kenmerken van een gezonde gemeente gestalte te geven op 

een manier die is  toegesneden op de plaatselijke situatie 

c. bediening: de waarde van wat mensen aan gaven hebben ontvangen, wat ze 

allemaal hebben meegemaakt en wat ze op hun levensweg aan geloofservaringen 

hebben opgedaan wordt onderkend. Dit alles krijgt gestalte in het gemeenteleven en 

daar buiten 

 

 

TABEL 3- LEVEN ALS EEN ECHTE GEMEENSCHAP 

Leven als een echte gemeenschap is één van de sterkere kenmerken en 

tegelijkertijd ook één van de twee kenmerken waar het meest verschillend over 

gedacht wordt binnen gemeenten.31 Het wordt ervaren als een kenmerk met drie 

verschillende componenten. Gemeenschap wordt zowel in kleine als grote 

gemeenten positief ervaren. In gemeenten tussen de 100 en 300 leden is 

levende gemeenschap niet een beduidend sterk kenmerk hoewel het wel positief 

wordt ervaren.  

                                       

 

31 8 gemeenten geven aan dat leven als gemeenschap een sterk kenmerk is. Bij 1 van deze gemeenten is dit 
het sterkste kenmerk. 5 van deze 8 gemeenten ervaren het als een kenmerk waar verschillend over gedacht 
wordt. Bij 2 van deze gemeenten blijken deze sterkten en verschillen uit de cijfers, bij 1 gemeenten alleen de 
verschillen. 5 andere gemeenten ervaren met name verschillen van denken over dit kenmerk, in 3 gemeenten 
is dat verschil beduidend.   
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a. Er is het meest gesproken over relaties. Vijf gemeenten32 noemen hierbij de 

kringen als een positieve vorm om gemeenschap te ervaren. Eén van deze 

gemeenten is net gestart en vertelt stevig in te zetten op ‘mensen bij elkaar 

houden’. In andere gemeenten zie je de nadruk op verenigingen waarin mensen 

betrokkenheid voelen bij elkaar. Gemeenten worden als een warme plek ervaren, 

ook door mensen die van buiten komen. Woorden als warmte en niet hecht 

worden naast elkaar gebruikt. Tegelijk is het in zeven gemeenten33 lastig een 

plekje te vinden, is de betrokkenheid in kringen er wel. Het is moeilijk om na de 

dienst bij de koffie contact te leggen of een goed gesprek aan te gaan. Er  

ontstaan eilandjes of klieken omdat mensen veelal in kleine kringen met elkaar 

omgaan en het lastig is daar tussen te komen. In deze gemeenten spelen ook 

familieverbanden of vaste oude kernen een rol, vijf van deze gemeenten hebben 

een lange historie en zijn voor de 1955 ontstaan, vijf deels andere gemeenten 

hebben de afgelopen vijf jaar een crisis meegemaakt of zitten in een langdurig 

instabiele periode .  

Tachtig procent van de gemeenten zijn regiogemeenten of gemeente in een 

grote stad en vertellen dat ondanks dat mensen ver uit elkaar wonen er wel 

duidelijke betrokkenheid is.  

Daarnaast wordt het kaartjes sturen bij ziekte erg gewaardeerd en vertelt een 

gemeente goed met elkaar mee te leven als er iets aan de hand is en minder als 

het allemaal wel lekker loopt.  

In twee gemeenten kwam het thema vertrouwen terug. Beide gemeenten met 

onrustige jaren. Men ervoer wel gemeenschap op een basaal niveau. Een aantal 

mensen gaven aan dat het vertrouwen ontbrak om dieper met elkaar door te 

praten, om te praten over dingen die men verschillend beleeft. In een andere 

gemeente vertelden mensen dat hun vertrouwen geschaad was, doordat 

persoonlijke verhalen buiten kring en pastoraat terecht kwamen. In deze 

gemeenten is een grote voorzichtigheid en omzichtigheid merkbaar als het gaat 

om elkaar durven vertrouwen. In een derde gemeente wordt ditzelfde 

aangegeven.  

b. Vier gemeenten geven aan tevreden te zijn over het leiderschap binnen de 

gemeente, drie keer wordt daar de raad mee bedoeld. Opvallend is dat dit in 

twee situaties ook gezegd wordt in gemeenten waarin de afgelopen jaren  een 

                                       

 

32
 3 groot, 1 middelgroot, 1 klein 

33 4 van deze gemeenten zijn voor 1940 ontstaan, 1 begin jaren 50, 1 in de jaren 80 en 1 na 1990, in totaal 
zijn 8 van de deelnemende gemeente voor 1940 ontstaan. 
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stevige crisis is geweest en men nu richting een nieuwe situatie gaat. Twee 

gemeenten vertellen dat de samenwerking in het team niet gemakkelijk verloopt, 

in één situatie is dat vanwege een conflict en onduidelijke taakopvatting, in een 

andere situatie vanwege een overgangssituatie in de raad. 

Opvallend is dat in de grootste gemeente die meegedaan heeft met dit 

onderzoek ‘levende gemeenschap’ het sterkste punt is. Dit uit zich in kringen en 

leiderschap. Een aantal mensen ervaart de gemeente toch als log en stug 

vanwege de grootte.  

c. Gavengericht werken wordt in drie gemeenten als sterk punt benoemd, in vier 

gemeenten wordt gezegd dat er teveel op een paar schouders terecht komt. Een 

gemeente maakt daarbij de kanttekening dat er zoveel activiteiten zijn en dat er 

veel werk achter de schermen verzet wordt. Waarschijnlijk doen dus meer 

mensen iets dan in eerste instantie opvalt. 

Onderlinge relaties worden als belangrijk ervaren en dit is zowel een sterk 

kenmerk als een kenmerk wat als verschillend wordt ervaren. In de helft van de 

oudere gemeenten en in ruim de helft van gemeenten die de laatste jaren in 

crisissituaties hebben gezeten worden onderlinge relaties als weinig diepgaand 

ervaren. Leiderschap en bediening zijn weinig het thema van kritisch gesprek 

geweest maar worden waar deze thema’s ter sprake kwamen positief 

gewaardeerd. 

  



 Gemeenten op een gezonde weg? 

 

 

 

Pagina 22 

 

3.4 KENMERK 3: OP ZOEK NAAR WAT GOD WIL 

Een gezonde gemeente vraagt zich af: wat wil God hier en nu van ons? Ze ontwaart de leiding van 

de Geest en wil het niet iedereen naar de zin maken 

a. roeping: zoekt om te verkennen wat God wil dat de gemeente is en wat ze doet 
b. visie: ontwikkelt en communiceert een gedeeld gevoel van waar het naar toe gaat 
c. missie-prioriteiten: nauwgezet/zorgvuldig bepalen van de korte en lange termijn doelen 
d. In staat om te vragen om offers, en die ook te maken, persoonlijk en als gemeente, om de 

dingen ook voor elkaar te krijgen en om het geloof uit te leven 

 

 

TABEL 4- OP ZOEK NAAR WAT GOD WIL 

Op zoek naar wat God wil is een kenmerk waar in dertien gemeenten 

verschillend over wordt gedacht en/of zwakker is.34  Als eerste kwam hier de 

vraag naar voren ‘hoe zoeken we?’ Bijbel, gebed en de tijd nemen worden 

daarbij als kernpunten genoemd. De gebedsestafette35 van het afgelopen jaar 

wordt aangegeven als iets wat geholpen heeft om samen Gods weg voor de 

gemeente te zoeken. Bezinning is een aspect wat regelmatig naar voren komt. 

Een gemeente vertelt dat het moeilijk is om echt diep met elkaar door te praten 

                                       

 

34 6 gemeenten ervaren dit als een kenmerk waar verschillend over wordt gedacht, in 4 gemeenten is dit het 
kenmerk met het grootste verschil. 4 gemeenten ervaren dat over dit kenmerk verschillend gedacht wordt en 
ervaren het tegelijk als zwakte. In deze 4 gemeenten is dit kenmerk ook beduidend zwakker, in 2 gemeenten is 
het ervaren verschil beduidend. 3 gemeenten ervaren dit als een zwak kenmerk wat in 2 gemeenten ook 
beduidend zwak is.  
35 Gebedsestafette: In seizoen 2009/2010 is door de Werkgroep Geestelijke Vernieuwing van de Unie van 
Baptistengemeenten een gebedsestafette georganiseerd. Alle aangesloten gemeenten zijn uitgenodigd om 
hieraan deel te nemen door een week lang te bidden, vaak in de vorm van 24-uursgebed. Elke week was dit in 
een andere gemeente, vandaar de estafette.  
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over Gods weg voor de gemeente omdat er angst is om vrijuit te praten. 

Aandacht voor communicatielijnen wordt door vier gemeenten benoemd. Een 

andere gemeente zegt dat de gemeente met visie en beleid omgaat als een 

geoliede machine in plaats van samen te zoeken naar Gods wil. Voorbeelden 

waarbij wel gezocht werd naar Gods weg zijn bij het zoeken naar een voorganger 

(2x), rondom ziekenzalving (2x) en een nieuw gebouw. 

Ten tweede kwam in gemeenten het gesprek naar voren over ‘waarin vinden we 

gezamenlijkheid?’ Vinden we dit in ethische of theologische uitgangspunten waar 

we over na willen denken of vinden we dit in (het kruis van) Christus? Letten we 

op het centrum of op kaders of grenzen? Hier wordt in deze gemeenten een 

groot spanningsveld gezien.  Gemeenten vertellen hier onvoldoende 

gezamenlijkheid in te hebben en willen meer gemeenteavonden organiseren om 

samen te zoeken. 

Ten derde ging het gesprek in de richting van naar buiten gericht zijn. Hoe 

kunnen we in onze roeping en visie meer gericht zijn op de blik naar buiten?  

a. Wat opvalt is dat er visie en beleid is, maar dat de vraag ‘wat is onze roeping?’ 

een grote vraag blijft. Het gesprek komt op gang over ‘wat is onze omgeving?’, 

‘wat voor mensen sluiten zich bij ons aan?’, ‘wat zegt de naam van onze 

gemeente over onze roeping?’, ‘wat is onze horizon?’ 

b en c. Visie en kernwaarden zijn door de meeste gemeenten aan het papier 

toevertrouwd, opvallend is dat deze visie niet spontaan verteld kan worden en 

dat veel leden en vrienden ervaren dat deze visie onvoldoende is 

gecommuniceerd. In een gemeente wordt gezegd dat deze visie van bovenaf is 

ontstaan, daar wordt dan tegenin gebracht dat er veel gespreksmogelijkheden 

zijn geweest. Een gemeente geeft aan dat veel impliciet gaat, er is wel zeker een 

gedeeld gevoel van visie en missie, vragen over wie we zijn worden zeker 

gesteld. Tegelijk is dit een gemeente die zichzelf zwak vindt in dit kenmerk. Acht 

gemeenten geven aan behoefte te hebben aan een traject waarin samen 

nagedacht wordt over de visie van de gemeente en ervaren nu teveel 

versnippering.   

De missie en doelen ervaren gemeenten als te weinig concreet, nog erg in 

ontwikkeling, niet levend. In twee situaties heeft dit te maken met het nog korte 

bestaan van de gemeente, één van die gemeenten is daar dan ook stevig mee 

bezig.  

d. In staat om te vragen om offers is een onderdeel wat in vier gemeenten ter 

sprake komt. Er wordt gezegd dat ouderen meer offeren en geofferd hebben aan 

tijd dan de midden en jongerengroep. Veranderde maatschappelijke 
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omstandigheden (drukte en veelheid van activiteiten) worden hierbij als reden 

genoemd. Daarnaast komt ook het gesprek over de vaste kern en mensen die 

daar verder vanaf staan terug.  

Op zoek naar wat God wil is een kenmerk wat zowel zwak is als waar verschillend 

over gedacht wordt. Visie en missie staan vaak op papier, hoewel ze dan niet 

hoeven te leven. Rond de roeping van de gemeente is veel verlegenheid.  

 

 3.5 KENMERK 2: EEN NAAR BUITEN GERICHTE BLIK 

Meer bezig met het ‘geheel(d) dagelijks leven’ dan met het ‘kerkelijk leven’ 

a. diepgeworteld in de plaatselijke gemeenschap, in samenwerking met andere 
geloofsgemeenschappen, geloofsovertuigingen, niet- kerkelijke groepen en netwerken 

b. hartstochtelijk en profetisch bewogen om gerechtigheid en vrede, plaatselijk en wereldwijd 
c. legt verbindingen tussen geloof en dagelijks leven  
d. gaat in op menselijke behoeften en noden door liefdevolle dienstbaarheid  

 
TABEL 5- NAAR BUITEN GERICHTE BLIK 

a. Een naar buiten gerichte blik wordt door de meeste gemeenten ervaren als het 

zwakste kenmerk.36 In zeven van de acht gemeenten waar een stevige crisis is 

                                       

 

36 Door 14 gemeenten wordt de blik naar buiten als zwakste kenmerk ervaren, voor 12 gemeenten is dit het 
zwakste kenmerk. 1 van deze gemeenten ervaart het zowel als een zwakte en tegelijkertijd wordt hier 
verschillend over gedacht, dit is beide beduidend. In 1 gemeente wordt het als een van de sterke punten 
ervaren en tegelijk verschillend beleefd, het verschil is beduidend. 3 gemeenten geven dit kenmerk gemiddeld 
4 punten of meer.  
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geweest is dit het zwakste kenmerk, tegenover zeven van de twaalf andere 

gemeenten. Daarbij wordt verteld dat de gemeente niet zichtbaar is voor de 

stad, plaats of regio. Omgevingsanalyses zijn niet ter sprake gekomen. De vraag 

ontstaat  wat missionair zijn is en hoe je missionair gemeente kunt zijn. In een 

gemeente wordt gezegd dat er geen vast gebouw is waardoor het lastiger is 

zichtbaar te zijn. De reactie daarop is dat een ander zegt dat het meer aan 

mensen zelf ligt dan aan een gebouw. Ten eerste geven gemeenten  aan dat de 

gemeente zo druk is met interne activiteiten dat daardoor geen ruimte is voor de 

blik naar buiten. Vier gemeenten geven aan dat er weinig samenwerking is met 

andere kerken en gemeenten, in twee situaties vanwege conflictsituaties uit het 

verleden. Een gemeente vertelt zich te focussen op de mensen die binnenkomen 

en wil op die manier missionair zijn.  

Ten tweede ervaren  gemeenten buiten en binnen als een dilemma waar tussen 

gekozen dient te worden. Is het niet verstandiger eerst de boel intern op orde te 

hebben? Dit is voor gemeenten een vraag,  in één gemeente zelfs een keuze. In 

een andere gemeente wordt genoemd  dat er vaak tegen de ‘wereld’ aangekeken 

wordt als eng en bedreigend en dat het in die zin toch veiliger is om in de eigen 

cocon te blijven. Een gemeente noemt niet duidelijk te weten wie ze buiten willen 

bereiken. 

Drie gemeenten hebben veel contacten in de plaats, wijk of stad waar zij 

gemeente zijn. Dit zijn de gemeenten die hun blik meer dan anderen naar buiten 

hebben gericht. Eén van deze gemeenten ervaart ook echt de wederzijdsheid in 

contacten met instanties in de wijk. Dit wordt door mensen die in deze plaats 

wonen herkend, niet door mensen die in de regio wonen. Deze drie gemeenten 

liggen verspreid over het land en zijn gemeenten in (een dorp in) een grote stad.  

b en d. Hartstochtelijk en profetisch bewogen klinkt zwaar en geeft daardoor 

weinig herkenbaarheid. Liefdevolle dienstbaarheid is iets waar gemeenten zich 

beter in herkennen. In vijf gemeenten wordt verteld over diaconale projecten, 

wordt er in Present verband een project gedaan of worden af en toe maaltijden 

georganiseerd. Een gemeente heeft een open huis maar daar komen vrijwel 

alleen gemeenteleden.  

c. Verbinding tussen geloof en leven is meer herkenbaar dan de andere drie 

aspecten van dit kenmerk. In kringen of diensten wordt hier aandacht aan 

gegeven, bijvoorbeeld ‘Hoe ben je christen op je werk?’ Opgemerkt wordt dat dit 

veelal individueel is, op deze manier ontstaat er geen gezamenlijk gezicht.   
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In twee gemeenten wordt opgemerkt dat er kennelijk geen verlangen is om 

mensen van Christus te vertellen of dat we meer getuige uit verdediging dan uit 

verlangen zijn.  

Twee gemeenten geven aan jongeren als sleutel te zien om de blik meer naar 

buiten te richten. Zij hopen op deze manier meer jongeren van binnen en buiten 

te betrekken bij de gemeente.   

De blik naar buiten is het zwakste kenmerk in veel gemeenten, dit geldt vooral 

voor gemeenten die in een stevige crisis zijn (geweest). De meeste gemeenten 

geven aan zo druk te zijn intern dat er geen tijd over is voor buiten, of dat het 

‘orde op zaken brengen’ eerst prioriteit heeft. Hartstochtelijk en profetisch 

bewogen is te grote taal, verbinding tussen geloof en leven is meer  herkenbaar.  

Drie gemeenten zijn sterk in naar buiten gericht zijn en hebben veel contacten in 

hun omgeving.   
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3.6 KENMERK 4: DE KOSTEN VAN VERANDERING EN GROEI ONDER OGEN ZIEN 

en deze op durven te brengen in plaats van verandering tegen te houden en bang te zijn voor 

mislukking 

a. terwijl het verleden omarmd wordt, is er moed om nieuwe manieren van doen toe te passen 
b. neemt risico’s: geeft toe als dingen niet werken en leert van ervaring 
c. crises: antwoord creatief op uitdagingen waar de gemeente en de gemeenschap voor geplaatst 

wordt 

d. positieve ervaringen met verandering: hoe klein ook, worden bevestigd en er wordt op 
voortgebouwd 

 

 

TABEL 6- KOSTEN VAN GROEI EN VERANDERING 

a. Kosten van groei en verandering onder ogen zien wordt als gemiddeld 

gezien.37 In een gemeente wordt gezegd dat bij het omarmen van het verleden 

en vooruitkijken naar de toekomst de voorzichtigheid zo groot is dat er stilstand 

lijkt te zijn. Anderen reageren daarop dat er toch een voorzichtig vertrouwen in 

de toekomst is. Een gemeente geeft aan teveel in het verleden te hangen. 

Andere opmerkingen die gemaakt worden zijn: veranderingen mogen niet te snel 

gaan, er moet tijd genomen worden voor trajecten en er moet niet teveel vanuit 

de raad geïnitieerd worden om zo iedereen mee te krijgen.  

                                       

 

37 6 gemeenten ervaren verschillen in de kosten van groei onder ogen zien, in 1 gemeente is dit verschil 
beduidend net als in een andere gemeente waar het gesprek over dit kenmerk niet heeft plaats gevonden. In 
een andere gemeente is dit kenmerk beduidend zwak, in 1 andere gemeente beduidend sterk.  
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b. Gemeenten die dit kenmerk als zwak of verschillend benoemen geven  aan 

risicomijdend te zijn. Er ontbreekt durf, er is angst voor kritiek of voor 

verandering zelf, voor het praten over verschillen. Het duurt soms lang voor 

zaken echt op tafel komen. Feedback komt niet altijd op de juiste plekken 

terecht. In ‘kleine dingen’ als kleine veranderingen in diensten, is wel meer 

mogelijk dan in grote thema’s als ethische onderwerpen, de rol van vrouwen, 

gemeentestichting. Soms leeft het idee dat de verschillen zo groot zijn dat het 

maar beter is er niet over te praten.  

c. In acht gemeenten is de afgelopen vijf jaren een stevige crises geweest. 

Gemeenten gaan verschillend met conflicten om, in vier gemeenten is na een 

ingrijpend conflict nieuw elan ontstaan, in andere gemeenten is het nog te vroeg 

hier een uitspraak over te doen of blijven gevoelens uit het verleden nog  

doorsijpelen en blijft oud zeer benoemd worden.  

d. Vier gemeenten benoemen bewust de positieve zaken. In één gemeente wordt 

dit moment aangegrepen om de raad te bedanken voor hun inzet na een lastige 

situatie. In een andere gemeenten komt het jeugdwerk aan de orde, in weer een 

andere het traject rondom ziekenzalving en het gemeenteopbouwtraject, in een 

volgende rondom afspraken met de voorganger.  

Het is elke keer zoeken naar een evenwicht tussen omarmen van het verleden en 

vooruitkijken naar de toekomst. Gemeenten ervaren zichzelf als risicomijdend. 

Na een crisis ontstaat in een aantal gemeenten nieuw elan, in andere gemeenten 

blijven moeilijke situaties doorsijpelen. Het benoemen van positieve zaken is niet 

iets wat vanzelf gaat.  
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3.7 KENMERK 1: BEZIELD ZIJN DOOR GELOOF  

en niet alleen maar alles draaiende willen houden of proberen te overleven 

a. aanbidding en heilig leven; mensen helpen om Gods liefde te ervaren 
b. motivatie: energie komt voort uit een verlangen om God en elkaar te dienen 
c. omgang met de Schrift: de Bijbel op creatieve wijze met het dagelijks leven verbinden 
d. voeden van het geloof in Christus: mensen helpen te groeien in hun geloof en dat met anderen 

te delen 

 

 
TABEL 7- BEZIELD DOOR GELOOF 

Bezield zijn door geloof is een kenmerk wat heel gemiddeld uitkomt. 38 

Gemeenten die dit kenmerk als sterkte ervaren geven aan dat er ruimte is voor 

aanbidding, dat Gods liefde doorgegeven wordt. De gebedsestafette komt hier 

opnieuw naar voren. Een gemeente ervaart het verlangen om vanuit de 

verbondenheid in Christus zijn liefde meer met elkaar te delen. Een andere 

gemeente zegt haar eerste liefde, bezieling te missen. Er wordt opgemerkt dat 

de bezieling er wel is, maar dat deze niet samen beleefd wordt. Ook omdat het 

zo persoonlijk is en het lastig kan zijn om positieve verhalen te delen als anderen 

pijn hebben. Een gemeente vertelt dat haar motivatie komt vanuit het verlangen 

God te dienen, maar dat het soms wel erg lastig is om dan ook mensen te 

dienen. 

 

                                       

 

38 1 gemeente ziet dit als sterkte, een andere gemeente als sterkte en verschilpunt, waarbij het verschil groot 
is. 2 andere gemeenten ervaren het als zwakte.  
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Een gemeente vertelt dat er veel ruimte is voor geloofsopbouw, twee andere 

gemeenten geven aan deze ruimte te missen. Deze is er wel op kringen, maar 

niet bij andere gelegenheden als bij de koffie na de dienst, bij huisbezoeken of 

andere bijeenkomsten. Er is ook een zekere schroom om het geloofsleven met 

elkaar te delen, zeker als gesprekken uitkomen op levensstijl. In andere 

gemeenten wordt gesproken over een consumerende levensstijl, lauwheid.  

 

Gemeenten die dit kenmerk als sterk ervaren zien dat er ruimte is voor de 

omgang met de Schrift, dat open gesprek hierover mogelijk is, dat preken een 

combinatie leggen tussen de Schrift en het leven.  

 

Bezieling door geloof is aanwezig, soms niet zo merkbaar omdat er niet open 

over wordt gesproken. Gebed en gesprek worden benoemd als twee essentiële 

factoren bij dit kenmerk. 

 

3.8 VERBINDING TUSSEN DE KENMERKEN 

3.8.1 DE VERBINDING DIE WARREN AANGEEFT 

Warren zegt dat het eerste kenmerk, bezield door geloof een kenmerk met stip 

is. Het eerste en tweede kenmerk, blik naar buiten, verbindt hij met elkaar 

vanuit het grote gebod en de grote opdracht.39 Gemeenten verbinden deze twee 

kenmerken met elkaar door te zeggen ‘we gaan ons eerst richten op bezield zijn 

door geloof en gaan er  vanuit dat de blik daardoor meer naar buiten gericht 

wordt.’  

Zoeken naar wat God wil en de kosten van groei onder ogen zien is een ander 

tweetal wat Warren maakt en richt zich op de roeping van de gemeente. Daarbij 

zien we dat gemeenten enerzijds vragen hebben bij hun roeping en anderzijds 

risicomijdend zijn.  

De laatste drie kenmerken levende gemeenschap, ruimte voor iedereen en een 

paar dingen goed doen zijn volgens Warren een teken van Gods Koninkrijk op 

aarde, daarmee stelt de gemeente zich present. 40  Dit zijn kenmerken die  

zichtbaar zijn in gemeenten.  

  

                                       

 

39 (Warren, Robert, Handboek gezonde gemeente (Gorinchem: Ekklesia, 2008) pag. 31) 
40 Ibid., pag. 53 
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3.8.2 DE VERBINDING DIE GEMEENTEN AANGEVEN 

Gemeenten leggen het verband tussen levende gemeenschap en de blik naar 

buiten, ofwel moeten we niet eerst binnen alles op orde hebben zodat we dan 

met een open blik naar buiten kijken? Ook ligt er een verbinding tussen levende 

gemeenschap en bezield zijn door geloof. Gemeenten ervaren duidelijk 

gemeenschap, zeker in gezellige dingen, maar het is moeilijker het geloofsleven 

met elkaar te delen en al helemaal om samen na te denken wat dit dan voor de 

gemeente als geheel betekent. Ook vertellen gemeenten hun blik niet naar 

buiten te richten vanwege de veelheid aan activiteiten binnen, hier wordt de 

relatie met een paar dingen goed doen en de kosten van verandering en groei 

onder ogen zien zichtbaar. Een ander spanningsveld wat aanwezig is, is de 

spanning tussen levende gemeenschap en ruimte voor iedereen. Ofwel welkom in 

onze gemeenschap, maar doe als wij.   

 

3.9  CONTEXTUELE FACTOREN 

Zoals eerder besproken is gekeken naar een aantal contextuele factoren. Naar de 

mate waarin gemeenten regionaal, stedelijk of plaatselijk georiënteerd zijn, de 

provincie waarin de gemeente gevestigd is, de leeftijd van de gemeente en 

stevige crises in de afgelopen vijf jaar.   

Hier komt uit naar voren dat: 

 In grote steden ruimte maken voor iedereen sterker is dan in kleinere 

plaatsen. Dit kenmerk is ook sterker in gemeenten zonder specifieke 

zoekvraag.  

 Stevige crises een beduidend negatieve invloed hebben op onderlinge 

relaties en op de blik naar buiten.  

 Onderlinge relaties meer onder druk staan in gemeenten die voor 1955 

zijn ontstaan dan in jongere gemeenten. 

 Onderlinge gemeenschap beter ervaren wordt in gemeenten kleiner dan 

100 leden en groter dan 300 leden. 

 Er geen verschillen op te merken zijn tussen provincies, ofwel de drie 

noordelijke provincies waar 45% van de Baptistengemeenten zitten en de 

andere provincies.  
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4. WAAR WILLEN GEMEENTEN MEE VERDER? 
In dit hoofdstuk worden de prioriteiten die gemeenten naar aanleiding van de 

gezonde gemeente scan stellen besproken. Als eerste wordt de methode van 

prioriteitsstelling besproken, vervolgens worden de kenmerken in volgorde van 

prioriteit besproken.  

4.1 PRIORITEITEN NAAR AANLEIDING VAN DE SCANS 

In de meeste gemeenten is gesproken over mogelijke prioriteiten naar aanleiding 

van deze scans. Van zestien gemeenten zijn deze gegevens bekend.  In acht 

gemeenten is dat gedaan door iedereen drie post-its te laten beschrijven met 

daarop een kernwoord uit één of twee kenmerken. In de andere gemeenten is er 

een plenair gesprek geweest, een tweede gemeenteavond of zijn er andere 

vervolgtrajecten gepland. Dit wordt hier niet allemaal meegenomen, wel de 

laatste delen van de avond en gegevens uit een tweede avond.41  

Uit onderstaande tabel wordt duidelijk dat de meeste gemeenten prioriteit geven 

aan zoeken wat God wil, vervolgens aan blik naar buiten en bezield door geloof. 

In gemeenten met een specifieke zoekvraag is de tweede prioriteit bezield door 

geloof en de derde blik naar buiten.  

 

TABEL 8 - PRIORITEITEN VAN GEMEENTEN 

  

                                       

 

41 Van gemeenten die met de post-its hebben gewerkt neem ik hieronder de drie kenmerken mee waar de 
meeste post-its bij zijn geplakt, de andere gemeenten gaven een of twee kenmerken aan om mee verder te 
gaan. In bijlage 5 is de prioritering opgenomen. 
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4.2 KENMERK 3: OP ZOEK NAAR WAT GOD WIL 

 Dit is één van de zwakkere kenmerken. Dertien gemeenten42 geven aan de 

komende tijd meer te willen zoeken naar wat God wil. Dit wordt verbonden 

met bezield door geloof als bron. In  gemeenten is er een verlangen om dit 

samen te doen als gemeente, daarin ook te luisteren naar elkaar en 

tegelijk Christus centraal te stellen.  Dit kenmerk wordt als sleutel gezien 

om andere kenmerken te laten groeien. Er wordt gezegd ‘nu naar voren 

kijken, het verleden laten rusten’. Eén gemeente geeft aan meer te willen 

leren van de werking van de Heilige Geest in dit soort processen. In een 

andere gemeente komt de vraag om grenzen en kaders hier naar voren. 

Daarbij wordt tegelijk de vraag gesteld, richten we ons hierbij op God, 

onszelf of de gemeente.   

 Concreet worden roeping en visie het meest genoemd om mee bezig te 

gaan.  

 Twee gemeenten leggen nadruk op het vragen van offers en de gevolgen 

daarvan.  

 Een gemeente werkt dit concreet uit in een jaarthema ‘Bid en werk’.  

 

4.3 KENMERK 2: EEN NAAR BUITEN GERICHTE BLIK 

 Dit is het zwakste kenmerk. Negen gemeenten geven aan de komende tijd 

hun blik meer naar buiten te willen richten. Acht van deze gemeenten 

hebben ook zoeken naar Gods wil aangegeven als prioriteit.  

 In gemeenten zijn personen wel naar buiten gericht in de zin van de 

verbinding tussen geloof en leven en persoonlijke presentie, er is echter 

weinig gezamenlijkheid hierin. De verbinding tussen geloof en leven wordt 

het vaakst benoemd om mee verder te gaan, de vraag om toerusting komt 

hierbij ook naar voren.  

 Er wordt gezegd dat het nodig is om binnen de gemeente kleinere taken te 

hebben zodat er meer tijd over is om naar buiten gericht te zijn.  

 Dienstbaarheid is het tweede wat vaak benoemd wordt. Geworteld zijn in 

de plaatselijke omgeving en bewogenheid om gerechtigheid en vrede 

worden vrijwel niet genoemd om mee verder te gaan.  

                                       

 

42 Bij dit kenmerk is gekeken naar verschil tussen gemeenten met en zonder zoekvraag. Van de 13 gemeenten 
die zoeken wat God wil prioriteit willen geven hadden 8 gemeenten voor de tijd geen concrete zoekvraag. 
Kortom de prioriteit aan dit kenmerk wordt niet omhooggestuwd door gemeenten met een specifieke 
zoekvraag.   
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 De drie gemeenten die hun blik meer naar buiten hebben gericht dan 

andere gemeenten geven de eerste drie kenmerken prioriteit.  

4.4 KENMERK 1:  BEZIELD ZIJN DOOR GELOOF 

 Zes gemeenten geven aan zich meer te willen richten op bezield zijn door 

geloof. Daarbij ging de meeste aandacht uit naar aanbidding en heilig 

leven om mensen te helpen Gods liefde te ervaren en motivatie die 

opkomt uit het verlangen God en elkaar te dienen. Gebed, elkaar vergeven 

en toewijding komt hier aan de orde. Er wordt verband gelegd tussen 

geloven en handelen.  

 Ook de andere aspecten omgaan met de Schrift en voeden van geloof in 

Christus werden  genoemd.  

4.5  KENMERK 6: RUIMTE MAKEN VOOR IEDEREEN 

 Vijf gemeenten willen zich meer richten op ruimte maken voor iedereen. 

Dit zijn vier gemeenten zonder stevige crises. Drie gemeenten gaan hierbij 

in op ruimte maken voor kinderen en jongeren. Ook gemeenten waarbij dit 

kenmerk minder prioriteit heeft benoemen dit thema. De vragen variëren 

van hoe houden we jongeren bij elkaar, wat kunnen we betekenen voor 

jongeren, hoe kunnen we ouders ondersteunen? Tot hoe kunnen jongeren 

meer plek krijgen in de gemeente, hoe kunnen we  de zorg voor jongeren 

combineren met meer naar buiten gericht zijn?   

 Als tweede werd gastvrijheid genoemd, meer doen om nieuwkomers op te 

nemen.   

 Aandacht voor zoekers en met name verschillen krijgen minder nadruk. 

4.6 KENMERK 5: LEVEN ALS EEN ECHTE GEMEENSCHAP 

 Vier gemeenten willen zich meer richten op leven als een echte 

gemeenschap. Dit zijn allemaal gemeenten waar gemeenschap als meer 

dan gemiddeld wordt ervaren. Op één na zijn het gemeenten die een 

stevige crisis hebben gehad in de afgelopen tijd. De focus ligt bij drie van 

deze gemeenten op onderlinge relaties, bij één gemeente op leiderschap.   

 De focus om te werken aan leiderschap en bediening is ongeveer even 

groot maar komt duidelijk na het verlangen te werken aan onderlinge 

relaties.  

 Bij onderlinge relaties wordt benoemd dat jezelf geven, een open houding,  

daarbij essentieel is. Andere opmerkingen die worden gemaakt gaan over 

vertrouwen, respect en ruimte geven.   
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4.7  KENMERK 4:  KOSTEN VAN VERANDERING EN GROEI  

 Vier gemeenten geven aan  hier de komende tijd mee verder te willen 

gaan. Twee gemeenten wil meer risico’s nemen en omgaan met de 

uitdagingen waar zij voor staan in relatie tot het komen tot een nieuwe 

structuur van de gemeente.  Eén gemeente wil hiermee aan de gang gaan 

in de vragen die spelen rondom het jeugdwerk. De andere gemeente 

verbindt het met zoeken naar Gods wil. Deze vier gemeenten zijn grote 

stadsgemeenten.  

 Andere gemeenten waar dit in de post-its naar voren kwam gaven aan te 

willen zoeken naar nieuwe manieren van doen en meer risico’s te willen 

nemen en daarvan te leren.  

4.8 KENMERK 7:  EEN PAAR DINGEN DOEN EN DEZE GOED DOEN  
 Het sterkste kenmerk, er is geen enkele gemeente die hier prioriteit aan 

wil geven de komende periode.  

4.9 SAMENVATTEND 

Van zestien gemeenten is bekend wat zij als voorlopige prioriteiten willen stellen 

naar aanleiding van de scan. Dertien van deze gemeenten geven aan de 

komende tijd te willen zoeken naar wat God wil met de nadruk op roeping en 

visie. Acht van deze gemeenten combineren dit met hun verlangen hun blik meer 

naar buiten te richten waarbij de nadruk gelegd wordt op de verbinding tussen 

geloof en leven en als tweede dienstbaarheid. Vier gemeenten verbinden zoeken 

wat God wil aan bezield zijn door geloof, ook hier krijgt de verbinding tussen 

geloof en handelen de nadruk. Opvallend is dat drie van deze gemeenten hun 

blik al meer naar buiten hebben gericht en tegelijk een drieslag maken in hun 

prioriteiten van de eerste drie kenmerken.  

4.10 CONCLUSIES  

In de hoofdstukken  3 en 4 is besproken wat het algemene beeld is wat uit de 

scans naar voren komt. In grote lijnen is er geen verschil tussen de tien 

gemeenten met een specifieke zoek- en begeleidingsvraag en gemeenten die 

niet vanuit deze vragen aan de scans hebben deelgenomen. In die zin kan het 

beeld van deze twintig gemeenten representatief zijn voor Baptistengemeenten 

in Nederland.  Baptistengemeenten in Nederland  zijn gemeenten:  

 die veel dingen doen en het liefst zo goed mogelijk 

 waar men vooral in grote steden en gemeenten ruimte schept voor 

iedereen door gastvrij te zijn 
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 waar men in oudere gemeenten en gemeenten na crises onderlinge 

relaties als weinig diepgaand ervaart 

 die hun roeping niet helder hebben 

 waar de blik naar buiten zwak is vanwege het te druk zijn met andere 

dingen of het op orde krijgen van haar onderlinge relaties 

 die risicomijdend zijn en positieve zaken niet vanzelfsprekend benoemen 

 die bezield zijn door geloof maar daar meer uiting aan kunnen geven 

 

 die er naar verlangen te zoeken wat God wil qua roeping en visie 

 die hun blik meer naar buiten willen richten door verbinding te leggen 

tussen geloof en leven 

 die willen groeien in bezieling door geloof, met name in mensen helpen 

Gods liefde te ervaren en motivatie om God en elkaar te dienen.  
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5. DE UNIE VAN BAPTISTENGEMEENTEN IN NEDERLAND 
In de vorige twee hoofdstukken zijn de resultaten van de gezonde gemeente 

scan beschreven. In het nu volgende hoofdstuk kijken we naar de geschiedenis 

en de beschreven identiteit van Baptistengemeenten in Nederland en naar een 

analyse van Nederlandse leefstijlen. Van hieruit worden lijnen gelegd naar de 

resultaten die uit de scan naar voren komen.  

5.1 GESCHIEDENIS VAN DE UNIE VAN BAPTISTEN GEMEENTEN 

De Unie van Baptistengemeenten in Nederland is in 1881 ontstaan onder de 

naam ‘Unie van gedoopte christenen’. Negen gemeenten namen hier aan deel, zij 

onderschreven een beginselverklaring over de leer over Christus, de verlossing 

en de doop. Het doel van de Unie werd in vijf punten beschreven:  

 eendrachtige samenwerking tussen de leden bevorderen  

 het evangelie en baptistische beginselen bekend maken  

 informatieverstrekking over baptistengemeenten wereldwijd  

 samenwerking met belijdende gelovigen uit andere 

geloofsgemeenschappen tot heil van de wereld  

 het bepleiten van godsdienstvrijheid.43  

De Baptistengemeenten zijn ontstaan in de veenkoloniën, nog steeds is 45% van 

de gemeenten in de drie noordelijke provincies te vinden. Het Baptisme is 

beïnvloed door de samenleving. Begin 1900 zag je dat gebeuren door de 

opkomst van ‘de verenigingscultuur, de verzuiling en de migratiegolf vanuit 

veenkoloniale dorpen naar opkomende industriecentra.’ 44  Kortom er ontstond 

een verandering van ‘beweging naar kerk’. Na de Tweede Wereldoorlog begon 

het Baptisme meer haar eigen plek in te nemen in de wereld van kerken, er 

ontstond een openheid voor dat wat speelde in de wereld van kerk en theologie. 

Dit kreeg gestalte in oecumenische samenwerking en het ontstaan van een  

theologische opleiding in samenwerking met de Universiteit van Utrecht. Midden 

jaren 80 kwamen twee stromingen binnen de Unie van Baptistengemeenten 

tegenover elkaar te staan. Enerzijds de ‘Werkgroep Ruimte’ die de nadruk legde 

op verscheidenheid en de vanzelfsprekende saamhorigheid met een familie- en 

verenigingenkarakter, anderzijds het ‘Evangelisch Beraad’ die aandrong op 

strengere leerstellige eenheid. Discussies over Schriftbeschouwing gingen er 

heftig aan toe en dit alles leidde tot een stevige crisis op het Seminarium.45  

                                       

 

43 (Vries, Olof H. de, Gelovig gedoopt (Kampen: Kok, 2009) pag. 157) 
44 Ibid., pag. 166,167 
45 Ibid., pag. 267-279 
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Sinds de jaren negentig is er een duidelijke tendens van evangelicalisering 

zichtbaar en gaat de pendel weer van ‘kerk naar beweging’.46  De pendel van 

kerk naar beweging zal niet alleen te maken hebben met de evangelicalisering en 

haar cultuurgevoeligheid. Ook maatschappelijke veranderingen als 

individualisering en fragmentarisering  werken door in gemeenten. Deze 

veranderingen  zijn onder andere terug te zien in diensten, zowel in de 

liederenkeuze, een verschuiving van ‘Liederen voor de gemeentezang’ naar 

‘Opwekkingsliederen’ als de plek voor de preek, van centraal in de dienst naar 

onderdeel van de dienst.47 

Begin jaren negentig verschijnt het rapport ‘Gezegend en gezonden’ met als 

ondertitel ‘Gemeenteopbouw en gemeentegroei binnen het Nederlands 

Baptisme’, een onderzoek naar baptistengemeenten in het verstedelijkte westen. 

Hieruit komt naar voren dat er drie bestaansredenen zijn voor gemeenten in 

verstedelijkt gebied:  

1. Missionair gemeente zijn in een grote stad 

2. Mensen bewaren in de traditie van het christelijk geloof en baptisme in 

het bijzonder in een van het evangelie vervreemde cultuur   

3. Toevluchtsoord zijn voor gelovigen uit andere kerken en groepen. 

Vooral de tweede en derde reden blijken in de praktijk bestaansredenen te zijn.48 

Het duurt nog een tijd voor gemeenteopbouw breed ingang vind en in 2002 bij 

de reorganisatie van de Unie van Baptistengemeenten start het Taakveld 

Gemeenteopbouw en Evangelisatie en wordt in vier gemeenten en driejarig 

gemeenteopbouwproces gestart.49 

5.2 ONTWIKKELINGEN IN NEDERLAND 

Zoals hier boven opgemerkt zijn de ontwikkelingen binnen het Baptisme in 

Nederland niet los te zien van ontwikkelingen in de maatschappij. Deze paragraaf 

richt zich op de ontwikkelingen in de maatschappij, in § 5.4 wordt dit vervolgens 

verbonden met de scan en Baptistenidentiteit.  

De verzuilde samenleving met haar verenigingsleven is niet meer en 

verzuilingspatronen die nog lang doorwerkten zijn grotendeels weggeëbd. Het 

                                       

 

46  Ibid., pag 167, 168; de Vries koppelt evangelicalisering en beweging aan elkaar, ik vraag me af of dit zo is, 
op dit moment zie je de evangelische wereld verkerkelijken en tegelijk op andere plekken bewegingen 
ontstaan, maar we zijn ook weer twintig jaar verder.   
47  Ibid., pag. 312 
48  Ibid., pag. 299, 300 
49  Ibid., pag. 304, 305 
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aantal plichtsgetrouwe en traditioneel ingestelde burgers is geslonken. We leven 

nu in een op eigenbelang gericht belevingseconomie, waar de individuele 

ontwikkeling van mensen ruim baan krijgt. Groepsvorming vindt nog steeds 

plaats, maar je kunt rustig lid zijn van een aantal verschillende, soms 

overlappende  groepen.50 In onderstaand model van Motivaction zijn de huidige 

burgerschapstijlen in Nederland te zien. Plichtsgetrouwen en verantwoordelijken 

maken 44% van onze samenleving uit. Uit onderzoek van Motivaction blijkt dat 

christenen vaker in de categorie plichtsgetrouwen vallen en minder vaak in de 

categorie buitenstaanders en pragmatici. 51  In grote steden zijn relatief meer 

buitenstaanders en pragmatici en relatief minder plichtsgetrouwen. 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUUR 1- BURGERSCHAPSTIJLEN53 

  

                                       

 

50 (Spangenberg, Frits, en Lampert, Matthijs, De grenzeloze generatie (Amsterdam: Nieuw Amsterdam, 2009) 
pag. 21, 33) 
51 christenen: 25% van NL bevolking, 42% is plichtsgetrouw, 18% buitenstaander en 16% pragmatisch, 
(Kronjee, Gerrit en Lampert, Martijn, 'Leefstijlen en zingeving', Geloven in het publieke domein (Amsterdam, 
Amsterdam University Press, 2006) pag. 187) 
52  ‘In grote steden is een dominante aanwezigheid van modern en postmodern georiënteerde groepen’ Dit 
komt overeen met buitenstaanders en pragmatici, aangevuld met een deel van de groep verantwoordelijken.   
De mentaliteit van jonge stedelingen (http://www.motivaction.nl/content/de-mentaliteit-van-jonge-stedelingen, 
bekeken op 06-05-2010) 
53 (Spangenberg, Frits, mentalitymodellen 
(http://www.motivaction.nl/sites/default/files/mentality_modellen.pdf, bekeken op 23-04-2010)) 

http://www.motivaction.nl/content/de-mentaliteit-van-jonge-stedelingen
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5.3 IDENTITEITSKENMERKEN VAN BAPTISTENGEMEENTEN 

De identiteit van Baptistengemeenten is in een aantal kenmerken te beschrijven, 

de twee sets van kenmerken die het meest in Nederland worden gebruikt staan  

beschreven. Onder identiteit wordt hier verstaan: dat wat herkenbaar is in tijden 

van verandering, dat wat onderscheidend is.54 Identiteit is altijd gerelateerd aan 

de ander of anderen en staat in de tijd waardoor identiteit zelf ook in verandering 

is.55 Identiteit is niet statisch en is in een snelle tijd sneller aan verandering 

onderhevig. Identiteit wordt gevormd door geschiedenis, cultuur  en drijfveren. 

Gezamenlijke identiteit wordt gevormd door verbondenheid die in deze aspecten 

wordt ervaren. De eerste omschrijving van identiteitskenmerken komt uit een 

Bijbelstudieboekje onder de titel ‘Wat ons verbindt’. 56  Hier worden zeven 

kenmerken onderscheiden, waarbij de eerste het basis kenmerk is. 

• Gemeente van gelovigen 

• Dopen van gelovigen 

• Algemeen priesterschap van gelovigen 

• Bijbel 

• De grote opdracht- ofwel getuige zijn 

• Congregationalisme 

• Godsdienstvrijheid 

De tweede omschrijving komt uit ‘Ethics’57 van McClendon en wordt gebruikt in 

‘Zo zijn onze manieren’ 58 , dit is een beschrijving van gemeenten die elkaar 

herkennen in een baptistische levensstijl met een kleine b.  

 Nadruk op gebruik van de Bijbelse geschiedenis als betrouwbaar richtsnoer 

voor leer en leven 

 Gewetensvrijheid 

 Persoonlijke navolging van Jezus in wederkerige onderwerping 

 Het vormen van onderling betrokken, congregationalistische, 

vergaderende gemeenschappen, los van kerk en staat 

 Gezamenlijke verantwoordelijkheid tot getuigen in woord en daad van de 

betekenis van een leven in Christus 

Deze vijf punten komen globaal overeen met de eerder genoemde zeven, daarbij 

ontbreekt echter de doop van gelovigen, deze zit in de naam verweven.  

                                       

 

54 (Brouwer, Rein et al, Levend lichaam (Kampen: Kok, 2007) pag. 55) 
55 (Remmerswaal, J., Handboek groepsdynamica (Soest: Nelissen, 2001) pag 235-238) 
56 (Vries, Anne de et al., Wat ons verbindt (Barneveld: Unie van Baptistengemeenten, 2009)) 
57 (McClendon, James Wm. Jr., Ethics (Nashville: Abingdon Press, 2002) pag. 27,28 ) 
58 (Parushev, Parush R., 'Doing theology in a Baptist Way', Zo zijn onze manieren (Barneveld: Unie van 
Baptistengemeenten, 2009) pag. 9,10) 
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5.4 DE VERBINDING MET DE GEZONDE GEMEENTE SCAN 

Een aantal aspecten uit de geschiedenis en identiteitskenmerken van 

Baptistengemeenten komen terug in de scan:  

 Gemeente van gelovigen is herkenbaar in bezield zijn door geloof in de 

onderdelen aanbidding en heilig leven, motivatie en voeden van het geloof 

in Christus. En in leven als gemeenschap en dan met name het onderdeel 

relaties.  In § 3.7 is gezegd dat bezieling door geloof er zeker is, maar niet 

altijd even merkbaar is omdat open gesprekken soms missen. Onderlinge 

relaties zijn belangrijk, gemeenten worden als warm ervaren. In een 

aantal gemeenten worden onderlinge relaties wisselend ervaren en is er 

sprake van eilandjes of verstoord vertrouwen. Hier worden 

maatschappelijke veranderingen zichtbaar, meer individualisme, meer 

buitenstaanders en pragmatici, minder plichtsgetrouwen. Deze spanning 

komt het meest naar voren in oudere gemeenten, gemeenten waar men 

van vroeger uit een hechte gemeenschap kende. 

 

 Algemeen priesterschap van gelovigen is te herkennen in leven als 

gemeenschap,  de aspecten leiderschap en bediening en zoeken wat God 

wil. Leiderschap en ruimte voor bediening worden positief gewaardeerd. 

Rond het samen zoeken wat Gods wil is veel verlegenheid. Hier ligt een 

relatie met gebrek aan open gesprek vanwege een spanning tussen ruimte 

met nadruk op gewetensvrijheid en leerstellige richting.  

 

 De plek van de Bijbel is te herkennen in de aspecten omgang met de 

Schrift en voeden van het geloof in Christus in het kenmerk bezield door 

geloof. Gemeenten die bezield zijn door geloof ervaren ruimte voor de 

Schrift, open gesprek hierover en prediking die verband legt tussen Schrift 

en leven.  

 

 De grote opdracht, getuigen in woord en daad, komt naar voren in de blik 

naar buiten en bij ruimte maken voor iedereen in het onderdeel zoekers. 

Een naar buiten gerichte blik is het zwakste kenmerk, gemeenten zijn te 

druk met de veelheid aan interne activiteiten of willen eerst de boel binnen 

op orde hebben. Van de vier gemeenten die in 2002 een 

gemeenteopbouwtraject zijn begonnen heeft één gemeente meegedaan 

met de scan. Deze gemeente is naar buiten gericht. Ruimte maken voor 

zoekers is iets wat niet sterk leeft. De bestaansredenen van de gemeente 

lijken in de praktijk minder te liggen in hun missionaire opdracht en meer 

in het bewaren van mensen in de christelijke traditie en een 

toevluchtsoord zijn voor andere gelovigen. Tegelijk geven gemeenten aan 
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hun blik meer naar buiten te willen richten. Ruimte maken voor iedereen is 

sterker in gemeenten in een grote stad, in grote steden is in het algemeen 

meer diversiteit in de bevolking dan in kleinere plaatsen. Plichtsgetrouwen, 

die meer in kleine plaatsen leven, zijn meer gericht op gelijkgestemden 

dan  mensen uit andere leefstijlen.59  

 

 

 

 

  

                                       

 

59 (Spangenberg, Frits, en Lampert, Matthijs, De grenzeloze generatie (Amsterdam: Nieuw Amsterdam, 2009) 
pag. 218) 
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6. REFLECTIE   

6.1 INLEIDING 

In dit hoofdstuk worden een aantal lijnen tussen verschillende kenmerken 

getrokken. Gekeken wordt hoe kenmerken elkaar kunnen beïnvloeden. Daarvoor 

worden een aantal drieslagen gemaakt die in onderstaande volgorde in de 

komende paragrafen besproken worden. 

1. Bezield door geloof (gemiddeld), zoeken naar Gods wil (zwak en 

verschillend) en blik naar buiten. 

2. Basiszaken goed doen (sterk), blik naar buiten en zoeken naar Gods wil 

(zwak) 

3. Gemeenschap, kosten van groei en verandering (gemiddeld) en blik naar 

buiten 

4. Gemeenschap (verschil), ruimte voor iedereen (sterk) en blik naar buiten  

 

 

6.2 ZOEKEN NAAR WAT GOD WIL 

Gemeenten geven aan te willen zoeken naar de wil van God voor hun gemeente. 

Roeping en visie springen daarbij het meest in het oog. ‘Hoe zoeken we?’ en ‘wat 

is onze roeping?’ zijn twee actuele vragen. De twee meest aangegeven 

combinaties van prioriteiten verbinden op zoek naar wat God wil met een naar 

buiten gerichte blik en bezield zijn door geloof. Gemeenten verlangen ernaar om 

wegen te zoeken om samen dit proces in te gaan.  

 

Hoe zoeken we naar Gods wil op een manier die past bij onze gemeenten en 

tegelijkertijd oude papieren heeft? 60  Hiervoor kijken we naar de term 

discernment. Discernment is een engelse term, we komen dit in de Bijbel tegen 

als de Griekse woorden dokimazo en diakrisis. Dat vertalen we met 

‘onderzoeken, toetsen, op de proef stellen’ en ‘scheiden, onderscheiden, 

beoordelen, verklaren’61  Weaver Glick zegt in ‘In Tune with God’ het volgende:  

 
‘Discernment is the practice of tuning in to God’s deepest desires for the world. It is the 

art of recognizing where God is already at work and of discovering what God is calling us 

to do or be in our own place and time. It is the discipline of aligning our decisions and 

                                       

 

60 In een essay wat volgt in het kader van het vak Visie en aansluit bij dit afstudeeronderzoek ga ik dieper in op 
het thema discernment. Hier stip ik de grote lijnen aan. Voor verdieping op dit thema verwijs ik dan ook naar 
dit essay. 
61 (Bette, J.C. et al, StudieBijbel (Veenendaal, Centrum voor Bijbelonderzoek)05-05-2009) 
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actions with God’s. Congregational discernment is the application of this practice to 

decisions made in and by the congregation.’62 

 

Weaver Glick kijkt naar hoe in Handelingen63 om werd gegaan met het zoeken 

van Gods wil. Wat daarin opvalt is dat zoeken wat God wil een gezamenlijk 

proces van de gemeente is waarin gebed en gesprek een belangrijke rol hebben 

en tegelijk elke situatie uniek is.  Weaver Glick benadrukt vooral het proces als 

geheel. Stilte, gebed, samen Bijbellezen, persoonlijke verhalen delen- ieder praat 

immers vanuit zijn eigen denk- en belevingskader, goed onderzoek doen, de 

voors en tegens op een rij zetten en opties uitwerken komen aan de orde. De 

nadruk ligt op het samen deze hele weg gaan, besluitvorming is een onderdeel 

van deze weg. De geloofspraktijk, kunst en oefening van discernment kan 

gemeenten helpen in het zoeken van Gods wil voor de gemeente toegespitst op 

haar roeping in de wereld.  

6.3 DE BASIS OP ORDE EN DAN? 

Gemeenten geven aan hun basiszaken op orde te hebben, tegelijk wordt hierbij 

wel de veelheid van activiteiten naar voren gebracht. Veel van deze activiteiten 

zijn op de gemeente gericht, een klein aantal van deze activiteiten hebben een 

blik naar buiten. Meer activiteiten organiseren geeft een te grote belasting op de 

gemeente. Om meer naar buiten gericht te zijn is het nodig dat er minder 

energie en tijd gaat zitten in interne activiteiten. Of interne activiteiten dienen 

omgebogen te worden naar missionaire activiteiten. De vraag die hierbij actueel 

is, is hoe het zoeken naar de roeping van de gemeente kan helpen om hier 

andere keuzes in te maken. 

 

6.4 BINNEN VERSUS BUITEN 

Zeven gemeenten geven aan te worstelen met een levende gemeente te zijn 

waarin relaties gevoed worden. De helft van de gemeenten die voor de Tweede 

Wereldoorlog ontstaan zijn en aan de scan meededen heeft uitgesproken 

hiermee te worstelen, daarnaast komt dit terug in gemeenten in en na een 

stevige crisis. In deze gemeenten is er meestal een onvoldoende 

vertrouwensbasis binnen de gemeente, er zijn wel veel gezellige contacten, maar 

een open gesprek over geloof en leven aangaan kan kwetsbaar zijn. In deze 

gemeenten is er angst om kosten van verandering en groei onder ogen te zien, 

                                       

 

62 (Weaver Glick, Sally, The art of congregational discernment (Scottdale: Faith&Life Resources) pag. 13) 
63 Handelingen 6:1-6, 10:1-11:1813:1-3, 15:1-29 
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verbonden alleen

verstrengeld geïsoleerd

doen we elkaar daarmee misschien opnieuw pijn? Als we kijken naar de theorie 

van Richardson64 over de gemeente als een emotioneel systeem dan komt hij  

vanuit twee lijnen die hij diagonaal op elkaar zet uit op vier huisstijlen van 

gemeenteleven.  

Als eerste de lijn afstand-nabijheid. Richardson start daarbij met saamhorigheid 

en individualiteit. Vaak plaatsen we deze tegenover elkaar, individualiteit is 

echter ‘een essentieel deel van in verbondenheid kunnen leven’.65 In het omgaan 

met elkaar hebben we afstand en nabijheid niet alleen in fysieke maar ook in 

emotionele zin. Voor ieder persoon is het verschillend waar daarin het evenwicht 

ligt. De één zal een ander snel te dichtbij vinden komen en trekt zich dan liever 

terug, de ander is liever nog dichterbij en achtervolgt als het ware de ander. In 

een gemeente zijn deze processen aanwezig. In een gezonde gemeente wisselt 

dit evenwicht, op het ene punt staan we de één nader, op een ander punt 

anderen. In gemeenten waarin ‘klieken’ aanwezig zijn wordt dit een gesloten 

systeem en vermindert de bewegingsvrijheid.   

Vervolgens heeft Richardson het over versmelting en differentiatie. Daarbij gaat 

het enerzijds om de mate waarin iemand denken en voelen kan scheiden en de 

situatie van een afstand kan bezien en of iemand de gescheidenheid tussen 

zichzelf en de ander kan onderscheiden.66 Een grotere differentiatie helpt om 

keuzen en kosten onder ogen te zien. In schema gezet ziet het er zo uit: 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

                                       

 

64 (Richardson, Ronald W., Werken aan een gezonde gemeente (Gorinchem: Ekklesia, 2002) 
65 Ibid., pag. 63 
66 Ibid., pag. 85 
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Met andere woorden, een gemeenschap waarin mensen elkaar sterk nabij zijn, 

waarin kliekvorming ontstaat of onvoldoende veiligheid is om persoonlijke 

gedachten te delen zal een verstrengelde, naar binnen gerichte gemeenschap 

worden. Kosten van groei en verandering onder ogen zien kost dan veel maar zal 

tegelijkertijd een weg zijn naar meer differentiatie en verbondenheid waardoor 

gemeenschappen hun blik naar buiten kunnen richten. De keuze eerst aan 

gemeenschap of eenheid te werken en dan pas de blik naar buiten te richten kan 

dus een versterkte verstrengeling inhouden. Het in kaart brengen van het 

emotionele systeem van de gemeente kan helpen om de balans weer terug te 

vinden en met een open blik naar buiten te kijken.  

 

6.4 DE TEKENEN VAN HET KONINKRIJK 

Gemeenten zijn sterk in de laatste drie kenmerken die Warren omschrijft als 

tekenen van het Koninkrijk. McClendon zou dit then is now noemen.  In de 

tekenen van het Koninkrijk wordt in de kerk zichtbaar wat zij verkondigt. Deze 

kenmerken krijgen gemiddeld meer dan 4 punten ofwel er is vooruitgang in de 

ordening van het gemeenteleven. Tegelijk zijn gemeenten zwak in hun blik naar 

buiten. Hoe verhouden deze twee zich met elkaar?  Is er een mogelijkheid om 

dat wat zichtbaar is binnen de gemeente in het omzien naar elkaar, in gastvrij 

zijn,  in het zijn van een geloofsgemeenschap, uit te leven, gestalte te geven in 

de wereld om ons heen?  

Hiervoor kijken we naar wat McClendon in Ethics67 en Witness68 zegt. In Ethics 

zegt hij dat het volk van God, een volk is wat op weg is. De weg is daarbij een 

metafoor geworden voor hun leven met God. In het Nieuwe Testament werd dit 

concreet in Jezus ‘de weg, waarheid en leven’.69  De weg is in de Bijbel zowel 

moraliteit als bestemming. ‘God sets the travelers on this way in relation to one 

another’.70  Dat betekent dat God gemeenschappen op het oog heeft die elkaars 

hoeders zijn, waar wederzijdse zorg en dienst is. Ook hierin is Christus ons 

voorbeeld en worden we opgeroepen in onze levensstijl van Hem te getuigen. 

Deze cirkel van zorg, van naar elkaar omzien (watchcaring), is nooit een gesloten 

cirkel. Getuige en present zijn is niet iets voor alleen binnen of alleen buiten, het 

is voor beiden. ‘Embodied Witness, stresses the organic existence of the 

                                       

 

67 (McClendon, James Wm. Jr., Ethics (Nashville: Abingdon Press, 2002)) 
68 (McClendon, James Wm. Jr., Witness (Nashville: Abingdon Press, 2000)) 
69 Johannes 14:6 
70 (McClendon, James Wm. Jr., Ethics (Nashville: Abingdon Press, 2002) pag. 51) 
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Christian community.’ 71   Ofwel in het belichaamde getuigenis wordt het 

organische bestaan van de christengemeenschap benadrukt.  Geloof dient uit- en 

voorgeleefd te worden, in een getuigende kerk is de gemeente een  zichtbare en 

praktiserende aanwezigheid van Jezus’ lichaam in de wereld.  Presentie, er zijn 

voor de ander, zowel fysiek, emotioneel als mentaal is volgens McClendon de 

centrale deugd. Presentie is daarmee een getuigenis van er zijn voor de ander, 

de ander niet los laten, er wordt geen onderscheid gemaakt tussen binnen en 

buiten de gemeente. Hier worden geloofspraktijken zichtbaar, geloofspraktijken 

die nauw verbonden zijn met de levensverhalen van mensen die als 

gemeenschap samen op weg zijn.   

Hoe staan we in de wereld? McClendon zet in op een radicale visie volgens het 

Matteüsmodel. Ofwel de kerk is kerk midden in de wereld waarin zij staat, de 

kerk leeft binnen de regels en wetten van de burgerlijke staat zolang er geen 

conflict met het Koninkrijk van God ontstaat. Dat wil zeggen dat navolging van 

Christus centraal staat, de Bergrede is bedoeld voor nu en de opdracht uit 

Matteüs 28 betekent op weg gaan, discipelen maken, dopen en onderwijzen. Dat 

betekent de tekenen van het Koninkrijk zichtbaar laten zijn in de 

geloofsgemeenschap en tegelijk een hiervan getuigende gemeenschap zijn. Het 

houdt in dat we ons in dienen te zetten voor stabiliteit, integriteit, vrijheid en 

ruimte voor sociale diversiteit, zowel binnen onze gemeenschappen als in onze 

omgeving.72 Er zijn een aantal geloofspraktijken die een dubbele functie hebben, 

die enerzijds de essentie van christen-zijn aangeven en anderzijds praktijken van 

getuigen of presentie zijn.73 McClendon refereert hierbij aan Yoder. Yoder werkt 

in ‘Body Politics’74 vijf praktijken uit. Yoder zegt: ‘The way God wants believers to 

live together should be a model as well for other social relationships.’75 ‘We see 

here … how the church models for the world what both are called to be and to 

do.’ 76  Yoder spreekt heel prikkelend over praktijken in de gemeente die 

praktijken voor de wereld worden. Praktijken van verzoening, rechtvaardige 

verdeling, interetnische verzoening, democratie en vrijheid van meningsuiting, 

opkomen voor verdrukten en buitenstaanders; praktijken die de kerk dient uit te 

leven in de wereld. 

 

                                       

 

71 Ibid., pag. 77 
72 Ibid., pag. 237, 238 
73 (McClendon, James Wm. Jr., Witness (Nashville: Abingdon Press, 2000) pag. 379) 
74 (Yoder, John Howard, Body Politics (Scottdale: Herald Press, 1992) 
75 Ibid., pag. 11 
76 Ibid., pag. 12 
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Voortbordurend op dit denken betekent het dat wat binnen de gemeenschap 

zichtbaar wordt, in het omzien naar elkaar, in het gastvrij zijn, ook naar buiten 

toe zichtbaar dient te zijn. In ons handelen moet het schot tussen binnen en 

buiten weg. Om dit concreet te maken neem ik een aantal aspecten uit de 

kenmerken 5, 6 en 7 en vertaal deze naar buiten.  

 Relaties  in onze omgeving worden onderhouden en gevoed zodat mensen 

zich geaccepteerd voelen 

 Mensen met verschillende verantwoordelijkheden werken als een team 

samen met andere geloofsgemeenschappen, geloofsovertuigingen, niet-

kerkelijke groepen en netwerken. Let hierbij op de raakvlakken tussen 

leiderschap uit kenmerk 5 en het geworteld zijn in de plaatselijke 

omgeving van kenmerk 2 

 De waarde van wat mensen in onze omgeving aan talenten hebben 

ontvangen, wat ze allemaal hebben meegemaakt en wat ze op hun 

levensweg aan (geloofs)ervaringen hebben opgedaan wordt onderkend 

 We zijn gastvrij, we spannen ons in om mensen op te nemen in ons 

(gemeente)leven 

 Kinderen en jongeren worden geholpen erbij te horen, een eigen bijdrage 

te leveren en worden gevoed in hun geloof en hun zoektocht hier in 

 Zoekers worden aangemoedigd om het geloof in Jezus te verkennen en te 

ervaren 

 Verschillen in sociale en etnische achtergronden, mentale en lichamelijke 

mogelijkheden en in levensfasen worden als een kracht gezien 

 De gemeente is zelf goed nieuws. 

Als we hier nu de verschillende aspecten van kenmerk 2 naast leggen dan 

worden drie van de vier aspecten hierboven benoemd.  

 

Hartstochtelijk en profetische bewogenheid om gerechtigheid en vrede plaatselijk 

en wereldwijd is echter niet terug te vinden. Dit was het aspect waar gemeenten 

het zwakst in waren. Tegelijk sluit dit aspect sterk aan bij de bovenstaande 

punten van Yoder. Dit trek ik dan naar zowel  buiten als binnen de gemeenten:   

 We zijn hartstochtelijk en profetisch bewogen om gerechtigheid en vrede, 

binnen de gemeente, plaatselijk en wereldwijd. 

Kortom McClendon doet een oproep tot ‘embodied witness’, getuige en present 

zijn in onze hele manier van doen. De schotten tussen naar buiten gericht en 

naar binnen gericht vallen daarbij weg. Geloof en leven zijn niet los verkrijgbaar.  

Dit perspectief is helpend om de sterke kanten van gemeenten te benutten om 

hun blik naar buiten te richten. 
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7. CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 
 

7.1 INLEIDING 

Gemeenten op een gezonde weg? Ja, dat mogen we wel zo zeggen, op een groot 

aantal kenmerken is vooruitgang aanwezig zoals Warren dat zou noemen. 

Tegelijk leert deze blik in de spiegel ook dat een aantal kenmerken maar 

enigszins merkbaar aanwezig zijn en dat zijn tevens de kenmerken waarin 

gemeenten verlangen te groeien.  

In dit afsluitende hoofdstuk gaan we in op de lessen die te trekken zijn en 

aanbevelingen die gedaan worden voor de Unieraad en staf van de Unie van 

Baptistengemeenten. Hierbij richt ik me vooral, maar niet alleen, op de 

kenmerken die gemeenten zelf prioriteit willen geven de komende tijd.  

 

 

7.2 ZOEKEN NAAR WAT GOD WIL & BEZIELD ZIJN DOOR GELOOF 

Gemeenten verlangen te zoeken naar wat God wil qua roeping en visie. De 

vragen ‘waartoe zijn we geroepen?’ en ‘wat is onze omgeving?’ zijn hierbij 

centrale vragen.  De verbinding met de blik naar buiten en bezieling door geloof 

kwam hierbij naar voren.  

 

1. Discernment processen kunnen gemeenten helpen in het zoeken wat 

God wil. Daarbij staat niet het stemmen in de gemeentevergaderingen 

centraal,  maar het gehele gezamenlijke proces van zoeken en vinden 

waarbij gebed en gesprek een belangrijke rol spelen. De Unie van 

Baptistengemeenten dient gemeenten in deze processen te ondersteunen 

en toe te rusten. Het stimuleren van bewustwordingsprocessen hierin is 

een eerste stap. Daarnaast is het ontwikkelen van bruikbaar materiaal 

noodzakelijk. De verbinding met bezield zijn door geloof is essentieel, 

gebed en geloofsgesprek zijn hier sleutels in. 
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7.3 EEN NAAR BUITEN GERICHTE BLIK 

De Unie van Baptistengemeenten wil plaatselijke gemeenten helpen om 

missionair-diaconaal gemeente te zijn. Hiermee ligt een sterke nadruk op de blik 

naar buiten. Gemeenten worden in hun blik naar buiten weerhouden door de 

veelheid aan interne activiteiten. 

2. Gemeenten dienen ondersteund te worden in het stellen van prioriteiten  

in activiteiten. Activiteiten zijn geen doel in zich. Als de gemeente zicht 

heeft op haar roeping is het gemakkelijker activiteiten die niet aan die 

roeping meewerken los te laten.  

Om zicht te krijgen op de roeping van een gemeente is een 

omgevingsanalyse nodig. Gemeenten worden hierin gestimuleerd en 

bruikbaar materiaal wordt ontwikkeld op basis van reeds aanwezig 

materiaal van de werkgroep Gemeentestichting.  

Oudere gemeenten en gemeenten na conflicten worden weerhouden doordat 

onderlinge verhoudingen verstoord zijn geraakt of doordat oppervlakkige 

contacten de boventoon voeren. 

3. Een proces waarbij het emotionele klimaat in gemeenten in kaart 

gebracht wordt kan deze gemeenten helpen relaties in een nieuw 

evenwicht te brengen en minder risicomijdend te zijn waardoor 

gezamenlijk de blik naar buiten kan worden gericht. Binnen de Unie dienen 

mensen zich te bekwamen in het begeleiden van deze processen.  

Gemeenten willen hun blik meer naar buiten richten maar zijn erg zoekend 

hierin. Tegelijk zijn gemeenten sterk in de tekenen van het Koninkrijk binnen de 

gemeente.  

4. Praktijken als onderlinge zorg, gavengericht werken en gastvrijheid zijn 

nu intern gericht en dienen ook naar buiten gericht te zijn. Op deze manier 

wordt verbinding gelegd tussen geloof en leven en kan verworteling in 

(een deel van) de plaatselijke gemeenschap ontstaan. Dit klinkt simpel, 

maar is Yoder lezend heel radicaal. De vragen ‘welke tekenen van het 

Koninkrijk zijn zichtbaar in onze gemeente?’ en ‘hoe kunnen deze tekenen 

uitwerken naar onze omgeving?’ staan hierbij centraal.  De Unie van 

Baptistengemeenten ondersteunt gemeenten hierin door de sterke 

kenmerken van gemeenten naar voren te halen en gemeenten te 

stimuleren hiermee naar buiten te treden. 
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Hierbij wordt gebruik gemaakt van de goede voorbeelden van gemeenten 

die hun blik naar buiten hebben gericht, niet om te kopiëren maar te 

inspireren. Het Taakveld Zending en Diaconaat kan hier een belangrijke rol 

in hebben. 

5. De vraag ‘hoe hartstochtelijk en profetisch zijn we bewogen om 

gerechtigheid en vrede plaatselijk en wereldwijd?’ is een vraag die 

herhaaldelijk gesteld dient te worden.  

Deze vraag heeft twee kanten. Aan de ene kant in hoeverre zijn 

gemeenten profetisch bewogen om gerechtigheid en vrede in hun 

omgeving? En aan de andere kant in hoeverre zijn gemeenten bewogen 

om gerechtigheid en vrede binnen hun eigen gemeenschap? Leven 

gemeenten ook daadwerkelijk als gemeenschappen van vrede en 

gerechtigheid? Leren omgaan met conflicten en crises binnen de gemeente 

leert gemeenten vredestichters te zijn.  

 

Pioniersplekken in gemeentestichting en nieuwe initiatieven op het terrein 

van missionair zijn kunnen een spiegel voor huidige gemeenten zijn en 

gemeenten uitdagen gerechtigheid uit te leven.  

 

Kortom, er zijn genoeg aangrijpingsmogelijkheden om gemeenten te stimuleren 

op een gezonde weg, op hun weg, voor elke gemeente specifiek, met God.  

 

Vaya con Dios! 
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BIJLAGE 1- SCOREFORMULIER GEZONDE GEMEENTE SCAN 

Robert Warren heeft 7 kenmerken beschreven van wat een gezonde gemeente is. Hij heeft dat 

gedaan op basis van onderzoek in Engeland. Hieronder staan ze beschreven en aan u de vraag om 

aan te geven in welke mate de kenmerken in uw gemeente voorkomen. 

Het doel van deze analyse is om een snel beeld van de kwaliteit van de gemeente te krijgen. 

Daarom verzamelen we de lijsten nadat u de lijst hebt ingevuld en vullen we de scores in op een 

groter vel. Daarna bespreken we de scores en kunnen we volop bijstellen en nuanceren. 

We beschrijven steeds een kenmerk en de indicatoren. U scoort een 1 als u van mening bent dat 

dit kenmerk geheel niet voorkomt en een 6 als u vindt dat uw gemeente dit kenmerk volledig bezit. 

Het is goed als u even nadenkt voordat u het cijfer invult, maar doe dat ook weer niet te lang. Het 

cijfer dat u kiest omcirkelt u. Hieronder staan bij elk cijfer de omschrijving die bij het cijfer hoort. 

1. zwak en het houdt ons tegen 

2. alleen enkele tekens van aanwezigheid 

3. er is enig bewijs van dit kenmerk 

4. we zien vooruitgang 

5. er is behoorlijk wat bewijs voor de aanwezigheid van dit kenmerk 

6. Dit is een sterkte 

 

Kenmerk 1: bezield zijn door geloof en niet alleen maar alles draaiende willen houden of 

proberen te overleven 

e. aanbidding en heilig leven; mensen helpen om Gods liefde te ervaren 

f. motivatie: energie komt voort uit een verlangen om God en elkaar te dienen 
g. omgang met de Schrift: de Bijbel op creatieve wijze met het dagelijks leven verbinden 
h. voeden van het geloof in Christus: mensen helpen te groeien in hun geloof en dat met anderen 

te delen. 
laag 1 2 3 4 5 6 hoog 

Kenmerk 2: een naar buiten gerichte blik meer bezig met het "geheel(d) dagelijks leven" dan 

met het "kerkelijk leven" 

i. diepgeworteld in de plaatselijke gemeenschap, in samenwerking met andere 
geloofsgemeenschappen, geloofsovertuigingen, niet- kerkelijke groepen en netwerken.  

j. hartstochtelijk en profetisch bewogen om gerechtigheid en vrede, plaatselijk en wereldwijd. 
k. legt verbindingen tussen geloof en dagelijks leven  
l. gaat in op menselijke behoeften en noden door liefdevolle dienstbaarheid  
laag 1 2 3 4 5 6 hoog 

Kenmerk 3: op zoek naar wat God wil. Een gezonde gemeente vraagt zich af: wat wil God hier 

en nu van ons? Ze ontwaart de leiding van de Geest en wil het niet iedereen naar de zin maken.  

 roeping: zoekt om te verkennen wat God wil dat de gemeente is en wat ze doet. 
 visie: ontwikkelt en communiceert een gedeeld gevoel van waar het naar toe gaat. 
 missie-prioriteiten: nauwgezet/zorgvuldig bepalen van de korte en lange termijn doelen. 

 In staat om te vragen om offers, en die ook te maken, persoonlijk en als gemeente, om de 
dingen ook voor elkaar te krijgen en om het geloof uit te leven. 

laag 1 2 3 4 5 6 hoog 
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Kenmerk 4: de kosten van verandering en groei onder ogen zien en deze op durven te 

brengen in plaats van verandering tegen te houden en bang te zijn voor mislukking 

 terwijl het verleden omarmd wordt, is er moed om nieuwe manieren van doen toe te passen. 
 neemt risico’s: geeft toe als dingen niet werken en leert van ervaring. 
 crises: antwoord creatief op uitdagingen waar de gemeente en de gemeenschap voor geplaatst 

wordt. 
 positieve ervaringen met verandering: hoe klein ook, worden bevestigd en er wordt op 

voortgebouwd.  
laag 1 2 3 4 5 6 hoog 

Kenmerk 5: leven als een echte gemeenschap en niet zozeer als een vereniging of een 

religieuze organisatie 

 relaties: worden onderhouden en gevoed, meestal in kleine groepen, zodat mensen zich 
geaccepteerd voelen en geholpen worden te groeien in geloof en dienst. 

 leiderschap: mensen met verschillende verantwoordelijkheden werken samen als een team om 

aan alle zeven kenmerken van een gezonde gemeente gestalte te geven op een manier die is  
toegesneden op de plaatselijke situatie.  

 bediening: de waarde van wat mensen aan gaven hebben ontvangen, wat ze allemaal hebben 
meegemaakt en wat ze op hun levensweg aan geloofservaringen hebben opgedaan wordt 
onderkend. Dit alles krijgt gestalte in het gemeenteleven en daar buiten en krijgen uitdrukking 
in en voorbij het leven van de gemeente. 

laag 1 2 3 4 5 6 hoog 

Kenmerk 6: ruimte maken voor iedereen inclusief in plaats van exclusief 

 gastvrijheid: zich inspannen om nieuwkomers op te nemen in het gemeenteleven. 
 kinderen en jongeren worden geholpen er bij te horen, een eigen bijdrage te leveren en 

worden gevoed in hun geloof. 
 zoekers: worden aangemoedigd om het geloof in Jezus te verkennen en te ervaren, voeden 

van het geloof van leden en vrienden. 

 verschillen: in sociale en etnische achtergronden, mentale en lichamelijke mogelijkheden en in 
levensfasen worden als een kracht gezien.  

laag 1 2 3 4 5 6 hoog 

Kenmerk 7: een paar dingen doen en ze goed doen. Eerder doelgericht dan verwoed met van 

alles en nog wat bezig.  

 doet de basale dingen goed: diensten, pastoraat, beheer en bestuur. 

 diensten op scharniermomenten (bv. doop en huwelijk) worden als zinvol ervaren en geven 
zicht op God en geloof 

 de gemeente is zelf goed nieuws: in hun houding en manieren van doen. 

 geniet van wat er wordt gedaan en zijn ontspannen over wat er niet wordt gedaan.  
laag 1 2 3 4 5 6 hoog 
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BIJLAGE 2- DEELNEMENDE GEMEENTEN 

Hieronder vindt u een lijst van deelnemende gemeenten. Deze is geselecteerd op provincie en 

komt dus niet overeen met de nummering van 1-20 die verder gebruikt wordt. Dit is gedaan om de 

resultaten van gemeenten zoveel mogelijk te anonimiseren. 

Bij de grootte van de gemeenten is per 100-tal een indeling gemaakt, de cijfers van eind 2009 zijn 

hiervoor gebruikt.  

De ontstaansperiode is ingedeeld op basis van de indeling van Dr. O. de Vries in Gelovig gedoopt.77   

inwoners 

lokaal/regio 

stad provincie Aantal leden periode ontstaan 

Gemeente/ 

raad/kader 

100.000 plus stad drenthe 200+ 1946-1989 raad en gemeente 

55.000 lokaal drenthe 100+ >1990 gemeente 

72.500 regio Flevoland 100- 1946-1989 gemeente 

14.000 regio friesland 100- 1946-1989 gemeente 

92.500 stad friesland 200+ <1900 brede raad 

33.000 lokaal Friesland 200+ <1900 raad 

11.000 regio friesland 100+ <1900 gemeente 

56.000 regio gelderland 100- >1990 raad/kader 

100.000 plus regio N brabant 200+ 1900-1945 gemeente 

4 GS stad Nholland 100- 1990> kader 

72.500 stad Overijssel 200+ 1900-1945 gemeente 

100.000 plus stad overijssel 200+ 1900-1945 gemeente  

50.000 lokaal Overijssel 200+ 1946-1989 kader 

100.000 plus stad overijssel 100- 1900-1945 gemeente 

62.000 lokaal utrecht 300+ >1990 gemeente 

5000 regio zeeland 100- >1990 gemeente 

100.000 plus stad Zholland 200+ 1946-1989 raad en kader 

4750 regio Zholland 100+ 1900-1945 raad 

100.00 plus stad Zholland 100- 1946-1989 gemeente 

3250 regio groningen 100- 1900-1945 gemeente 

 

Indeling in regio’s 

45 % van de Baptistengemeenten is gevestigd in de drie noordelijke provincies. In dit onderzoek 

zijn 35% van de gemeenten in deze provincies gevestigd, met name gemeenten in Groningen zijn 

minder vertegenwoordigd in dit onderzoek. De meeste gemeenten die daar benaderd zijn hebben 

niet deelgenomen aan dit onderzoek omdat zij of met Natuurlijke Gemeenteontwikkeling werken of 

omdat in deze fase van gemeente zijn een analyse niet aan de orde was. In dit onderzoek zijn geen 

regionale verschillen naar voren gekomen.   

                                       

 

77 (Vries, 2009) pag>> 



Bijlagen Gemeenten op een gezonde weg? 

 

 

 

Pagina 4 

 

Indeling in grootte van de gemeenten 

Grootte gemeente <100 leden 101-200 leden 201-300 leden 301 leden> 

landelijk 47,5% 23,75% 23,75% 5% 

onderzoek 40% 15% 40% 5% 

 

Vergeleken met de landelijke cijfers zijn in dit onderzoek relatief veel gemeenten met een 

ledenaantal tussen de 201 en 300 leden opgenomen en relatief weinig gemeenten met minder dan 

200 leden.  
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BIJLAGE 3- OPZET VERSLAG GEZONDE GEMEENTE SCAN 

 

Setting: beschrijving van aanleiding scan en vorm onderzoek.  

Kenmerken gezonde gemeente 

Aan het begin van de avond werd een introductie gegeven over de 7 kenmerken van een gezonde 

gemeente. Bij een gezonde gemeente is er een evenwicht tussen deze kenmerken. Als een of meer 

kenmerken in een specifieke gemeente lager zijn dan kan dit de gezondheid, de groei van de 

gemeente belemmeren. Tegelijk kunnen kenmerken die juist sterk zijn de gemeente helpen om de 

zwakke kenmerken te veranderen. Onderstaande kenmerken zijn naar voren gekomen door 

langdurig onderzoek in gemeenten van verschillende achtergrond in Engeland. Het eerste kenmerk 

is een kenmerk met stip: bezield door geloof. Als deze basis er niet of weinig is dan is het 

fundament onder de gemeente zwak. 

1: bezield zijn door geloof 

2: een naar buiten gerichte blik 

3: op zoek naar wat God wil 

4: de kosten van verandering en groei onder ogen zien 

5: leven als een echte gemeenschap 

6: ruimte maken voor iedereen 

7: een paar dingen doen en ze goed doen 

 

De kenmerken worden becijferd met cijfers van 1-6 

1. zwak en het houdt ons tegen 

2. alleen enkele tekens van aanwezigheid 

3. er is enig bewijs van dit kenmerk 

4. we zien vooruitgang 

5. er is behoorlijk wat bewijs voor de aanwezigheid van dit kenmerk 

6. Dit is een sterkte 

 

Gemeenteprofiel 

 

1. bezield door geloof: 

cijfer 

2. blik naar buiten:   

3. zoekt wat God wil 

4. kosten van groei  

5.levende gemeenschap  

6. ruimte voor iedereen  

7. paar dingen goed:  
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Korte toelichting: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korte toelichting 

 

Reflectie op profiel 

 Sterkten 

 Verschillen 

 Zwakten- wat weerhoudt ons? 

 

Waar aan werken? 

 Lijst met post-it punten 

 

Sterkten die zwakten kunnen veranderen 

Conclusie en aanbevelingen 
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BIJLAGE 4- STERKTEN, ZWAKTEN EN VERSCHILLEN PER GEMEENTE 

 

FIGUUR 2 STERKTEN EN ZWAKTEN MET EN ZONDER ZOEKVRAAG    FIGUUR 3 STERKTEN EN ZWAKTEN VGL MET PROCESBEGELEIDER 

Uit bovenstaande vergelijkingen wordt duidelijk dat er weinig invloed is van zowel de procesbegeleider- iets hogere cijfers in het 

algemeen en van de zoek of begeleidingsvraag van gemeenten- met name een lagere score bij ruimte voor iedereen en blik naar buiten 

bij gemeenten met een zoekvraag.  

Op de volgende pagina staan de sterke en zwakke kenmerken per gemeente. De vette cijfers geven aan dat een kenmerk beduidend 

sterk of zwak is. Dat betekent dat het verschil met het gemiddelde groter is dan de standaarddeviatie. Op de pagina daarna staan de 

standaarddeviaties per kenmerk per gemeente. Hier staan de grootste standaarddeviaties vetgedrukt. A tm T zijn de verschillende 

gemeente. Van 1 gemeente zijn de standaarddeviaties niet bekend. 
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STERKEN EN ZWAKKE KENMERKEN IN GEMEENTEN- ALLE 20 

 gemiddeld bezield door 

geloof 

naar buiten 

gericht blik 

zoekt wat 

God wil 

kosten van 

groei 

gemeenschap ruimte voor 

iedereen 

paar dingen 

goed 

st dev 

a 3,81 3,86 2,83 3,05 3,86 4,31 4,31 4,48 0,64 

b 4,22 4,71 2,14 4,00 3,71 5,00 4,71 5,29 1,07 

c 4,01 4,64 2,91 4,00 3,45 3,91 4,73 4,45 0,66 

d 4,28 3,94 4,24 3,41 4,12 4,41 5,06 4,76 0,54 

e 4,26 4,63 3,37 3,98 3,93 4,99 4,06 4,83 0,58 

f 3,85 3,92 3,25 3,17 3,33 4,17 4,58 4,50 0,60 

g 3,07 2,97 2,21 2,45 2,79 3,76 3,79 3,55 0,63 

h 3,66 4,20 3,50 2,80 3,20 3,70 4,40 3,80 0,55 

i 3,36 3,38 2,40 3,13 3,24 3,71 3,67 4,00 0,52 

j 4,16 3,95 2,85 3,85 4,30 4,55 4,80 4,84 0,70 

k 3,45 3,17 2,87 3,19 3,46 3,73 3,69 4,02 0,40 

l 2,52 2,73 1,87 2,47 2,73 2,60 2,27 3,00 0,37 

m 3,71 3,87 3,30 3,30 3,04 4,09 4,65 3,70 0,55 

n 3,30 3,25 2,65 3,24 3,53 3,47 3,47 3,47 0,31 

o 2,97 2,80 2,50 2,80 2,90 3,40 3,50 2,90 0,35 

p 4,06 3,80 3,20 4,10 4,10 4,40 4,60 4,20 0,45 

q 4,10 4,30 4,00 3,00 4,10 4,10 4,40 4,80 0,55 

r 3,43 3,30 2,80 3,20 3,40 3,60 3,70 4,00 0,39 

s 4,13 4,10 4,70 2,40 3,40 4,70 4,70 4,90 0,92 

t 3,28 3,31 3,58 3,11 3,26 2,89 2,79 4,00 0,41 

gem 3,68 3,74 3,06 3,23 3,49 3,97 4,09 4,17 0,43 

stdev 0,49 0,60 0,72 0,53 0,46 0,63 0,73 0,65  
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VERSCHILLEN BINNEN GEMEENTEN - STANDAARDDEVIATIES 

  1 2 3 4 5 6 7 

  bezield door geloof naar buiten gerichte blik zoekt wat God wil kosten van groei gemeenschap ruimte voor iedereen paar dingen goed 

a 1 1,12 0,99 1,05 1,12 1,26 0,94 

b 0,95 0,38 1,41 1,25 1 0,49 0,76 

c 0,81 1,3 1,48 1,51 1,7 1,35 1,51 

d 0,83 0,66 0,94 0,99 0,71 0,56 0,75 

e 1 1,16 1,37 1,31 1,19 1,25 1,05 

f 1 0,75 1,11 1,23 1,19 1,31 0,8 

g 1,16 1,11 1,03 1,17 1,25 0,89 0,94 

h 1,82 1,33 1,52 1,42 1,7 1,33 1,92 

i 1,27 0,89 1,16 1,37 1,27 1,51 1,17 

j 0,94 0,99 1,46 1,34 0,94 1,15 0,96 

k 1,06 0,91 1,01 1,07 1,19 1,15 1,18 

l 0,93 0,72 1,09 1 1,14 0,93 0,63 

m 0,93 0,94 1,06 0,7 1 0,91 0,98 

n 0,86 1,15 1,09 0,63 1,15 1,09 1,15 

o 0,99 1,01 1,06 1,03 1,17 1,2 1,03 

p 0,83 1,07 0,86 0,95 1,12 1,12 1,24 

q 0,98 1,02 1,25 0,95 1,17 1,16 0,99 

r 1,01 0,97 0,92 1,03 1,14 1,07 1,08 

s 1,05 1,58 1,51 1,51 1,22 1 1,36 
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BIJLAGE 5- PRIORITEITEN VAN GEMEENTEN 

Gemeenten hebben prioriteiten aangegeven, hieronder zijn maximaal 3 prioriteiten per gemeente opgenomen. Prioriteit 1 heeft 3 punten gekregen, 

prioriteit 2 heeft 2 punten gekregen en prioriteit 3 heeft 1 punt gekregen. Dit staat in de rij totaal punten, in de rij totaal aantal staat het aantal 

gemeenten dat aan dit kenmerk prioriteit geeft.  

 1 2 3 4 5 6 7 

 
bezield door geloof naar buiten gericht blik zoekt wat God wil kosten van groei gemeenschap ruimte voor iedereen paar dingen goed 

a 
 

2 3 
    

b 
  

2 
  

3 
 

c 
 

2 3 
    

d 3 1 2 
  

1 
 

e 
 

3 2 
  

1 
 

f 
  

3 2 
   

g 
 

2 3 
    

h 
  

1 3 2 
  

i 3 
   

2 
  

j 3 2 1 
  

1 
 

k 3 
 

2 
    

l 
 

3 
     

m 
  

3 2 
   

n 
       

o 
       

p 
       

q 
 

1 3 
 

2 1 
 

r 3 
   

2 
  

s 2 1 3 
    

t 
       

totaal punten 17 17 31 7 8 7 
 

totaal aantal 6 9 13 3 4 5 
 

 


