
1 
In het klein een betekenisvolle gemeente zijn 



2 
In het klein een betekenisvolle gemeente zijn 

Voorwoord 
 
Hier voor u ligt mijn afstudeeronderzoek ‘In het klein een betekenisvolle gemeente zijn’ van mijn bachelor 
studie HBO-Theologie. In dit onderzoek neem ik u mee in het verhaal van de Baptistengemeente 
Rotterdam-Centrum met wie ik anderhalf jaar heb opgetrokken. Een periode waarin ik de leden van 
deze gemeente op unieke en persoonlijke wijze heb mogen leren kennen. Niet alleen heb ik mogen 
zien hoe zij zondag na zondag trouw en oprecht elkaar in de gemeente opzoeken, maar ook de 
doorleefde worstelingen die zij steeds meer ervaren rondom de krimpende gemeente waar geen 
sprankje van hoop is te zien op de horizon. Of is er te midden van dit alles wel hoop en betekenis? En 
zo ja, waar dan? Wat maakt dat de leden van de Baptistengemeente Rotterdam-Centrum toch ondanks 
alles iedere zondag bij elkaar willen komen? Wat maakt dat ze zich vasthouden aan elkaar en die ene 
God ‘die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van Zijn handen’ – woorden die iedere 
zondag opnieuw over de gemeente worden uitgesproken. Dat zijn de vragen die ik in dit onderzoek 
beoog te beantwoorden.  

Alles wat ik in de afgelopen jaren heb mogen leren in deze opleiding, heb ik in dit onderzoek 
ingezet om de betekenis van gemeente-zijn in beeld te krijgen, zodat de gelovige kan zeggen: ‘Ja, dit is 
waarom ik geloof, dit is waarom ik naar de gemeente ga en niet zonder mijn broeders en zusters kan!’.  
Met dit onderzoek streef ik naar helderheid creëren over het specifiek eigene van het christelijke geloof 
dat door het werk van Christus een gestalte krijgt in mensenlevens.1 Naar mijn mening is dat de 
primaire taak van elke theoloog. Daarom wil ik naast de praktijkverbetering met dit onderzoek laten 
zien dat ik competent ben om in de praktijk, als een beginnend professional, dienstbaar te zijn voor de 
ander en de Ander.  

Dat ik zover ben gekomen had nooit gekund zonder mijn lieve vrouw Larissa, mijn steun en 
toeverlaat, die mij iedere dag de moed geeft om het beste uit het leven te halen. Dank voor jouw 
trouw en hoop. Speciale dank gaat uit naar mijn familie en vrienden, die mij door de jaren heen hebben 
gesteund in uitdagende geloofsvragen. Ook gaat mijn dank uit naar mijn klasgenoten, die mij bij van 
alles de weg hebben gewezen en met wie ik in de diepte heb mogen sparren. Sibbele, bij wie ik als 
onzekere visueel beperkte stagiair de ruimte kreeg om mezelf te zijn en samen te zoeken naar hoe ik 
vanuit mijn eigenheid en kwetsbaarheid werkzaam kan zijn als HBO-Theoloog. De Baptistengemeente 
Rotterdam-Centrum, jullie openheid en oprechtheid in het leven en het geloof is waar mijn hart warm 
van wordt. Dank jullie wel voor ruimte en persoonlijke verhalen en dat ik als student met jullie mee 
mocht zoeken naar het goede in het leven en het geloof. Jan Martijn Abrahamse, al vanaf de eerste les 
ethiek in leerjaar 1 ben je voor mij een inspiratiebron in de verdieping van theologie en samenleving. 
Bedankt voor je uitdagende begeleiding, aansturing en persoonlijke vorming in dit onderzoeksproces. 
Daarnaast gaat mijn dank uit naar alle andere docenten en begeleiders die mijn ondersteund hebben in 
mijn leerweg. En last but not least gaat er onbeschrijfbaar veel dank uit naar Christus onze heelmeester. 
Daar waar de duisternis voor mij iedere dag meer een permanente realiteit wordt, put ik iedere keer 
opnieuw kracht uit Zijn woorden: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de 
duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’  – Johannes 8:12 
 
Veel leesplezier toegewenst van het onderstaande onderzoek. 
 
Maarten The, 1 maart 2022

 
1 Stoppels, S., van Noort, G., Paas, S., & de Roest, H. (Eds.) (2008). Als een kerk (opnieuw) begint: Handboek voor missionaire 
gemeenschapsvorming. Zoetermeer: Boekencentrum. p. 231. In het verdere verloop van dit onderzoek zal ik een 
aangepaste vorm van APA-bronvermelding toepassen. Omdat ik in dit onderzoek gebruik maak van een breed 
bronnenapparaat en ik tegelijk de leesbaarheid van dit afstudeeronderzoek intact beoog te houden, zal ik bij parafrasen 
van bronnen consequent voetnoten als verwijzing toepassen, in plaats van APA-verwijzingen in de tekst. Bij citaten volg 
ik wel de APA-norm, zoals beschreven in: Doolaar, A, Mollema, J., Dijkstra, G. van den Eerenbeemt, N. (et al.) (2021). 
De APA-Richtlijnen uitgelegd. Een praktische handleiding voor bronnenvermelding in het hoger onderwijs. (3e herziene editie). 
SURF. pp. 17-20. Geraadpleegd van https://www.auteursrechten.nl/files/auteursrechten/2021-07/De%20APA-
richtlijnen%20uitgelegd%20-%203e%20editie.pdf. 



3 
In het klein een betekenisvolle gemeente zijn 

Samenvatting 
 
De Baptistengemeente Rotterdam-Centrum (in het volgt afgekort met BGR-C) is een gemeente die 
een lange bestaansgeschiedenis kent en de afgelopen dertig jaar te maken heeft gehad met een forse 
terugloop van het ledenaantal. Daar waar de gemeente in het verleden bestond uit meer dan 130 leden 
bestaat zij nu uit 36 leden. Dit is een ingrijpende verandering wat in de afgelopen jaren ook de betekenis 
van gemeente-zijn aangetast heeft. Daarom heb ik onderzoek gedaan naar de betekenis van gemeente-
zijn aan de hand van de volgende onderzoeksvraag: Hoe wordt er in de BGR-C betekenis gegeven aan 
gemeente-zijn? 

Om antwoord te krijgen op onderzoeksvraag, heb ik in dit onderzoek drie stemmen van 
betekenisgeving onderzocht, de betekenis van gemeente-zijn volgens (1) de formele baptistenvisie, (2) 
de concrete geloofspraktijk van de afgelopen jaren tot aan nu en (3) de bewuste betekenisgeving 
volgens de leden van de BGR-C. Hiervoor heb ik literatuur-, observerend- en participerend onderzoek 
verricht in de praktijk. Daarbij heb ik tien leden van de BGR-C geïnterviewd rondom de betekenis van 
gemeente-zijn. Vervolgens heb ik de uitkomsten van deze drie stemmen in dialoog met elkaar gebracht 
om tot de conclusie te komen dat er in de praktijk uiteindelijk twee bronnen van betekenisgeving zijn 
als het gaat om het gemeente-zijn volgens de BGR-C (hoofdstuk 6). De eerste bron is het verlangen 
om gemeente te zijn zoals het vroeger was, de tweede bron is het verlangen om een onderling 
betrokken geloofsgemeenschap te zijn. Binnen de conclusies toon ik, vanuit het gesprek van de drie 
stemmen, aan waarom de eerste bron van betekenisgeving niet betekenisvol is voor het gemeente-zijn 
van de BGR-C. Deze sluit niet goed aan bij de formele baptistenvisie op gemeente-zijn, bovendien 
hebben de onvervulde verlangens uit het verleden een negatieve impact op hoe het gemeente-zijn keer 
op keer ervaren wordt in de praktijk. Daarna laat ik zien waarom de tweede bron van betekenisgeving 
wel betekenisvol is voor het gemeente-zijn van de BGR-C. Deze sluit niet alleen goed aan op de formele 
betekenis van gemeente-zijn volgens de baptistenvisie, maar is al present in de praktijk en wacht om 
geactiveerd te worden. De gemeenschappelijkheid en saamhorigheid in het (gewone) leven en het 
geloof was voor alle geïnterviewde leden de motivatie om betrokken te willen zijn tot de BGR-C. 
Daaruit volgt dat bijna alle geïnterviewde leden aangeven elkaar nodig te hebben in het leven en het 
geloof, men kan niet zonder elkaar en heeft elkaar nodig in het tot steun zijn en de bemoedigingen. 
Bovendien is volgens de geïnterviewde leden het doel van het gemeente-zijn als volgt: het zijn van een 
geloofsgemeenschap en het betrokken zijn op Gods werk in de wereld. Dit is het kloppende hart van 
de BGR-C, waarom zij gemeente is en wil zijn. Met deze conclusies beantwoord ik in hoofdstuk 6 het 
eerste deel van de hoofdvraag van dit afstudeeronderzoek: ‘Wat is de betekenis van gemeente-zijn voor 
de BGR-C?’. In hoofdstuk 7, waarin ik mij richt op de verbetering van de praktijk, beantwoord ik het 
tweede deel van de hoofdvraag, ofwel: ‘hoe kan zij van daaruit betekenisvol gemeente-zijn?’. Door een 
drietal innovaties laat ik zien hoe de BGR-C vanuit haar kloppende hart betekenisvol gemeente kan zijn 
in de praktijk.  

  
 
 
 
 

 
 
  
 



4 
In het klein een betekenisvolle gemeente zijn 

Inhoudsopgave 
 

Voorwoord 2 
Samenvatting 3 
Inhoudsopgave 4 
Hoofdstuk 1: Inleiding 6 

1.1. Aanleiding onderzoek 6 
1.2. Probleemstelling 7 
1.3. Onderzoeksvragen 7 
1.4. Begripsdefinities 8 

Hoofdstuk 2: Methodiek 9 
2.1. Inleiding 9 
2.2. Een praktijkgericht onderzoek naar het geleefde geloof van gemeente-zijn 9 
2.3. Baptistisch onderzoek 9 
2.4. Kwalitatief onderzoek 10 
2.5. Literatuuronderzoek 10 
2.6. Interviews 10 

2.6.1. Betrouwbaarheid en validiteit 11 
2.6.2. Analyse 13 

2.7. Conclusie 14 
Hoofdstuk 3: Welke formele betekenis geeft de baptistenvisie aan het begrip ‘gemeente-zijn’? 15 

3.1. Inleiding 15 
3.2. Baptistenvisie 15 
3.3. Fundamentele betekenis van gemeente-zijn volgens de baptistenvisie 15 
3.4. Baptistisch gemeente-zijn als gemeenschap van gelovigen 16 
3.5. Baptistisch gemeente-zijn en het ambt ‘priesterschap aller gelovigen’ 17 
3.6. Baptistisch gemeente-zijn is historisch en contextueel bepaald 18 
3.7. Conclusie 18 

Hoofdstuk 4: Ontwikkelingen in de geloofspraktijk van de BGR-C 20 
4.1. Inleiding 20 
4.2. Een kort overzicht van de geschiedenis van de BGR-C 20 
4.3. Ontwikkelingen in de afgelopen zes jaar 20 

4.3.1. Kringwerk 21 
4.3.2. Het missionaire verlangen van de BGR-C 21 
4.3.3. Verdere ontwikkelingen 22 

4.4. Demografie en participatie 23 
4.5. Financiën 23 
4.6. Conclusie 23 

Hoofdstuk 5: De betekenis van gemeente-zijn volgens de leden van de BGR-C 25 
5.1. Inleiding 25 
5.2. Hoe wordt het huidige gemeente-zijn ervaren? 25 
5.3. Het gemeente-zijn in het verleden en het algemeen 26 
5.4. Het doel van gemeente-zijn en de rol van de Bijbel 27 
5.5. De verlangens in het gemeente-zijn 28 
5.6. Conclusie 28 

Hoofdstuk 6: Onderzoeksresultaten voor de praktijk 30 
6.1. Inleiding 30 
6.2. Gemeente-zijn zoals het vroeger was 30 
6.3. Conclusies vanuit de praktijk richting de theorie 31 



5 
In het klein een betekenisvolle gemeente zijn 

6.3.1. Het ‘priesterschap aller gelovigen’ als te idealistisch 31 
6.3.2. De betrekkelijkheid van Helen Cameron 31 

6.4. De BGR-C een verbonden geloofsgemeenschap 32 
6.5. Waarom het zijn van een verbonden geloofsgemeenschap betekenisvol is 33 
6.6. Conclusie 34 

Hoofdstuk 7: Innovatie en adviezen 35 
7.1. Inleiding 35 
7.2. Het daadwerkelijk willen zijn van een verbonden geloofsgemeenschap 35 
7.3. Het zijn van een verbonden geloofsgemeenschap in de praktijk 35 
7.4. Ontvankelijk gemeente-zijn 36 
7.5. Conclusie 37 

Literatuurlijst 38 
Bijlage I: Onderzoek 70-minners 41 

1. Gespreksvragen 41 
2. Samenvatting van de antwoorden 41 
3. Antwoorden overzicht 45 

Bijlage II: Interview Format 55 
1. Informatie vooraf 55 
2. Verwerking Verhoeven naar aanleiding van Deelvraag 1 55 
3. Uitnodiging bericht 56 
4. Format van het interview 56 

Bijlage III: Consent Formulier 58 
Bijlage IV: Interviews in verbatim 61 

1. Bart – Persoonlijk interview 61 
2. Julian – Persoonlijk interview 66 
3. Niels – Persoonlijk interview 69 
4. Rachel – Persoonlijk interview 72 
5. Vera – Persoonlijk interview 77 
6. Yorick – Persoonlijk interview 81 
7. Daniëlle – Telefonisch interview 85 
8. Gerben – Telefonisch interview 90 
9. Sylvia – Telefonisch interview 95 
10. Wendy – Telefonisch interview 98 

Bijlage V: Codering interviews 102 
1. Hoe wordt de gemeenschap ervaren? 102 
2. Motivatie betrokkenheid nu 103 
3. Motivatie betrokkenheid toen / verleden 103 
4. De motivatie van betrokkenheid / gemeente-zijn in het algemeen 104 
5. Doel van gemeente-zijn 104 
6. Rol van de Bijbel 105 
7. Waar verlangt u naar? 105 

Bijlage VI: Overzichten van de statistische gegevens 106 
Bijlage VII: Informatie Leefgemeenschap en de International Christian Fellowship 109 

1. De Leefgemeenschap 109 
2. International Christian Fellowship 109 
 



6 
In het klein een betekenisvolle gemeente zijn 

Hoofdstuk 1: Inleiding 
 
1.1. Aanleiding onderzoek 
Wat is de toekomst van de Baptistengemeente Rotterdam-Centrum? Dit is de levensechte 
praktijkvraag die aan mij heeft getrokken sinds het begin van mijn afstudeerstage in februari 2021. Ik 
benadruk hier de levensechtheid, omdat ik vanaf het begin geconfronteerd ben geweest met de 
doorleefde echtheid en het gewicht van deze vraag in de concrete praktijk. De vraag naar de toekomst 
van de BGR-C is namelijk een vraag die al jaren speelt in het gemeenteleven. In 2001 werd er al 
nagedacht over welke toekomst de gemeente heeft, of zij nog wel door kan gaan en zo ja hoe.2 Sinds 
de afgelopen twee decennia ondergaat de BGR-C namelijk een forse terugloop in het aantal leden door 
verhuizing en vergrijzing. Ook heerst er al jaren een duidelijke onzekerheid onder de leden van de 
BGR-C. Zo blijkt uit een enquête uit 2010, dat alle ondervraagde leden van toen der tijd aangaven dat 
de gemeente over 10 jaar niet meer zal bestaan.3 Deze onzekerheid nam alleen maar toe nadat het 
plan uit 2012, voor de aanstelling van een gemeente opbouwwerker, uitliep tot een grote teleurstelling 
voor velen.4 Toch is er in de afgelopen jaren iedere keer voor gekozen om als enige baptistengemeente 
in Rotterdam door te gaan. Daarbij is sinds 2015 het besluit gevallen dat de Baptistengemeente 
Dordrecht een ondersteunende rol speelt in de toekomst van de BGR-C.  

De visie van de BGR-C voor 2015-2020 beschrijft dat zij het verlangen heeft om een 
“bloeiende, groeiende, stralende, open, gastvrije gemeente met meer ruimte voor betrokkenheid van 
de jeugd; een hechte eenheid” te willen zijn ook voor elkaar (Raad van de BGR-C, 2015, p. 4). Voor 
de periode van 2015-2020 was het plan om eerst te werken aan geestelijke en missionaire vernieuwing 
zodat bovenstaande visie daaruit werkelijkheid kon gaan worden. Ter ondersteuning van deze 
vernieuwing zijn er toen plannen gemaakt voor nieuwe activiteiten om beweging op gang te brengen in 
de gemeente.5  

Alhoewel de BGR-C in de afgelopen jaren op praktisch gebied veel ondernomen heeft (te 
denken valt aan een nieuwe website, de grondige renovatie van het gebouw, ICF Rotterdam en de 
leefgemeenschap die erbij zijn gekomen als regelmatige gebruikers van het gebouw6), hebben de interne 
activiteiten van missionaire en geestelijke vernieuwing – activiteiten die voortkomen vanuit de BGR-C 
zelf – niet geleid tot de gewenste groei van de gemeente en betrokkenheid van jongere mensen. Het 
ledenaantal is daarbij sinds december 2015 van 47 leden teruggelopen naar 36 leden in oktober 2021.7  
Deze blijvende terugloop is een toenemende zorg omdat daarmee de toekomst van de gemeente in 
het geding is.8  
 

 
2 Kanis, G., Heis, A. & Baas, P. (2017). 80 Jaar in het Centrum. Rotterdam: Baptistengemeente Rotterdam-Centrum. pp. 
38-40. 
3 Smink, D. & Van der Hoek, W (2010). Zoek eerst het koninkrijk van God... Gemeentestichting in Rotterdam. Ede: 
Christelijke Hogeschool Ede. p. 17. 
4 Raad van de Baptistengemeente Rotterdam-Centrum (2015). Visiedocument Baptistengemeente Rotterdam-Centrum 
2015-2020. Rotterdam: Baptistengemeente Rotterdam-Centrum. p. 2. 
5 Concreet houdt het bovenstaande bijvoorbeeld in dat er in de zondagse diensten meer ruimte en openheid is voor 
nieuwe liederen naast de baptistenbundel, bidstonden georganiseerd worden, open-kerk momenten zijn en het 
kringwerk. Zie voor een meer uitvoerige lijst van activiteiten en de wijkgerichtheid: Raad van de Baptistengemeente 
Rotterdam-Centrum 2015, pp. 13-14. 
6 Deze medegebruikers zijn beleidsmatig en organisatorisch gezien zelfstandige entiteiten, toch zijn er in het verleden 
en het heden initiatieven geweest met samenwerkingsverbanden voor een gemeenschappelijk doel: missionaire 
presentie in de wijk en de groei van onderlinge relaties. Te denken valt het woonkamer- en stamtafel project, 
schoonmaakrooster van het kerkgebouw of de samenwerking in zondagse diensten maar ook andere initiatieven. 
7 Klink, M. (2015). Jaarverslag 2015. Rotterdam: Baptistengemeente Rotterdam-Centrum. p. 2; Heis, A. (2021). 
Feiserkapel. Baptistengemeente Rotterdam-Centrum. Gemeentelijst 2021. Rotterdam: Baptistengemeente Rotterdam-
Centrum; Daarbij is ook de gemiddelde leeftijd van 61 jaar opvallend. 
8 Als het tempo van de afname van het ledenaantal onveranderd blijft, zal het ledenaantal voor 2030 onder de twintig 
komen te liggen. Wanneer dit het geval is, heeft de Unie van Baptistengemeenten in Nederland of haar rechtsopvolger 
voogdijschap over de goederen van de gemeente. Baas, P & Heis, A. (2021). Statuten en huishoudelijk reglement 
Baptistengemeente Rotterdam Centrum. Rotterdam: Baptistengemeente Rotterdam Centrum. pp. 6-7.  
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In de periode van februari en maart 2021 heb ik in samenwerking met Kees Kolbe, één van de 
bestuurlijke ondersteuners vanuit de Baptistengemeente in Dordrecht, gesprekken gevoerd met 70-
minners van de gemeente over de toekomst van de BGR-C (zie Bijlage I). Deze gesprekken hadden als 
doel om in kaart te krijgen hoe de gemeente ervoor staat. 12 van de 13 geïnterviewde respondenten 
gaven aan dat de gemeente geen toekomst heeft zoals ze nu is. Daarbij leeft er onder de leden niet 
alleen een bepaalde vorm van vermoeidheid in het gemeente zijn maar ook een duidelijk consensus dat 
er iets in de gemeente moet veranderen wil zij toekomst hebben. Naar aanleiding van deze resultaten 
is er op de raadsvergadering van 21 april en 26 mei besloten dat een (voorlopige) nieuwe koers voor 
de gemeente noodzakelijk is.9 

Bovenstaande praktijkschets toont aan op welke manier de vraag naar de toekomst van de 
gemeente al jaren op concrete wijze doorleefd wordt in de BGR-C.  
 
1.2. Probleemstelling 
In mijn bezinning op deze praktijksituatie ben ik een discrepantie op het spoor gekomen: enerzijds kiest 
de BGR-C er telkens opnieuw voor om door te gaan als gemeente terwijl ze alleen maar kleiner wordt, 
anderzijds geven gemeenteleden aan dat de BGR-C geen toekomst heeft zoals zij nu is. Bovendien valt 
het mij op dat de hoe-vraag sinds 2003 leidend is geweest als het gaat om de toekomst van de BGR-C. 
De vraag “hoe moet het verder met de gemeente?” (Kanis et al, 2017, p. 40) werd beantwoord door 
zoveel mogelijk toerusting te zoeken voor de toekomst van de gemeente, een gemeentewerker werd 
hiervoor tijdelijk aangesteld. Later, in 2012 werd er weer gezocht naar toerusting voor de gemeente 
door de aanstelling van een andere gemeentewerker. Maar zoals eerder vermeld liep dit helaas uit tot 
een grote teleurstelling onder de leden. Daarom werd gemeenteadviseur John de Leeuw in 2014 
aangesteld om samen met de nieuwe raad de brokstukken op te ruimen en te werken aan een nieuwe 
toekomst voor de gemeente. Aan de hand daarvan besloot de BGR-C in 2015 om met een nieuwe 
visie door te gaan met bestuurlijke ondersteuning vanuit Dordrecht. Ook hier richtte de visie zich met 
name op de manier hoe zij door wil gaan. Ten slotte blijkt uit de gesprekken met de 70-minners dat de 
gemeente alleen toekomst heeft als er iets verandert of als ze meer gaat samenwerken.10  

Bovenstaande discrepantie en de focus op het hoe van gemeente-zijn is een probleem omdat 
(1) de praktijk laat zien dat de geschiedenis zich herhaalt, (2) er een onzekerheid / vermoeidheid heerst 
onder de gemeenteleden, (3) de interne initiatieven voor de toekomst van de gemeente niet vruchtbaar 
blijken te zijn volgens haar eigen visie en (4) de koers van de gemeente daarmee ongewijzigd blijft. 
Bovendien heeft de drive om als gemeente te overleven ertoe geleid dat de BGR-C geen helder zicht 
meer heeft waarom zij er is en waartoe zij gemeente is: Waarom wil de BGR-C toch doorgaan terwijl 
ze steeds kleiner wordt en gemeenteleden aangeven dat zij geen toekomst heeft zoals ze is? Waarom 
wil de BGR-C een bloeiende, groeiende, stralende, open, gastvrije gemeente zijn met meer ruimte 
voor betrokkenheid van de jeugd als uit de praktijk blijkt dat deze visie moeilijk te realiseren is? 
Waartoe is de BGR-C gemeente in Rotterdam?  

Met de bovenstaande probleemstelling is het doel van dit onderzoek gegeven: zicht creëren op wat 
volgens de BGR-C de fundamentele betekenis is van gemeente-zijn. Zodat ze los mogen komen van de 
herhalende geschiedenis, onzekerheid en vermoeidheid opdat zij op zoek kan gaan naar een 
betekenisvolle manier van gemeente-zijn. Stoppels stelt immers: “Hoe dieper een 
verandering(svoorstel) is gefundeerd, des te groter wordt de kans dat deze het houdt en als vruchtbaar 
wordt ervaren” (2009, p. 132).  Daarom is de hoofdvraag van dit afstudeeronderzoek: 

 
Wat is de betekenis van gemeente-zijn voor de BGR-C en hoe kan zij van daaruit betekenisvol gemeente-zijn? 
 
1.3. Onderzoeksvragen 
Om bovenstaande hoofdvraag te kunnen beantwoorden, dien ik eerst antwoord te vinden op de 
onderzoeksvraag: Hoe wordt er in de BGR-C betekenis gegeven aan gemeente-zijn? De taak van een 
onderzoeksvraag is immers de verzameling van informatie om de probleemstelling en hoofdvraag te 

 
9 In het vervolg van het onderzoek, § 4.3.3, zal deze nieuwe koers aan bod komen. 
10 Raad van de Baptistengemeente Rotterdam-Centrum 2015, pp. 2-3. 
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kunnen oplossen.11 Deze overkoepelende onderzoeksvraag heb ik onderverdeeld in de volgende 
deelvragen: 
 
Deelvragen: 
1. Welke formele betekenis geeft de baptistenvisie aan het begrip ‘gemeente-zijn' (hoofdstuk 3)?  
2. Welke ontwikkelingen hebben zich voorgedaan met betrekking tot de concrete geloofspraktijk 

van de BGR-C (hoofdstuk 4)?  
3. Welke betekenis geven de leden van de BGR-C aan het begrip gemeente-zijn (hoofdstuk 5)?  

 
De uitkomsten van deze deelvragen breng ik bijeen in hoofdstuk 6 waar ik de onderzoeksresultaten 
bespreek. Tegelijk beantwoord ik in hetzelfde hoofdstuk het eerste deel van de hoofdvraag van dit 
onderzoek. Vervolgens beantwoord ik in hoofdstuk 7 het tweede deel van de hoofdvraag, hoe zij vanuit 
de conclusies van hoofdstuk 6 betekenisvol gemeente kan zijn in de praktijk. Dit doe ik door 
verschillende innovaties en adviezen te bespreken voor een verbeterde geloofspraktijk. 
 
1.4. Begripsdefinities 
Om de bovenstaande hoofd- en deelvragen juist te kunnen verstaan werk ik hieronder een aantal 
definities kort uit: 

De Baptistengemeente Rotterdam-Centrum: Wanneer ik verwijs naar de BGR-C dan verwijs ik 
uitsluitend naar deelnemers van de BGR-C die als leden geregistreerd zijn volgens de gemeentelijst. 
Alle leden van de gemeente hebben namelijk stemrecht en bepalen gezamenlijk in de 
gemeentevergaderingen de besluitvorming.12 Daarmee beschikken alle leden van de BGR-C over de 
verantwoordelijkheid van het Lichaam van Christus dat in een lokaal karakter een gestalte krijgt.  

Gemeente-zijn: Met het begrip ‘gemeente-zijn’ richt ik mij in dit onderzoek op de geloofspraktijk 
van de gemeente en haar leden. Door middel van bovenstaande probleemstelling en onderzoeksvraag 
heb ik het geleefde geloof in de praktijk onderzocht om erachter te komen welke betekenis men geeft 
aan het gemeente-zijn in de praktijk. Daarvoor heb ik de methodiek van theoloog Helen Cameron 
toegepast op de onderzochte praktijk. Vanuit haar methodiek heb ik drie verschillende stemmen 
(‘voices’) in de praktijk onderzocht om in beeld te krijgen op welke wijze deze stemmen betekenis 
geven aan de geloofspraktijk van gemeente-zijn. Deze drie stemmen zijn: de formele betekenis van 
gemeente zijn volgens de baptistenvisie (deelvraag 1), de concrete geloofspraktijk van gemeente-zijn 
(deelvraag 2) en de bewuste betekenisgeving aan gemeente-zijn (deelvraag 3). Bij de evaluatie van 
deelvraag 4 breng ik deze stemmen in dialoog met elkaar om ten slotte conclusies te trekken voor de 
praktijk (deelvraag 5). In het volgende hoofdstuk zal ik de methodiek van Cameron meer uitgebreid 
toelichten.13 

Gemeente-zijn volgens de Baptistenvisie: Bij de uitwerking van het onderzoek naar de betekenis 
van gemeente-zijn volgens de baptistenvisie (hoofdstuk 3), zal ik aan de hand van een aantal 
toonaangevende baptisten theologen beschrijven wat zij formeel verstaan onder het begrip gemeente-
zijn. 

Ontwikkelingen met betrekking tot de concrete geloofspraktijk: Onder deze ontwikkelingen versta 
ik: ontwikkelingen die betrekking hebben tot de concrete geloofspraktijk van de BGR-C. Denk hierbij 
aan de ontwikkelingen door de jaren heen (geschiedenis), ontwikkelingen met betrekking tot het 
missionaire verlangen van de BGR-C, maar ook de demografische en financiële ontwikkelingen. Wat ik 
met deze ontwikkelingen zal laten zien, is hoe zij het gemeente-zijn in het verleden bepaald heeft en 
op dit moment nu bepaald. 

Betekenisgeving van de leden: Met deelvraag 3 laat ik zien wat de betekenis van gemeente-zijn is 
volgens de geïnterviewde leden van de BGR-C. In tien persoonlijke interviews ben ik in gesprek gegaan 
rondom de drijfveren en motivaties van gemeente-zijn. Wat ik in deze verhalen aan samenhang ben 
tegengekomen, laat ik in hoofdstuk 5 zien.

 
11 Praamsma, J. M. (2021). Format plan van aanpak. Theologie VTO module 6. Ede: Christelijke Hogeschool Ede. p. 1. 
12 Baas & Heis 2021, pp. 4, 9. 
13 Cameron, H. (2010). Talking about God in practice. London, United Kingdom: SCM Press. pp. 49-60; Unie van 
Baptistengemeente in Nederland (2021). Glossarium Baptisten Seminarium. Versie 2020-2021. Amsterdam: Unie van 
Baptistengemeente in Nederland. pp. 4-5. 
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Hoofdstuk 2: Methodiek 
 
2.1. Inleiding 
In dit hoofdstuk zal ik laten zien op wat voor wijze ik dit onderzoek uitgevoerd heb. Met de praktijk 
als uitgangspunt voor het afstudeeronderzoek, zal ik in § 2.2 laten zien welke drie ‘stemmen’ van 
theologie ik in de praktijk onderzocht heb. Vervolgens bespreek ik in § 2.3 kort wat mijn rol als 
onderzoeker is en hoe deze positie zich verhoudt tot het waarheidsgehalte wat ik aan het licht probeer 
te brengen. In § 2.4 beantwoord ik de vraag waarom ik gekozen heb voor een kwalitatieve 
onderzoeksmethoden, waarna ik in § 2.5 kort een verantwoording geef van het literatuuronderzoek. 
Tenslotte werk in § 2.6 uit welke stappen ik ondernomen heb in de dataverzameling van de interviews. 
Hier laat ik zien in welke mate de dataverzameling betrouwbaar en valide is. 
 
2.2. Een praktijkgericht onderzoek naar het geleefde geloof van gemeente-zijn 
De aanleiding en probleemstelling tonen aan dat dit afstudeeronderzoek een praktijkgericht onderzoek 
is. De specifieke praktijkcontext van de BGR-C is namelijk het uitgangspunt voor dit onderzoek.14  
Vanuit bovengenoemde onderzoeksvraag richt ik mij in het verdere onderzoek op de bestudering van 
het geleefde geloof rondom de betekenis van gemeente-zijn. Dat is een complexe manier van theologie 
bedrijven omdat het geleefde geloof doorgaans op allerlei wijzen in de praktijk een gestalte krijgt. 
Bijvoorbeeld de manier waarop er omgegaan wordt met de financiën van een gemeente, hoe men 
spreekt over gemeente-zijn, wat het geloof voor iemand betekent in zijn of haar verhouding tot naasten 
etc. Om een helder onderscheid te maken tussen de verschillende stemmen van het geleefde geloof 
met betrekking tot het gemeente-zijn in de BGR-C, pas ik de methodiek van theoloog Helen Cameron 
toe op de onderzochte praktijk. Zo zal de uiteenzetting van het begrip gemeente-zijn in hoofdstuk 3 
zich richten op normative theology, de formele beschrijving van gemeente-zijn volgens de baptistenvisie.15 
Daarna richt ik mij in hoofdstuk 4 op het gebied van operant theology, de belichaming van theologie op 
pre-reflexief niveau, ofwel de concrete en zichtbare geloofspraktijk van gemeente-zijn (denk aan wat 
men in het verleden gedaan heeft, de participatie van haar leden en andere meer feitelijke zichtbare 
vormen van geleefd geloof). In hoofdstuk 5, waar ik de resultaten van de interviews laat zien, zal in 
deze bespreking espoused theology aan bod komen, de bewuste betekenisgeving aan het gemeente-zijn. 
Nadat ik de drie stemmen van geleefd geloof rondom het begrip gemeente-zijn afzonderlijk behandel in 
elk van de hoofdstukken, zal ik deze stemmen in hoofdstuk 6 bijeenbrengen. Door de toepassing van 
triangulatie zal ik de onderzoeksresultaten met elkaar vergelijken en evalueren. Tenslotte zal ik in 
hoofdstuk 7 een aantal afrondende conclusies te presenteren. Op deze wijze verhoog ik de geldigheid 
van de onderzoeksresultaten.16 
 
2.3. Baptistisch onderzoek 
Met deze manier van bottom-up theologiseren, de manier van theologiseren waarbij de praktijk het 
uitgangspunt is, sluit ik aan op de manier van theologiseren die specifiek eigen is aan de baptisten 
traditie. Binnen deze vorm van theologiseren ben ik mij bewust van het feit dat ik een ‘theoloog-in-
gemeenschap’ ben, ik ben immers zelf ook gelovig en maak voluit deel van een geloofspraktijk. Deze 
persoonlijke betrokkenheid doet geen afbreuk aan het waarheidsgehalte van dit onderzoek, als mede-
gelovige onderwerp ik mij in dit onderzoek namelijk aan het gezag van de waarheid. De zoektocht naar 
waarachtigheid vereist dan ook toelichting van geval tot geval en is intersubjectief.17 Een integere en 

 
14 Verhoeven, N. (2014). Wat is onderzoek? Praktijkboek voor methoden en technieken. Den Haag: Boom Lemma. p. 30.  
15 Het begrip ‘normative theology’ kan de indruk wekken dat gemeente-zijn begint bij voorgeschreven vaststaand 
gebeuren dat de praktijk wordt opgelegd. Daarmee doe ik geen recht aan het specifieke gemeente-zijn volgens de 
baptistenvisie. In hoofdstuk 4 zal ik namelijk juist laten zien dat het baptistisch gemeente-zijn ontstaat vanuit de 
daadwerkelijke geloofspraktijk. Vandaar het gebruik van bovenstaande ‘formele beschrijving’. In het vervolg van dit 
onderzoek verwijs ik met het gebruik van ‘formeel’ naar Camerons ‘normative theology’. 
16 Cameron 2010, pp. 49-60; Unie van Baptistengemeente in Nederland 2021, pp.4-5; Verhoeven 2014, pp. 31-33. 
17 Parushev, P. R. (2009). 'Doing Theology in a Baptist Way'. in: Van der Leer, T. (2009). Zo zijn onze manieren! In gesprek 
over gemeentetheologie. Amsterdam: Unie van Baptistengemeenten Nederland. pp. 15-17; McClendon, J., Wm. (2002). 
Ethics: Systematic Theology, Volume 1. Nashville, United States of America: Abingdon. pp. 38-39; Verhoeven 2014, p. 38. 
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onafhankelijke onderzoekshouding is in dit werk van cruciaal belang, opdat ik door de methodische 
bestudering van de praktijk een poging doe om de werkelijkheid aan het licht te brengen.18 Vanuit deze 
reflexiviteit onderstreep ik de oproep van 1 Tes. 5:21, om alle dingen, dus niet selectief, kritisch te 
onderzoeken, en om vervolgens het goede te behouden. Daaraan stel ik dit onderzoek evenzo 
kwetsbaar op.  
 
2.4. Kwalitatief onderzoek 
Omdat dit onderzoek zich richt op de fundamentele vraag naar de betekenis van gemeente-zijn, bestaat 
dit onderzoek meer en deel uit kwalitatieve onderzoeksmethoden.19 Bij deelvraag 2 zullen er weliswaar 
statistische gegevens de revue passeren, echter staan deze binnen het perspectief van de feitelijke 
beschrijving van de huidige situatie. Deze feitelijke beschrijving is niet leidend in de vraag naar wat de 
betekenis is van gemeente-zijn van de BGR-C. Niettemin zeggen deze gegevens wel degelijk iets over 
hoe er vanuit de huidige situatie handen en voeten gegeven wordt aan het gemeente-zijn. Deze feitelijke 
situatie is dan ook onmiskenbaar binnen het perspectief van gemeente-zijn. In de overige 
onderzoekseenheden (deelvragen 1, 3-5) onderzoek ik welke betekenis er gegeven wordt aan het 
gemeente-zijn volgens de leden van de BGR-C en de baptistenvisie of andere academische disciplines. 
Hiermee is het antwoord meteen gegeven waarom kwalitatief onderzoek binnen deze context van 
hogere relevantie is dan kwantitatief onderzoek. Statistische en feitelijke gegevens geven namelijk geen 
antwoord naar het waarom van gemeente-zijn. Om erachter te kunnen komen wat gemeente-zijn 
fundamenteel betekent, zal ik daarom verschillende kwalitatieve onderzoeksmethoden moeten 
toepassen.20  
 
2.5. Literatuuronderzoek 
In dit onderzoek heb ik gebruik gemaakt aan een breed scala literatuur. Zo heb ik in het onderzoek 
naar de praktijksituatie van de BGR-C (§ 1.1, 1.2. en hoofdstuk 4) gebruik gemaakt van een breed scala 
gearchiveerde informatie van de gemeente zelf, ofwel onderzoek op microniveau. Denk hierbij aan 
jaarverslagen van de gemeente, visiedocumenten, notulen, ledenlijsten etc. In hoofdstuk 3 heb ik 
literatuuronderzoek verricht om in beeld te krijgen wat gemeente-zijn betekent volgens de 
academische theologie. Hiervoor heb ik toonaangevende literatuur onderzocht van baptisten theologen 
zowel in Nederland als daarbuiten. De geraadpleegde bronnen voor dit hoofdstuk bestaan met name 
uit primaire en secundaire literatuur.21  
 
2.6. Interviews 
Naar aanleiding van het literatuuronderzoek en het theoretische kader van hoofdstuk 3 heb ik een 
vragenlijst kunnen opstellen voor de interviews van dit onderzoek. In onderstaande paragraaf laat ik 
zien hoe ik tot de vragenlijst van de interviews ben gekomen. Enerzijds zit er een bepaalde mate van 
structuur in de vragen, anderzijds heb ik in de praktijk de geïnterviewde de ruimte gegeven om de 
vragen te beantwoorden zoals hij of zij dat wilde. Ook heb ik op de gegeven antwoorden in zekere zin 
ongestructureerd doorgevraagd daar waar dat nodig was. Hieruit kan de conclusie getrokken worden 
dat de interviews half-gestructureerd zijn. Zo is het interview aan de ene kant geen dichtgetimmerd 
gebeuren waarvan ik niet kan afwijken, aan de andere kant heb ik de interviews niet uitgevoerd met 
slechts één enkele hoofdvraag of topiclijst. Al eerder heb ik laten zien dat dit onderzoek in zijn geheel 
een kwalitatief onderzoek is, het betreft de fundamentele betekenis van gemeente-zijn volgens de BGR-
C. Hieruit volgt dat de eigen inbreng van de geïnterviewde gemeenteleden essentieel is. Bovendien laat 
de fundamentele vraag naar de betekenis van gemeente-zijn ook het persoonlijke en gevoelige karakter 
van de gesprekken zien. Deze beleving, of anders gezegd doorleving, maakt dat het voeren van half-

 
18 Hammersley, M., & Atkinson, P. (2007). Ethnography: Principles in practice. Milton, United Kingdom: Taylor & Francis. 
pp. 15-19.  
19 Verhoeven 2014, p. 315. 
20 Aangezien ik verschillende methoden van dataverzameling toepas kan er volgens Verhoeven ook wel gesteld worden 
dat dit onderzoek te typeren valt als een gevalsstudie. Verhoeven 2014, pp. 166-171. 
21 Idem. pp. 159-161. 
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gestructureerde interviews het beste aansluit tot de praktijksituatie enerzijds en hetgeen dat specifiek 
gemeten dient te worden anderzijds.22 
 
2.6.1. Betrouwbaarheid en validiteit 
Om de betrouwbaarheid en validiteit van de dataverzameling in de interviews zo hoog mogelijk te 
houden, heb ik verschillende methodieken in de praktijk ingezet. Zo heb ik allereerst aan de hand van 
het literatuuronderzoek het abstracte begrip ‘gemeente-zijn’ meetbaar gemaakt. Dit heb ik gedaan 
door gemeente-zijn vanuit de literatuur in te kaderen in verschillende facetten (zie bijlage II). Deze 
facetten heb ik omgezet tot een topiclijst om vervolgens de vragenlijst te kunnen opstellen.23 In één 
van de PLG-bijeenkomsten heb ik kritische feedback ontvangen op mijn concept vragenlijst. Deze 
feedback heb ik verwerkt om de vragenlijst beter toe te spitsen op de praktijk en de data die ik wil 
verzamelen.24 Ook heb ik naar aanleiding van deze feedback een proefinterview gehouden om de 
vragenlijst te verfijnen. Bij de opstelling van de vragenlijst heb ik er bewust voor gekozen om in het 
taalgebruik zo goed mogelijk aan te sluiten op het verhaal en de leefwereld van de ander. Als student 
ben ik mij namelijk bewust van de rol die ik inneem als interviewer. Bij de vraag naar de betekenis van 
gemeente-zijn is het mogelijk dat een geïnterviewde zich onvoorbereid of ongemakkelijk voelt 
tegenover een HBO-Theoloog in spe. Om dit te voorkomen wil ik het persoonlijke authentieke verhaal 
van de ander centraal stellen. Anders gezegd: ik wil de vragen naar de betekenis van het gemeente-zijn 
dicht bij de geleefde praktijk houden. Het voordeel van deze benadering is bovendien dat gesprekken 
realistisch en ‘down to earth’ blijven, vanuit de concrete praktijk van de BGR-C. Zodat deze gesprekken 
niet vervluchtigen tot hoogstaande abstracte idealen. 

Ten tweede heb ik verschillende bewuste keuzes gemaakt in de formulering van vragen om de 
betrouwbaarheid van de dataverzameling te garanderen25:  
1. Het woord ‘betrokkenheid’ in plaats van lidmaatschap. ‘Betrokkenheid’ heeft meer betrekking tot 

het gevoelsmatige en de persoonlijke verbondenheid met de gemeente. Een taalveld dat meer raakt 
aan betekenisgeving dan het statische begrip lidmaatschap.  

2. ‘Betrokkenheid in de gemeente’ in plaats van ‘bij’. Met het woord ‘in’ raak ik meer aan een taalveld 
waarin de geïnterviewde zich ziet als voluit deel van de gemeente. Het woord ‘bij’ heeft als 
voorzetsel daarentegen mogelijk meer de gevoelswaarde van ‘in de naaste omgeving zijn van’ de 
gemeente.26  

3. Het gebruik van ‘gemeente’ in plaats van ‘kerk’. Hiermee sluit ik niet alleen aan bij de baptistenvisie 
op gemeente-zijn omdat zij historisch gezien ontstaan is tegenover de gevestigde kerken (zie 
volgend hoofdstuk), maar beoog ik tegelijk door het gebruik van het begrip ‘gemeente’ beter aan 
te sluiten bij het lokale karakter en de gemeenschapsdimensie van kerk-zijn. In de praktijk van de 
BGR-C hoor ik dan ook vaker dat er gesproken wordt over de gemeente wanneer er verwezen 
wordt naar de BGR-C zelf. Het begrip ‘kerk’ wordt in de praktijk meestal gebruikt in algemene, 
universele of institutionele zinsverband.  

4. Het gebruik van subvragen. Deze vragen zijn een hulpmiddel om de prioriteiten van de 
geïnterviewde scherp te krijgen en waar nodig een ingang om door te vragen.  

5. Eerst beginnen bij de huidig situatie en motivatie. Het introducerende gesprek rondom de huidige 
situatie geeft mij niet alleen de mogelijkheid om via het alledaagse stapsgewijs toe te werken naar 
de persoonlijke motivatie, maar meer dan dat breng ik de huidige situatie daardoor op neutrale 
wijze ter sprake. In het onderzoek naar de geschiedenis van de BGR-C weet ik dat zij in het 
verleden een gemeente was met meer dan honderd leden. In persoonlijke gesprekken wordt er 
veelal positief terug gekeken op het verleden. Om te voorkomen dat de positiviteit uit het verleden 

 
22 Idem. pp. 155-157. 
23 ‘9.2.3 Begripsvaliditeit’ en ‘11.3 Interviewonderwerpen bepalen’ in: Verhoeven, N. (2018). Wat is onderzoek? 
Praktijkboek voor methoden en technieken. [PDF], Amsterdam: Boom Uitgevers. 
24 Verhoeven spreekt in dit verband ook wel over het vierogenprincipe. ‘9.1 Betrouwbaarheid’ in: Verhoeven 2018. 
25 Verhoeven spreekt in dit verband ook wel over begripsvaliditeit. Deze theorie heb ik toegepast in het opstellen van 
de vragenlijst om de betekenisgeving van gemeente-zijn meetbaar te maken. ‘9.2.3. Begripsvaliditeit’ in: Verhoeven 2018. 
26 Van Dale (2021). Betekenis ‘bij’. Van Dale Uitgevers. Geraadpleegd van https://www.vandale.nl/gratis-
woordenboek/nederlands/betekenis/bij#.YYEQwi2iFQI. 
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de situatie van het heden overschaduwt, heb ik er daarom bewust voor gekozen om eerst in te 
zetten in het heden om vervolgens het verleden bespreekbaar te maken.  

6. Het vermijden van de waarom-vraag. Hoewel de waarom-vraag naar gemeente-zijn de sleutel is in 
dit onderzoek, kunnen waarom-vragen de geïnterviewde in de praktijk mogelijk het gevoel geven 
dat hij of zij ter verantwoording geroepen wordt. Deze vragen kunnen een 
minderwaardigheidsgevoel opwekken wanneer een geïnterviewde het antwoord op een vraag niet 
(goed) weet en dat moet toegeven aan een student theologie. Daarom heb ik ervoor gekozen om 
de ‘wat maakt-vraag’ toe te passen in dit interview.27  

7. Gericht op de persoonlijke visie / motivatie van gemeente-zijn als de daadwerkelijke praktijk. Met 
deze wisselwerking voorkom ik sociaal wenselijke antwoorden, zowel in algemene zin (de algemene 
betekenis van gemeente-zijn) maar ook gezien het feit dat de geïnterviewde antwoordt moet geven 
op vragen van de HBO-theoloog in wording.28  

Met al deze keuzes en overwegingen ben ik tot de vragenlijst gekomen zoals toegevoegd in bijlage II.  
Ten derde heb ik aan de hand van een selectieve steekproef (of gelaagde steekproef) specifieke 

personen voor een interview uitgekozen om de betrouwbaarheid van de dataverzameling te 
garanderen. Allereerst heb ik de keuze gemaakt om alleen gemeenteleden te interviewen. Zoals ik in § 
1.4.1. heb laten zien, dragen alle leden van de gemeente gezamenlijk de verantwoordelijkheid over de 
gemeente zelf. Gemeente-zijn wordt dan ook bepaald door de manier waarop leden een invulling geven 
aan het lidmaatschap. De status ‘vrienden van’ heeft integendeel een meer vrijblijvend karakter. Aan de 
hand van de ledenlijst heb ik vervolgens de 36 volwassen leden opgedeeld in leeftijdscategorieën. Op 
basis van deze categorieën heb ik een demografische weergave gemaakt (zie figuur 1, bijlage VI). 
Vervolgens heb ik ervoor gekozen om van de middelste 6 categorieën mensen te benaderen voor een 
interview, met als doel om 2 personen per categorie persoonlijke te interviewen. Daarbij heb ik de 
keuze gemaakt om uitsluitend leden te interviewen die niet in de raad zitten. Hoewel de raad van de 
baptistengemeente (bestaande uit 6 leden van de BGR-C) volgens haar beleid en visie voluit deel maat 
van de gemeente zelf,29 wil ik met dit onderzoek juist ruimte geven aan zij die niet over een bestuurlijke 
taak beschikken. Zodat de raad, die overigens de opdrachtgever van dit onderzoek is, meer een beeld 
krijgt wat er leeft onder de gemeenteleden.  

In de uitvoering van dit onderzoek ben ik er gaandeweg achter gekomen dat het bovenstaande 
doel moeilijk te realiseren was. Daarvoor zijn de volgende persoonlijke en praktische redenen: (1) 
mensen onder de 50 waren moeilijk te bereiken voor een interview,30 (2) in de periode waar de 
interviews stonden gepland, werden de corona maatregelen aangescherpt vanwege de hoge 
besmettingscijfers, (3) ik moest zelf in deze periode in quarantaine omdat iemand in mijn thuissituatie 
positief was getest op het virus, en (4) persoonlijke interviews door middel van huisbezoeken zijn door 
mijn visuele beperking moeilijk te realiseren.31 Deze praktische aspecten in de (on)mogelijkheden van 
de dataverzameling, heeft ertoe geresulteerd dat ik in de praktijk zes persoonlijke interviews en vier 
telefonische interviews heb kunnen afleggen. Van de uiteindelijke groep geïnterviewde vallen vier in de 
leeftijdscategorie 30-59 jarigen en zes in de leeftijdscategorie 60-89 jarigen.32 De man/vrouw-
verhouding van de geïnterviewden is gelijk aan de man/vrouw-verhouding volgens de ledenlijst. Hoewel 
deze verschillende aspecten mogelijk van invloed zijn geweest bij de uiteindelijke betrouwbaarheid van 

 
27 Deze ervaring rondom de waarom-vraag komt zowel voort uit pastorale ervaringen als informatie bij het thematiek 
doorvragen. Vgl. Jansen, E. (z.d.). Maak jij deze fout bij het doorvragen? Eindhoven: Evolutie – Dat verandert de zaak. 
Geraadpleegd van https://www.evelutie.nl/blog/maak-jij-deze-fout-bij-het-doorvragen. 
28 ‘9.2 Validiteit’ in: Verhoeven 2018; Zo stel ik in de interviews niet alleen persoonlijk: ‘Wat is volgens u het doel voor 
de Baptistengemeente in Rotterdam?’ ook betrek ik deze vraag tot het persoonlijke leven: ‘Hoe bent u in uw leven 
betrokken tot dit doel?’ 
29 Zie voor een uiteenzetting ontremd de verhouding tussen raad en gemeente: The, M, K. (2021). Leiderschap en 
verandering: Beroepsproduct: A2 Agogische competentie. Ede: Christelijke Hogeschool Ede. pp. 5-7. 
30 Hieronder vallen de mensen waarvan ik geen reactie op een uitnodiging heb ontvangen of vanuit persoonlijke redenen 
niet open stonden voor een interview.  
31 Hoewel ik door het openbaar vervoer netwerk van Regio Rijnmond op veel plaatsen wel terecht kan, is het vinden 
van nieuwe of onbekende locaties voor mij een tijdrovende klus. Daar komt bij dat bijna alle gemeenteleden niet in de 
buurt van de kerk wonen maar verspreid in de regio.  
32 Omdat de BGR-C uit een gering aantal leden bestaat, kan ik hier omwille van de privacy geen specifieke 
onderverdeling maken van de leeftijdscategorieën.  
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de dataverzameling, ben ik ervan overtuigd dat de data niet te min betrouwbaar en representatief is.33 
De grootte van de groep geïnterviewden is daarvoor het doorslaggevende argument.34 Zelfs met het 
oog op de telefonische interviews. Verhoeven stelt immers dat het risico op sociaal wenselijke 
antwoorden in persoonlijke interviews ‘vrij groot’ is en bij telefonische ‘niet erg groot’ is.35 De door 
de omstandigheden ‘gedwongen’ telefonische interviews kunnen dan ook in dit licht een positieve 
bijdrage hebben geleverd in de betrouwbaarheid van de dataverzameling. Wel is het zo dat telefonische 
interviews doorgaans van korte duur zijn, zowel het aantal vragen als de verzamelde data is in sommige 
gevallen beperkter dan bij persoonlijke interviews.36 Bij twee van de vier telefonische interviews heb ik 
gemerkt dat ik het lastiger vond om door te vragen naar achterliggende motivaties en drijfveren (zie 
de interviews van Sylvia en Wendy).37 Bij de interpretatie van de dataverzameling heb ik hier rekening 
mee gehouden door antwoorden niet ad hoc te behandelen maar de omringende context van het 
gesprek meer mee te laten resoneren in de verwerking, anderzijds beschouw ik de persoonlijke 
interviews over het algemeen net wat meer betrouwbaarder aangezien ik hier beter in persoon heb 
kunnen doorvragen. 

Ten vierde heb ik met het oog op de veiligheid en privacy van de geïnterviewden een consent 
formulier opgesteld (zie bijlage III). Deze beknopte beschrijving van mijn werkwijze, hoe ik de 
persoonlijke gegevens anoniem verwerk, kunnen een positieve bijdrage hebben geleverd in het creëren 
van een veilig klimaat bij de uitvoer van de interviews, wat mogelijk bevorderlijk is voor de 
betrouwbaarheid van de interviews.   

Ten vijfde heb ik de doorgaande ontwikkelingen in de BGR-C en de impact van de corona 
situatie op de betrokkenheid van de gemeenteleden, voluit meegenomen in het onderzoeksproces. 
Vanaf februari 2021 loop ik al stage in deze gemeente, in deze lange periode is er veel gebeurd. Zowel 
intern in de gemeente en de relaties die ze heeft met andere partijen, als extern met betrekking tot de 
maatschappelijke veranderingen rondom de corona situatie. Omdat gemeente-zijn een 
gemeenschapsgebeuren in de tijd is (dit laat ik zien in § 3.3.) heb ik deze ontwikkelingen bewust 
meegenomen in het onderzoeksproces om de validiteit te waarborgen.38 

Met de bovenstaande uiteenzetting heb ik laten zien welke keuzes en overwegingen ik gemaakt 
heb in de uitvoering van dit onderzoek. Ik heb laten zien dat ik verschillende methodieken toegepast 
heb om de betrouwbaarheid en validiteit van de dataverzameling maximaal te garanderen. Hoewel ik 
maar een selecte groep van de BGR-C heb kunnen onderzoeken, door het beperkte tijdspad en 
bovengenoemde (on)mogelijkheden in de praktijk, heb ik niettemin weloverwogen keuzes gemaakt in 
de gelaagde steekproeftrekking. Deze onderzoeksresultaten leveren zodoende essentiële en 
betrouwbare aanwijzingen voor de betekenis van het huidige gemeente-zijn van de BGR-C.39  
 
2.6.2. Analyse 
Na de uitvoering van de interviews heb ik de gesprekken in verbatim uitgeschreven (zie bijlage IV). De 
BGR-C bestaat uit 36 leden; men kent elkaars levensweg in de gemeente erg goed. Bij het uitschrijven 
van deze gesprekken heb ik daarom op verschillende punten de informatie moeten aanpassen om de 

 
33 De vier geïnterviewden uit de categorie 30-59 jarigen en de zes geïnterviewden uit de categorie 60-89 jarigen, staan 
in redelijke verhouding met de gegevens in figuur 1: 42 procent van de leden zijn 30-59 jarigen en 53 procent van de 
leden zijn 60-89 jarigen. Vier van de geïnterviewden zijn mannen en zes zijn vrouwen, dit loopt parallel aan het totaal: 
14 gemeenteleden zijn man (39%) en 22 vrouw (61%),  
34 Aangezien de gemeente uit 36 leden bestaat, waarvan gemiddeld de helft (53 procent) in de afgelopen jaren actief is 
in de gemeentevergaderingen (zie § 4.4). Zes van deze 19 actief participerende leden zitten in de raad, waardoor ik dus 
10 van de 13 actieve leden geïnterviewd heb. 
35 Verhoeven 2014, p 229. 
36 Idem. 
37 Daarbij dien ik wel op te merken dat de verbale beperktheid van een geïnterviewde ook een meewegende factor 
geweest is in het al dan niet kunnen doorvragen naar achterliggende motivaties en drijfveren. Zie in het interview met 
Wendy bijvoorbeeld W6. Ook in de persoonlijke interviews ben ik dergelijke onvolkomenheden tegengekomen. Zie 
in het interview van Julian bijvoorbeeld J11 en J13. Het is echter niet zo dat alle data van de telefonische interviews 
beperkter is dan de persoonlijke, dat verschilt van geval tot geval. Als lezer kunt u in de bijlage zien dat het telefonische 
interview met Gerben uitgebreider is dan het persoonlijke interview met bijvoorbeeld Julian. 
38 Verhoeven stelt dat langdurige onderzoeken (maturation) en externe voorvallen de validiteit van onderzoek in gevaar 
kunnen brengen. Verhoeven 2014, p. 209. 
39 ’10.2.1 Wat is een steekproef?’ in: Verhoeven 2018. 
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privacy van de geïnterviewde te waarborgen. Verder beschikken alle geïnterviewde over een 
pseudoniem waarbij het geslacht mogelijk aangepast is. Na het uitschrijven van de interviews in 
verbatim heb ik de gesprekken in Excel gecodeerd en de informatie overzichtelijk samengebracht in de 
weergave die is toegevoegd in bijlage V. Op basis van deze weergave heb ik de bevindingen van 
hoofdstuk 5 geschreven. 
 
2.7. Conclusie 
In dit hoofdstuk heb ik laten zien wat de methodologie van dit onderzoek is. In § 2.2 heb ik laten zien 
dat ik de praktijk als uitgangspunt neem in dit onderzoek. In het verdere verloop van dit onderzoek zal 
ik daarvoor de methodiek van Camaron toepassen op de beschrijving van de drie verschillende 
praktijken van geleefd geloof. Geleefd geloof als hetgeen wat vanuit de baptistenvisie beschreven of 
voorgeschreven wordt (hoofdstuk 3), wat men in de praktijk doet (hoofdstuk 4) en wat volgens de 
leden van de BGR-C bewust betekenis geeft (hoofdstuk 5). In elk van de daaropvolgende paragrafen 
heb ik laten zien welke andere methoden en keuzes ik gemaakt heb om tot de dataverzameling van dit 
onderzoek te komen. Met al deze keuzes en overwegingen toon ik aan dat ik in de praktijk en de 
daarbij komende omstandigheden, mij maximaal heb ingezet om de geldigheid, betrouwbaarheid en 
validiteit van dit onderzoek te waarborgen.  
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Hoofdstuk 3: Welke formele betekenis geeft de baptistenvisie aan het 
begrip ‘gemeente-zijn’? 
 
3.1. Inleiding 
Aan de hand van Camerons methodologie (zie § 2.2) richt ik mij in de behandeling van de eerste 
deelvraag op de eerste stem die betekenis geeft aan gemeente-zijn: de baptistenvisie. Ik zal daarvoor 
de volgende stappen nemen: Aan de hand van baptisten theoloog James Wm. McClendon zal ik eerst 
beschrijven wat een visie is volgens de baptisten theologie (§ 3.2). Vervolgens zal ik vanuit verschillende 
baptistische perspectieven het begrip gemeente-zijn toelichten. Hiervoor zullen verschillende 
baptistische theologen en hun visie op gemeente-zijn de revue passeren. Allereerst laat ik aan de hand 
van McClendon zien dat fundamentele betekenis van gemeente-zijn zichtbaar wordt door het narratief 
hermeneutische perspectief (§ 3.3). Daarna zal ik aan de hand van Olof de Vries, Henk Bakker en 
McClendon laten zien dat het baptistisch gemeente-zijn zich kenmerkt als een gemeenschap van 
gelovigen (§ 3.4), die het ambt van het priesterschap aller gelovigen uitoefenen (§ 3.5) vanuit een 
historisch en contextuele bepaaldheid (§ 3.6) om tenslotte het hoofdstuk af te sluiten met conclusies 
(§ 3.7). Dit theoretische kader is naast de praktijk een hulpmiddel om straks in hoofdstuk 6 te kunnen 
beoordelen welke wijze van gemeente-zijn betekenisvol is. 
 
3.2. Baptistenvisie  
Nog voordat ik een beschrijving geef van de betekenis van het begrip gemeente-zijn volgens de 
baptistenvisie, dien ik eerst uit te werken wat ik versta onder het begrip baptistenvisie. Hiervoor 
verwijs ik naar baptisten theoloog James Wm. McClendon (1924-2000). McClendon stelt dat de baptist 
vision in het centrum ligt als het gaat om de manier van leven en geloven. Een visie definieert McClendon 
als een model of voorbeeld welke leidinggeeft aan een groep (of groepen van) mensen die haar 
gedachten en praktijken daaraan vormgeeft. Een visie geeft als een grondtoon, structuur aan het 
gemeenschappelijke leven. Een voorwaarde voor een nastrevenswaardige visie is dat zij niet vreemd is 
ten aanzien van hen die deel uitmaken van het gemeenschappelijke baptistische leven, maar is juist al 
present in de praktijk en wacht om geactiveerd te worden. Wanneer een visie eenmaal (h)erkent en 
geactiveerd wordt in de praktijk, dient zij als toetssteen voor de ontdekking, beschrijving en 
transformatie van authentieke baptistische overtuigingen. Een juiste visie brengt zodoende niet alleen 
een theologie voort maar geeft ook concreet vorm aan een gedeeld leven in Christus.40 Nu ik aan de 
hand van McClendon een ontologische beschrijving gegeven heb van wat een baptistenvisie inhoudt, 
zal ik in het vervolg vanuit verschillende baptistische perspectieven het begrip gemeente-zijn toelichten. 
 
3.3. Fundamentele betekenis van gemeente-zijn volgens de baptistenvisie 
Wat is dan de fundamentele baptistenvisie op gemeente-zijn volgens McClendon? Volgens McClendon 
wordt het zijn van een Christusgemeenschap het duidelijkst zichtbaar in het narratief hermeneutische 
perspectief. Dit perspectief ontstaat wanneer het alledaagse gemeenteleven wordt gezien als liggend in 
het verlengde van het Bijbelse verhaal. Zij heeft een “een gezamenlijk bewustzijn om de christelijke 
gemeenschap van zowel de eerste gemeente als de eschatologische gemeente te belichamen” (McClendon, 
2002, p. 30). De gehoorzaamheid en vrijheid van de volgelingen van Jezus van Nazareth zijn tegelijkertijd 
onze vrijheid en onze gehoorzaamheid tot het einde der tijden. Anders gezegd: “wij zijn de volgelingen 
van Jezus; de geboden zijn rechtstreeks tot ons gericht” (McClendon, 2002, p. 32). Zo kenmerkt de 
baptistische visie voor de geloofsgemeenschap niet alleen vanuit het perspectief dat zij deel maakt van 
het Bijbelse verhaal, maar zij wordt er ook door getoetst. Het motto van de baptistenvisie van deze 
dubbele beweging kunnen we volgens McClendon onderbrengen in de woorden: ‘this is that, then is 
now’.41  
 
 

 
40 McClendon 2002, pp. 27, 29; Van der Leer 2009, p. 10. 
41 Bovenstaande Nederlandse vertaling van McClendon is afkomstig van Van der Leer 2009, pp. 10-11; Parushev sluit 
ook aan bij het narratief hermeneutische perspectief, zie: Van der Leer 2009, pp. 9-12. 
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3.4. Baptistisch gemeente-zijn als gemeenschap van gelovigen 
In deze paragraaf zal ik aan de hand van De Vries en McClendon een derde perspectief laten zien op 
het begrip gemeente-zijn: het zijn van een gemeenschap van gelovigen. Maar voordat ik dat doe, dien 
ik alvorens toe te lichten wat ik versta onder een ‘gemeenschap van gelovigen’ of ‘geloofsgemeenschap’.  

Daar waar ‘gemeenschap’ veelal gedefinieerd wordt als een “groep mensen die iets 
gemeenschappelijks hebben” (Van Dale, 2021), verwijs ik in dit onderzoek bij het gebruik van het 
woord geloofsgemeenschap naar de definitie van baptisten theoloog Parush R. Parushev (2009). 
Parushev verwijst bij (geloofs)gemeenschappen naar verbanden: 

die karaktervormend en transformerend zijn. Leden gaan met elkaar om en bouwen aan identiteit bij 
uiteenlopende activiteiten en vieringen. Voor de formatie en transformatie van een gemeenschap is 
een gezamenlijk verstaan en doel noodzakelijk, een visie die geleefd wordt, en de zelfdiscipline van het 
toezien op elkaars leven (Parushev, 2009, p. 7). 

Wanneer we vervolgens stilstaan bij het gemeente-zijn volgens de baptistenvisie, dan kunnen we niet 
ontkomen aan de veelal voorkomende gedachte dat het baptisme zich kenmerkt als een 
geloofsgemeenschap die de dooppraktijk beoefend. Hoewel het baptisme zijn naam ontleent aan de 
dooppraktijk, is deze geloofsgemeenschap meer dan slechts een gemeenschap die zich onderscheid 
door de praktijk van het ‘onderdompelen’ (= de letterlijke vertaling van het Griekse werkwoord 
'baptizein' dat in het Nieuwe Testament voor ‘dopen’ werd gebruikt). In de doop komt het gemeente 
vormende accent namelijk tot uitdrukking. Baptisten theoloog Olof de Vries (1941-2014) stelt over 
het baptisme het volgende: 

In baptistenvisie wordt de gemeente gevormd door mensen die in hun leven Gods genade ervaren 
hebben, het verlangen hebben om Christus te volgen, zich toe te wijden aan Hem en zijn gemeente, 
en aan zijn werk in de wereld. Op basis van een geloofsbelijdenis waarin deze zaken onder woorden 
worden gebracht, wordt iemand gedoopt en daarmee ook lid van de gemeente waarin deze doop 
plaatsvindt. (De Vries, 2009, p. 19) 

Gemeente-zijn volgens De Vries is met andere woorden: de gemeenschap die tot stand komt door 
Gods werking op het individu, waarna het individu vervolgens bewust reageert en antwoord in geloof; 
ofwel, het verlangen tot het willen volgen van Christus. Het antwoord op Gods genade manifesteert 
zich in het concrete leven door toewijding aan (1) Christus, (2) zijn gemeente (deel worden van de 
gemeenschap) en (3) Zijn werk in de wereld. Net als De Vries legt McClendon alle nadruk op het 
levensechte gemeenschaps-aspect van de gemeente. Gemeente-zijn begint bij wat hij noemt de 
‘gathering church’: het bij elkaar komen als zichtbare en tastbare lokale gemeenschap onder Gods 
heerschappij en als discipelen van Christus.42 

Het zwaartepunt van het baptistisch gemeente-zijn ligt volgens De Vries in de onderlinge 
verbondenheid van de individuele gelovige aan de geloofsgemeenschap. Volgens De Vries gaat het bij 
gemeente-zijn om de samenhang tussen de verticale verbondenheid met Christus en de verbondenheid 
met medegelovigen. Beiden dimensies zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden en vormen met elkaar 
één gehele werkelijkheid. Zo stelt De Vries:  

Al wat speelt in de relatie met Christus - liefde, vergeving, verzoening, vertrouwen, gezag, troost, leiding, 
etc. - speelt ook in de relatie tussen gemeenteleden. Het komt daarin op een heel concrete, levensechte 
en spannende wijze aan de orde. Om het prikkelend te stellen: de horizontale geloofsgemeenschap is 
de proef op de som van de verticale (De Vries, 2009, p. 21).  

Alle zaken uit het geloof komen in het gemeente-zijn volgens het baptisme op heel concrete wijze aan 
de orde door de gemeenschapsdimensie en de bewuste keuze voor toewijding daaraan. Zo stelt De 
Vries: 

 
42 Naar eigen vertaling ‘Chapter Eight: The Quest for Christian Community, Introduction’ in: McClendon, J. W. (1994). 
Doctrine: Systematic Theology, Volume II. [epub]. Nashville, United States of America: Abingdon. Zie voor de verdere 
uitwerking van deze baptistenvisie op gemeente-zijn in tegenstelling tot de kerk als een ontologisch gegeven 
gemeenschap waarin gelovigen in worden opgenomen: Van der Leer 2009, Voetnoot 50, p. 16. 
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Geloof zonder toewijding aan een concrete gemeenschap van medegelovigen is ondenkbaar. Het 
verbreken van deze gemeenschapsbanden is doorsnijden van zenuwbanen en slagaders van het geloof. 
Ook in geval van verschil van mening en beleving, volhard je tot het uiterste in het bewaren van de 
gemeenschap. Er bestaat zoiets als 'lijden aan de gemeenschap' en het dragen van 'het kruis van de 
gemeenschap'. (De Vries, 2009, p. 21).43 

In deze paragraaf heb ik een derde perspectief uitgewerkt op het begrip gemeente-zijn. Gemeente-zijn 
volgens de baptistenvisie is op zichtbare en tastbare wijze het vormen van geloofsgemeenschappen als 
antwoord op Gods genade. Daaruit volgt dat in de toewijding aan Christus, elkaar en aan de wereld het 
geloof tot uitdrukking komt. De Vries stelt dat deze betekenis van gemeente-zijn als het ware de as van het 
wiel is waar de spaken van het wiel – de identiteitsbepalende kenmerken van het baptisme (zie § 3.3) – 
omheen draaien.44 Al deze identiteitsbepalende kenmerken draaien om de kern van het baptisme: zij is een 
gemeenschap van gelovigen.  
 
3.5. Baptistisch gemeente-zijn en het ambt ‘priesterschap aller gelovigen’ 
In het aspect van toewijding van alle gelovigen aan Christus en Zijn gemeente, komt een vierde 
perspectief op gemeente-zijn volgens de baptistenvisie tot uitdrukking, namelijk het ‘ambt aller 
gelovigen’. Het verzet van de reformatoren tegenover de machtspositie van priesters in de Rooms-
Katholieke kerk in de 16e eeuw is de grondslag geweest voor het ‘priesterschap aller gelovigen'. Niet 
langer werd de priester gezien als geestelijk gezagsdrager, middelaar tussen God en de gelovige individu, 
maar had iedere gelovige rechtstreeks toegang tot God. Daarom is gemeente-zijn “een verbond van 
mondige gelovigen, die in gelijkwaardigheid met elkaar de goddelijke roeping hebben de gemeente te 
leiden en haar taken uit te voeren.” (De Vries, 2009, p. 34). McClendon sluit bij De Vries aan door te 
stellen dat de gemeente bestaat uit gelijke gelovigen, die op gelijke wijze begaafd zijn door de Gods 
Geest en op gelijke wijze verantwoordelijk zijn voor de gemeenschapsvorming in de vervulling van de 
volheid van Christus. Hier moet niet afgeleid worden dat het gemeente-zijn geworteld is in 
democratische principes (het volk heeft het voor het zeggen), integendeel gemeente-zijn is geworteld 
in de eenheid van de Geest. Volgens De Vries is iedereen gedoopt in één Geest en daardoor één 
lichaam geworden (1 Kor. 12:13).45 Gemeente-zijn is niet meer het zijn van een onmondige kudde 
schapen die een herder, iemand met een aangestelde godsdienstige roeping, volgt. Bij gemeente-zijn 
gaat het volgens McClendon om een “apart gezet volk, dat weliswaar zijn dagelijks brood verdient met 
eerlijk zwoegen, maar dat leeft om voor anderen het brood des levens te zijn”.46 

De baptistische schifting van het geestelijk gezag, dat zich in het verleden voltrok ten overstaan 
van episcopale en presbyteriale kerken, heeft nu directe consequenties voor het dragen van 
verantwoordelijkheid en de besluitvorming in het baptistisch gemeente-zijn: omdat alle gelovigen 
ambtsdragers zijn, berust het geestelijke gezag op de vergadering (congregatio) van alle gelovigen, aldus 
het congregationalisme.47  
 
 

 
43 Aansluitend op De Vries stelt Abrahamse over de verbondenheid met Christus en met medegelovige dat het 
baptistische gemeenschapsvorming ten diepste een Christologische betekenis heeft. Zodoende komt geloof tot 
uitdrukking in toewijding: ‘A church, consequently, is not planted by mere ‘belief’ alone, but emphatically by belief 
expressed in the visible obedience to Christ in a local community.’ Abrahamse, J. M. “Gathering the Pieces: Being 
Church in an Age of Fragmentation” Nog te verschijnen in: Bakker, H. A., Harmon, S. R., Van der Leer, T , Newman, 
E. eds. (2021). Seeds of the Church: Towards an Ecumenical Baptist Ecclesiology. Free Church, Catholic Tradition, vol. 4; 
Eugene: Cascade. 
44 Binnen de identiteitsbepalende kenmerken ligt de nadruk volgens De Vries met name op: (1) het persoonlijke 
karakter van het geloof (de visie op de doop, het abt van het priesterschap van alle gelovigen en de getuigenis), (2) 
gemeenschap met medegelovigen dat (3) zich voltrekt in vrijheid onder (4) het gezag van de Bijbel en met een (5) 
missionaire / zendende gerichtheid. Zie voor een meer uitvoerige uitwerking: De Vries 2009, p. 20; Abrahamse sluit 
bij De Vries aan door te stellen dat ‘concrete participation in a visible and tangible community, therefore, is at the 
center of being church in the Baptist way.’ Bakker eds. 2021. 
45 De Vries in: Bakker, H. A., & Van der Leer, T. L. (Eds.) (2017). Smeltend ijs. Olof de Vries over tijd en traditie, geschiedenis 
en gemeente. Amsterdam: Unie van Baptistengemeenten. pp. 31-36. 
46 Naar eigen vertaling uit: ‘Chapter Eight: The Quest for Christian Community, § 3. Christian Community in Radical 
Reformation’ in: McClendon 1994. 
47 De Vries 2009. pp. 33-35. 
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3.6. Baptistisch gemeente-zijn is historisch en contextueel bepaald 
Dat het gemeente-zijn volgens de baptistenvisie gezien wordt als liggende in het verlengde van het 
Bijbelse verhaal, laat niet alleen een narratief hermeneutisch perspectief zien, ook wordt daarin 
zichtbaar dat het gemeente-zijn zich verbonden weet met de tijd. Daar waar het gemeente-zijn in 
episcopale en presbyteriale kerken van bovenaf bepaald wordt – waarheden die door de tijd heen met 
eeuwig gezag zijn bekleed48 – weet het baptistische gemeente-zijn zich continu bepaald door haar 
historische situatie. Door de tijd heen heeft het baptisme haar betekenis van gemeente-zijn in tal van 
verschillende situaties moeten vormgeven.49 De rode draad in het werk De Vries is dan ook niet zonder 
enige reden dat het baptistisch gemeente-zijn een gemeenschapsgebeuren van de tijd is en niet van de 
eeuwigheid. Zo is de zeer grote flexibiliteit niet alleen kenmerkend voor het baptistisch gemeente-zijn, 
bovendien ziet zij het gemeente-zijn als een continu proces; of zoals De Vries het noemt: baptistisch 
gemeente-zijn kenmerkt zich door een ‘identiteit-in-wording’.50  

De vormgeving van het baptistisch gemeente-zijn in allerlei situaties laat ook een ander 
kenmerk zien: het baptistisch gemeente-zijn is contextueel bepaald. Baptisten theoloog Henk Bakker 
spreekt in dit verband over communale hermeneutiek. Vanuit de lokale interpreterende 
geloofsgemeenschappen, die plaatsvinden op een specifiek moment in de tijd, ontstaan er gedeelde 
geloofsovertuigingen, die het uitgangspunt hebben om in de concrete praktijk van het geloof zichtbaar 
te worden.51 Daarmee sluit Bakker aan bij McClendon die stelt dat elke vorm van theologie voortkomt 
uit een specifieke referentie gemeenschap.52 
 
3.7. Conclusie 
Met het bovenstaande heb ik vanuit Camerons methodologie de eerste stem van gemeente-zijn 
beschreven: de formele betekenis van gemeente-zijn volgens de baptistenvisie. Allereerst heb ik aan de 
hand van McClendon laten zien dat een visie als een model of voorbeeld leidinggeeft aan een groep (of 
groepen van) mensen die haar gedachten en praktijken daaraan vormgeeft. Een visie geeft als toetssteen 
concreet vorm aan een gedeeld leven in Christus. Voor de baptistenvisie op gemeente-zijn houdt dat 
in dat zij zich fundamenteel ziet als liggend in het verlengde van het Bijbelse verhaal en daar zelf door 
getoetst wordt, ofwel het narratief hermeneutische perspectief. Ten tweede kenmerkt het baptistisch 
gemeente-zijn zich door het zijn van een zichtbare en tastbare gemeenschap van gelovigen. Gelovigen 
die zich door de ervaring van Gods genade willen toewijden aan Hem, Christus’ gemeente en de wereld 
als uitdrukking van het geloof. Ten derde betekent gemeente-zijn volgens de baptistenvisie dat iedere 
gelovige op gelijke wijze geroepen is om te dienen in het ambt van het priesterschap van alle gelovigen. 
Ten slotte is gemeente-zijn volgens de baptistenvisie een onafgemaakte zaak, zij weet zich continu 
bepaald door het verloop van de tijd, haar specifieke contextuele omstandigheden en de daaruit 
vloeiende gedeelde geloofsovertuigingen.  

Dit laatste kenmerk is voor de volgende hoofdstukken van belang omdat ik daarin de aandacht 
richt op concrete geloofspraktijk van de BGR-C. Zo kan ik de gemeenschappelijke overtuigingen 
rondom de betekenis van gemeente-zijn op het spoor komen. Het onderzoek naar de daadwerkelijke 
praktijk, als laboratorium van de theologie, is van essentieel belang om te kunnen bepalen wat op dit 

 
48 Te denken valt aan de manier waarop de Rooms-Katholieke kerken institutioneel bepaald worden door de 
apostolische successie. Of aan een normatieve dogmatiek en/of belijdenisgeschriften die het gemeente-zijn bepalen, 
bijvoorbeeld de Drie formulieren van Enigheid.  
49 Zowel door externe situaties, de verhouding tot de gevestigde kerk, overheid en andere sociaal maatschappelijke 
situaties, als interne conflicten. Met het laatste beschrijft De Vries de kenmerkende interne beweging van het baptisme 
tussen ‘kerk’ en ‘beweging’. Wanneer het baptisme vanuit haar ontstaansgeschiedenis het traditionele kerkbegrip 
terugvoeren naar het nieuwtestamentische grondbeginsel 'gemeenschap van gelovigen’, ontstaat er een impuls, een 
emanciperende of geestelijke opwekkingsbeweging naar meer vrijheid enerzijds. Maar wanneer het baptisme vervolgens 
het uiterste van een ‘beweging’ bereikt, het moment wanneer de beweging te ‘vrij’ wordt, ontstaat de 
tegenovergestelde beweging richting ordening, organisatie en institutionalisering anderzijds. De Vries 2009, pp. 23-27. 
50 Idem, pp. 21-27. 
51 Bakker, H. (2009). ‘Mapping the Dutch Baptist Identity’ in: Van der Leer 2009, pp. 23-31. 
52 Met de woorden van Friedrich Schleiermacher stelt McClendon: 'Iedere theologie is onvermijdelijk de 
vertegenwoordiger van en de verwijzer naar de leerstellingen van een individuele christelijke groepering op een 
specifiek moment in de tijd.' Deze vertaling is afkomstig uit: Van der Leer 2009, p. 15; Zie voor het origineel McClendon 
2002, pp. 18-19. 
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moment de BGR-C (of elk andere gemeente) maakt tot wat zij is en welke consequenties daaruit 
volgen. Of zoals McClendon de taak van theologie beschrijft: 

For theology is also the mirror that confronts today’s church with a proposal to revise its convictions; it 
is a mirror which asks the church if here it recognizes itself not as it is but as it must be to be faithful 
to Jesus Christ. (McClendon, 2002, p. 34). 

De formele beschrijving van gemeente-zijn volgens de baptistenvisie zal in hoofdstuk 6 samen met de 
nu volgende praktijk opbrengsten bij elkaar brengen om de betekenisgeving van gemeente-zijn voor de 
BGR-C te beoordelen. 
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Hoofdstuk 4: Ontwikkelingen in de geloofspraktijk van de BGR-C 
 
4.1. Inleiding 
In dit hoofdstuk staat de volgende deelvraag centraal: 
Welke ontwikkelingen hebben zich voorgedaan met betrekking tot de concrete geloofspraktijk van de BGR-C?  
 
In dit hoofdstuk zoom ik aan de hand van bovenstaande deelvraag en de methodologie van Cameron 
(zie § 2.2) in op de tweede stem van gemeente-zijn: de concrete geloofspraktijk van de BGR-C. 
Daarmee wil ik enerzijds laten zien welke oorzaken uit het verleden een negatieve impact hebben 
(gehad) op het gemeente-zijn, anderzijds zijn er ook positieve ontwikkelingen in de concrete 
geloofspraktijk van de BGR-C die ik aan het licht wil brengen. Daarvoor begin ik dit hoofdstuk met een 
korte beschrijving over de geschiedenis tot aan 2015 (§ 4.2), en daarna de ontwikkelingen van de 
afgelopen 6 jaar (§ 4.3). In deze laatste periode is er een nieuwe visie op gemeente-zijn opgesteld. Hoe 
deze vervolgens in de praktijk een gestalte heeft gekregen, werk ik uit in de daaropvolgende paragrafen 
(§ 4.3.1 tot en met 4.3.3). Hierop volgen gegevens met betrekking tot de demografische en financiële 
ontwikkelingen van de BGR-C: (§ 4.4 en 4.5). Tenslotte zal ik mijn observaties met betrekking tot de 
concrete geloofspraktijk in een slotparagraaf bijeenbrengen. 
 
4.2. Een kort overzicht van de geschiedenis van de BGR-C 
De Baptistengemeente Rotterdam-Centrum is een gemeente die een lange ontstaansgeschiedenis kent. 
Al in 1937 is ze te Rotterdam opgericht en heeft ze vele zware tijden en rondzwervingen, waaronder 
de bombardementen en noodtoestanden van de tweede wereldoorlog, overleefd. Al meer dan 60 jaar 
komt de gemeente samen in haar gebouw aan de Proveniersstraat, aan de noordzijde van het Centraal 
Station. Hoewel zij een bloeiende geschiedenis kent, waarin ze bestaat uit meer dan 130 leden (1957), 
heerst er al sinds 1987 zorgen rondom de terugloop van het kerkbezoek en ledenaantal in het 
gemeenteleven. Een bezorgdheid die een decennia later ook heerst (1995/’97) en uiteindelijk een aanzet 
vormt om in 2001 na te denken over de toekomst van de gemeente. Een koers die vanaf het begin van 
de eeuwwisseling tot aan nu ongewijzigd is gebleven. Ondanks de blijvende terugloop van het 
kerkbezoek en het ledenaantal, is de betrokkenheid van de leden op het gemeenteleven een belangrijk 
kenmerk van het gemeente-zijn voor de BGR-C, zowel in de terugloop van de jaren ’90 als waar zij nu 
is.53 Zo schrijft voorganger Sibbele Meindertsma voor de viering van het 80-jarige bestaan van de 
gemeente het volgende: 

De gemeente is weliswaar al jarenlang aan de kleine kant (zo’n 45 leden), maar ik heb de leden leren 
kennen als uitermate toegewijd. Zondag aan zondag reizen zij vanuit Capelle, Barendrecht of 
Vlaardingen naar hartje Rotterdam om samen te komen in de naam van Jezus. Reistijd en 
parkeerkosten (als de dienst tot na 12 uur duurt door een te lange preek) nemen zij voor lief. Eenieder 
draagt bovendien naar vermogen bij aan het gemeenteleven. Door het zondagschoolrooster te maken 
of de liturgie voor de dienst van aanstaande zondag. Door de vloer te dweilen of de kringavond te 
leiden. Door notulen te maken van de laatste kerkenraadsvergadering of panfluit te spelen in de dienst. 
Deze brede betrokkenheid is kenmerkend voor wie wij als gemeente zijn. Iedereen doet mee. We zijn 
samen gemeente van de Here Jezus. (Meindertsma, 2017, p. 2). 

 
4.3. Ontwikkelingen in de afgelopen zes jaar 
De keuze van 2014 om toch als gemeente door te gaan, na de grote pijn en teleurstelling van de jaren 
daarvoor (zie § 1.1), leidde in 2015 tot (1) de aanstelling van Sibbele Meindertsma als parttime 
voorganger, (2) een nieuwe positieve en vertrouwensvolle visie voor de komende vijf jaar en (3) 
bestuurlijke ondersteuning vanuit de Baptistengemeente in Dordrecht.54 Zoals eerder beschreven 
luidde haar visie als volgt: 

 
53 In het jaarverslag van 1997 staat: ‘Aan het eind van het jaar werd geconstateerd dat, hoewel het aantal bezoekers 
van de diensten en het aantal leden van de gemeente niet was toegenomen, de betrokkenheid van leden en vrienden 
wel was toegenomen.’ (p. 35). Uit: Kanis et al. 2017, pp. 5-19, 27, 34-35, 38. 
54 Idem, pp. 49-50. 
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Wij zijn een bloeiende, groeiende, stralende, open, gastvrije gemeente met meer ruimte voor betrokkenheid 
van de jeugd; een hechte eenheid, een gemeente die er ook voor elkaar wil zijn (Raad van de BGR-C, 
2015, p. 4). 

In de periode van 2015-2020 was het doel van de BGR-C om aan deze visie in de praktijk een gestalte 
te geven door de zondagse eredienst, het kringwerk en missionaire pilots (zie onderstaande 
paragrafen). Ook zijn in deze periode en vanuit bovenstaande visie plannen gemaakt voor een grondige 
verbouwing van het kerkgebouw.55 Het bovenste gedeelte van het kerkgebouw (de appartementen) 
werden verkocht aan een investeerder. Met als voorwaarde dat de gemeente de appartementen, na 
de renovatie van de investeerder, kon huren zodat zij vanuit haar visie om missionair betrokken te 
willen zijn op haar wijk, de gehuurde appartementen kan onderverhuren aan hen die aan deze visie een 
gestalte wilde geven door boven het kerkgebouw te wonen. Hier is de Leefgemeenschap uit 
voortgekomen (zie § 4.3.3). Tegelijkertijd kond de BGR-C haar hele kerkzaal laten verbouwen door 
de opbrengst van de appartementen verkoop. In maart 2019 was de verbouwing geheel en al afgerond 
en kon de BGR-C weer samenkomen in haar gerenoveerde kerkgebouw.56 
 
4.3.1. Kringwerk 
In de loop van 2014 is het kringwerk in de BGR-C opgezet. Het kringwerk, bestaande uit drie 
huiskringen, had niet alleen als doel om bij gemeenteleden onderling aan Bijbelstudie en gebed een 
gestalte te geven, ook had het kringwerk als doel om ruimte te geven aan het onderlinge pastoraat. Zo 
staat er in het jaarverslag van 2014: ‘Het meeleven met elkaar stond en staat hoog in het vaandel!’.57 In 
het kringwerk groeide de persoonlijke verbondenheid van de gemeenteleden door met regelmaat bij 
elkaar thuis in gesprek te gaan over het leven en geloof.58 Het kringwerk werd vormgegeven door 
kringboekjes van de Unie van Baptisten.59 Hoewel de leden het kringwerk veelal als positief en 
bemoedigend ervaarde, namen de kringbijeenkomsten toch af in de loop van 2018. De ene kring kreeg 
te maken met overlijden, bij de andere sloot het materiaal niet goed aan bij de belevingswereld en de 
andere kring ondervond moeite om bij elkaar te komen door de drukke gezinssituaties of de verre 
afstand van elkaar.60 Ondanks deze omstandigheden ging het kringwerk toch door in 2019, zij het op 
andere wijze of op een andere frequentie dan voorheen. Sinds de corona crisis in 2020 is het kringwerk 
in zijn geheel stil komen te liggen. De Daystar kring, die in 2019 samen met de Baptistengemeente in 
Maassluis was opgericht voor Bijbelstudies, had in deze periode nog wel maandelijkse doorgang hetzij 
fysiek of online.61 Ondanks deze afnemende ontwikkelingen komt één kring weer met regelmaat bij 
elkaar sinds het einde van 2021.  
 
4.3.2. Het missionaire verlangen van de BGR-C 
Omdat uit een eerder onderzoek van 2014 blijkt dat de gemeente een sterk missionair verlangen heeft, 
zijn er in het verleden verschillende pogingen ondernomen om hieraan een gestalte te willen geven.62 
Zo zijn er in de periode van 2016-2017 verschillende missionaire pilots opgezet. Te denken valt aan de 
samenwerkingsverbanden met het missionaire project in het Oude Noorden, gebedsduo’s, groei in de 
gastvrijheid naar gasten, het organiseren van prikkelarme diensten, tafelgesprekken, vernieuwing van 
de website en de Creaclub in het Jan van der Ploeg huis et cetera.63 Door de opgedane ervaringen van 
de deze missionaire pilots, kwam de gemeente aan het begin van 2017 tot de ontdekking dat na de 

 
55 In het jaarverslag uit 2016 wordt in navolging van de visie nadruk gelegd op het volgende: ‘De gemeente koos hiervoor 
omdat deze optie het meest aansluit bij de visie die de gemeente heeft, namelijk om hier een gemeente te kunnen 
behouden en mogelijk te doen uitbreiden, in elk geval om hier een getuige van Christus in Rotterdam Centrum te kunnen 
zijn.’ Heis, A. (2017). Jaarverslag 2016. Rotterdam: Baptistengemeente Rotterdam-Centrum. p. 2. 
56 Idem. pp. 1-3; Heis, A. (2020). Jaarverslag 2019. Rotterdam: Baptistengemeente Rotterdam-Centrum. p. 3. 
57 Kanis et al. 2017, p. 49. 
58 Raad van de Baptistengemeente Rotterdam-Centrum 2015, p. 3. 
59 Heis, A. (2018). Jaarverslag 2017. Rotterdam: Baptistengemeente Rotterdam-Centrum. p. 5. 
60 Heis, A. (2019). Jaarverslag 2018. Rotterdam: Baptistengemeente Rotterdam-Centrum. p. 13.  
61 Heis, A. (2021). Jaarverslag 2020. Rotterdam: Baptistengemeente Rotterdam-Centrum. p. 14. 
62 Gemeentevergadering (2014, 24 september). Toekomstvisie Baptistengemeente Rotterdam – Centrum. Rotterdam: 
Baptistengemeente Rotterdam-Centrum. p. 2. 
63 Meindertsma, S. (2016). Update pilots per 1-9-16. Rotterdam: Baptistengemeente Rotterdam-Centrum.  
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verbouwing de focus gelegd moest worden op een paar thema’s waarbij het verlangen voor de ‘open 
kerk’ de belangrijkste plaats kreeg.64  

In het najaar van 2019 werden de eerste ‘open kerk’ momenten georganiseerd. Vanuit het 
vertrouwen en gebed stellen een aantal gemeenteleden tijdens deze momenten zich beschikbaar op 
voor de wijk, opdat God hen kan gebruiken voor eenieder die zij ontmoeten. Op iedere 
dinsdagochtend van half 11 tot 12 is de Feisserkapel (naam van het kerkgebouw na de verbouwing) 
zodoende geopend voor eenieder die geïnteresseerd is. De mensen die op straat langslopen worden 
uitgenodigd voor een kop koffie, er is ook gelegenheid voor gesprek.65 In de loop van 2020 is de BGR-
C vraagbaak geworden van Rotterdam Dorst en vervullen de ‘open kerk’ momenten vanaf oktober dat 
jaar een diaconale rol als het gaat om ondersteuning bij hulpvragen.66 

Samengevat laat het bovenstaande zien dat het missionaire verlangen een positieve uitwerking 
heeft gehad op de geloofspraktijk. Op verschillende manieren heeft de BGR-C zich ingezet voor haar 
omgeving in 2016-2017. Toch lijkt het bovenstaande ernaar te wijzen dat het missionaire verlangen is 
afgenomen in de praktijk, wanneer de inzet van nu vergeleken wordt met de gezamenlijke inzet van de 
gemeente van toen. In de volgende paragraaf ga ik in op de oorzaken van deze afname.  
 
4.3.3. Verdere ontwikkelingen 
In 2020 en 2021 kreeg de BGR-C te maken met de landelijke maatregelen omtrent het corona virus. 
Deze pandemie had directe gevolgen voor de geloofspraktijk van de BGR-C. Een groot deel van het 
jaar was zij namelijk genoodzaakt om al haar kerkelijke activiteiten tijdelijk stop te zetten en de 
kerkdiensten online via Zoom te houden. De terugkerende teleurstellingen uit het verleden, de nieuwe 
toewijding en inzet die in de afgelopen jaren niet heeft geleid tot de aanwas van nieuwe leden samen 
met de beperkende maatregelen, verklaren dan ook de duidelijke vermoeidheid en neerslachtigheid in 
het gemeente-zijn in 2021 (zie § 1.1 en bijlage I).   

Toch zijn er naast deze negatieve ontwikkelingen ook positieve ontwikkelingen die zich in de 
voorgaande jaren hebben voorgedaan. Zo is er in de loop van de zomer in 2021 een nieuwe visie 
opgesteld voor de verdere toekomst van de BGR-C. Deze visie bestaat uit vijf beloften voor de periode 
van 2021-2026: 
1. We zoeken naar wat God doet in en rond onze gemeente, en sluiten hierbij aan. Zoals de Heer 

Jezus zegt in het Evangelie: Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die 
andere dingen je erbij worden gegeven. (Matteüs 6:33) 

2. We streven naar eenvoudig gemeente-zijn, met een nadruk op gebed, onderlinge gemeenschap en 
dienstbaarheid aan de wijk. 

3. We zoeken naar nieuwe vormen voor de diensten, met ruimte voor interactie.  
4. We bemoedigen en ondersteunen de Leefgemeenschap in haar missie.  
5. Ons kerkgebouw is van God. We zetten het open voor de wijk en delen het ruimhartig met 

partners.67 
In deze visie wordt er enerzijds ruimte gegeven aan de teleurstellingen in het verleden, anderzijds wil 
zij aansluiten bij de positieve ontwikkelingen als hetgeen dat God aan het doen is in en rond de BGR-
C. Daarbij hoort de pas ontstane Leefgemeenschap, zes jongvolwassenen die boven de Feisserkapel 
wonen en zich vanuit hun persoonlijke geloof op betekenisvolle wijze willen inzetten voor de wijk. 
Maar ook de groeiende International Christian Fellowship (ICF) die sinds een paar jaar als gemeenschap 
samenkomt in de Feisserkapel.68 Samen met de BGR-C zijn deze gemeenschappen in de afgelopen jaren 
meer naar elkaar toegegroeid en werken ze in de praktijk regelmatig met elkaar samen. Te denken valt 
aan gezamenlijke diensten en verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de Feisserkapel, maar ook 
andere initiatieven die nog achter de schermen in de ontwikkeling zijn. De BGR-C heeft vanuit deze 
positieve ontwikkeling het verlangen om haar kerkgebouw in te zetten voor de wijk, in samenwerking 
met de Leefgemeenschap en ICF als drie gelijkwaardige gemeenschappen. Zodat het kerkgebouw een 

 
64 Heis 2018, p. 2. 
65 Heis 2020, pp. 4, 12. 
66 Heis 2021, pp. 4, 14; Kappinga, F. (2021). De Vraagbaak. Rotterdam: Rotterdam Dorst. Geraadpleegd op 26 november 
2021, van https://www.rotterdamdorst.nl/hulp-vragen/vraagbaak. 
67 Meindertsma, S. (2021). Visie 2021-2026 in vijf beloften. Rotterdam: Baptistengemeente Rotterdam-Centrum. pp. 1-3.  
68 Zie bijlage VII voor een korte beschrijving van de Leefgemeenschap en de ICF. 
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aantrekkelijke plek mag worden voor de wijk, de mensen zich welkom voelen en Christus bekend mag 
worden gemaakt.69 Deze nieuwe visie is in oktober en november 2021 aangenomen door de 
gemeenschappen. 
 
4.4. Demografie en participatie  
Wanneer we kijken naar de demografische ontwikkelingen binnen de BGR-C, dan is te zien dat zij in 
de afgelopen jaren een forse terugloop van het ledenaantal heeft doorgemaakt (zie figuur 2 in bijlage 
VI). Waar zij in 2014 nog bestond uit 51 leden bestaat zij in november 2021 uit 36 leden.70 Bovendien 
is er al bekend dat er in 2022 een gezin met kinderen de gemeente verlaat door een verhuizing.  

Op basis van het ledenaantal heb ik in de praktijk bijgehouden wat de participatie is in de 
gemeentevergaderingen van de BGR-C.71 Uit deze statistische analyse is te zien dat de participatie aan 
de gemeentevergaderingen op gelijke wijze terugloopt met het ledenaantal (zie figuur 3 en 4 in bijlage 
VI). Wanneer we deze gegevens vergelijken met het beleid en de baptistenvisie op gemeente-zijn zoals 
beschreven in § 3.6, dan is de gezamenlijke betrokkenheid in de besluitvorming erg laag. Door de jaren 
heen is 53 procent van het ledenaantal betrokken bij de besluitvorming. Ook in de participatie van de 
zondagsdiensten zie ik hetzelfde percentage terugkeren (zie figuur 5 in bijlage VI). Deze achteruitgang 
van het ledenaantal en de lage betrokkenheid bij de gezamenlijke besluitvorming, laten zien dat het 
voor de gemeente in toenemende mate moeilijker wordt om de gemeente als organisatie op dezelfde 
wijze te blijven dragen. Het is dan ook begrijpelijk dat zij sinds 2014 bestuurlijke ondersteuning ontvangt 
van de Baptistengemeente in Dordrecht. 
 
4.5. Financiën72  
Gelet op de financiële status van de BGR-C kan er gesteld worden dat er over het algemeen twee 
bronnen van inkomsten zijn: (1) de reguliere bijdragen van haar leden en (2) de opbrengsten vanuit de 
verhuur van het kerkgebouw. De balans van deze twee bronnen van inkomsten maakt dat het 
gemeente-zijn in de afgelopen jaren financieel mogelijk was. Daarbij zijn twee ontwikkelingen die van 
belang zijn geweest. Enerzijds neemt de groep van vrijgevige gemeenteleden door het verloop van tijd 
af doordat het ledenaantal kleiner wordt, anderzijds is de exploitatie van het kerkgebouw sinds de 
verbouwing toegenomen. De beschikbare gegevens laten niet zien welke leeftijd het meeste geeft. Wel 
kan men logischerwijs concluderen dat met de onveranderde uitdunning van het ledenbestand, het niet 
mogelijk is om het huidige gemeente-zijn de komende 10 jaar in stand te houden. De BGR-C is op dit 
moment in haar financiële bestaan afhankelijk van de bovengenoemde twee inkomstenbronnen. Indien 
de BGR-C in de toekomst zelfstandig gemeente wil blijven, dan moeten de opbrengsten vanuit de 
verhuur van het kerkgebouw toenemen om de afnemende opbrengsten van haar leden bestand te 
compenseren.73  

Het bovenstaande laat zien dat het gemeente-zijn op financieel gebied kwetsbaar is voor de 
komende jaren. Op korte termijn moeten er dan ook belangrijke keuzes worden gemaakt hoe de BGR-
C in de komende jaren financieel gemeente kan zijn.  
 
4.6. Conclusie 
Vanuit de ontwikkelingen in de geloofspraktijk heb ik laten zien dat de BGR-C een lange geschiedenis 
kent. Toch heeft zij in de afgelopen decennia te maken gehad met een forse terugloop van het leden 
aantal. Een onderwerp dat een grote zorg en teleurstelling is in het gemeente-zijn. Dwars door alles 
heen heeft de BGR-C er in 2015 toch voor gekozen om door te gaan als gemeente met een nieuwe 

 
69 Meindertsma 2021, pp. 1-3. 
70 De getelde gemeenteleden zijn exclusief de kinderen van de geregistreerde leden van de BGR-C. Het gaat hier om 
6 kinderen in de leeftijd van 0 t/m 11 jaar en 4 in de leeftijd van 12 t/m 19 jaar. Zie de tabel in de bijlage voor een 
overzicht van de verandering van het ledenaantal per leeftijdscategorie in de periode van 2015-2021; Kolbe et al. 2014, 
p. 8.  
71 Verhoeven 2018, pp. 149-154. 
72 In deze paragraaf ga ik niet specifiek in op de details van de financiële situatie omdat ik op dit punt de privacy van de 
gemeente wil waarborgen. Niettemin heb ik voor dit deel van het onderzoek gebruik gemaakt van de financiële 
overzichten in de jaarverslagen.  
73 Heis, A. (2021). Gemeentevergadering 10 november 2021. NG 281. Rotterdam: Baptistengemeente Rotterdam-
Centrum.  p. 2. 
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visie. Maar ook in deze jaren heeft deze visie niet geleid tot de gewenste bloei en groei van de gemeente. 
Het gemeente-zijn is in het kringwerk en de missionaire pilots door de jaren heen afgenomen, net als 
de participatie van de gemeentevergaderingen. Bovendien laat de financiële situatie van de BGR-C zien 
dat het gemeente-zijn kwetsbaar is en in de nabije toekomst meer en meer afhankelijk wordt van 
opbrengsten uit de verhuur van het kerkgebouw. Ondanks deze negatieve ontwikkelingen heeft de 
BGR-C blijvend verlangen om betekenisvol gemeente te zijn door onder andere haar gebouw in te 
zetten voor de wijk in een groeiende samenwerking met de andere gemeenschappen. 

Met deze observatie bereiken we de kern van het probleem als het gaat om concreet en 
praktisch gemeente-zijn: zolang de BGR-C een zelfstandige gemeente wil zijn en terugloop van het 
ledenbestand door blijft gaan, wordt er in toenemende mate meer inzet van haar leden gevraagd om 
de gemeente ‘draaiende’ te houden. Vanuit de wetenschap dat de gemeente zich kenmerkt als 
“uitermate toegewijd aan elkaar, waarbij eenieder naar eigen vermogen bijdraagt aan het 
gemeenteleven” (Meindertsma, 2017, p. 2), is het niet reëel om in de geloofspraktijk méér te vragen 
van haar leden. Er heerst immers al een vermoeidheid onder de leden van de BGR-C.  

Terugkomend op de deelvraag waarmee ik dit hoofdstuk begon, dan is mijn conclusie dat de 
BGR-C in haar huidige situatie niet in staat is om zelfstandig gemeente te blijven. Wil zij op adequate 
wijze een gestalte geven aan het verlangen om ‘eenvoudig gemeente te zijn’, dan is zij genoodzaakt om 
in de praktijk meer samen te werken anderen.74 Nu ik in dit hoofdstuk de tweede stem van gemeente-
zijn, de concrete geloofspraktijk, behandeld heb, zal ik in het volgende hoofdstuk wat Cameron noemt 
de derde stem van gemeente-zijn uitwerken: de bewuste betekenisgeving van gemeenteleden aan het 
gemeente-zijn.

 
74 Bij het schrijven van dit onderzoek is er een dergelijke beweging al op gang waarbij er meer bestuurlijke ondersteuning 
gezocht wordt bij de Baptistengemeente Dordrecht en gezocht wordt naar mogelijkheden rondom het gezamenlijke 
gebruik en verantwoordelijkheid rondom de Feisserkapel met de ICF en de Leefgemeenschap. In plaats van dat de 
BGR-C de Feisserkapel verhuurt aan gemeenschappen wil zij het onderlinge contact en de samenwerking meer 
stimuleren door als gelijkwaardige medegebruikers verantwoordelijk te zijn voor de Feisserkapel. Heis 2021, pp. 1-2. 
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Hoofdstuk 5: De betekenis van gemeente-zijn volgens de leden van de 
BGR-C 
 
5.1. Inleiding 
In dit hoofdstuk richt ik mij tot de derde stem die volgens Cameron in de geloofspraktijk betekenis 
geeft aan het begrip gemeente-zijn, namelijk de stem van de bewuste betekenisgeving (zie § 2.2). Aan 
de hand van de resultaten van de interviews zal ik eerst laten zien hoe het huidige gemeente-zijn in de 
praktijk ervaren wordt (§ 5.2). Dan zal ik vanuit de gesprekken over het verleden laten zien wat de 
motivatie van toen was om betrokken te willen zijn bij de gemeente en hoe deze motivatie aansluit bij 
de motivatie in het algemeen (§ 5.3). Met de vraag naar het doel van gemeente-zijn laat ik vervolgens 
zien welke bewuste betekenis gegeven wordt aan het gemeente-zijn en wat de rol van de Bijbel daarin 
is (§ 5.4). Daarna bespreek ik kort de verlangens in het gemeente-zijn (§ 5.5) om tenslotte in een 
slotparagraaf alle bevindingen bijeen te brengen. 
 
5.2. Hoe wordt het huidige gemeente-zijn ervaren? 
Om in beeld te krijgen hoe het huidige gemeente-zijn zich in de praktijk kenmerkt, ben ik met 10 leden 
van de BGR-C in gesprek gegaan rondom de persoonlijke verbondenheid in de gemeente (zie § 2.6.1). 
Vanuit de vraag hoe elke respondent op dit moment betrokken is in de gemeente / het gemeenteleven, 
richtte ik het gesprek met de daarop volgende vragen op het persoonlijke aspect; hoe eenieder zijn of 
haar betrokkenheid ervaart in de gemeente. Daardoor kreeg ik in beeld hoe het huidige gemeente-zijn 
op waarde wordt geschat. Deze meting in de praktijk sluit aan bij de theorie uit § 3.5. Hier heb ik 
immers laten zien dat het zwaartepunt van het baptistisch gemeente-zijn ligt in de onderlinge 
verbondenheid van de individuele gelovige aan de geloofsgemeenschap.  

Uit deze benadering en de data-analyse valt het volgende sterk op: namelijk dat alle 
respondenten iets negatiefs te zeggen hadden over de ervaren betrokkenheid in de gemeente in 
tegenstelling tot drie respondenten die ook positief waren. Voor het negatief ervaren van de 
betrokkenheid in de gemeente worden drie redenen genoemd: Door negatieve veranderingen in de 
gemeente (10/1075). 

1. Door negatieve veranderingen buiten de gemeente, dat wil zeggen breed maatschappelijke 
problematieken (4/10): Denk aan de corona situatie, individualisatie, polarisatie en het 
vrijheidsdenken van mensen. 

2. Door persoonlijke omstandigheden (3/10): Denk aan de achteruitgang in de gezondheid of dat de 
fysieke afstand tot de gemeente te groot is. 

3. Door persoonlijke omstandigheden (3/10): Denk aan de achteruitgang in de gezondheid of dat de 
fysieke afstand tot de gemeente te groot is. 

De eerste reden kan verder worden opgedeeld in twee subcategorieën: 
1. Door minder betrokkenheid onderling (9/10). Daar zijn verschillende sociale redenen voor: 

Respondenten ervaren te hoge verwachtingen van andere gemeenteleden of teleurstellingen 
uit het verleden. Anderen merken dat mensen in de gemeente individueler of voorzichtiger 
geworden zijn. 

2. Door de veranderingen in de gemeente als groep (demografie), organisatorische veranderingen en 
verandering met betrekking tot de participatie (6/10). Denk hierbij aan de afname van activiteiten, 
participatie in de diensten, de afwezigheid van jongeren en het overlijden van ouderen of dat 
het gemeente-zijn organisatorisch niet is vol te houden et cetera.  

 
75 Met dit getal geef ik in het vervolg van dit hoofdstuk aan hoeveel van de totaal tien geïnterviewde leden hetgeen 
vanuit zichzelf aangegeven hebben in de interviews. Het is mogelijk dat tijdens het interview een respondent 
verschillende antwoorden heeft gegeven die in onderverdeeld kunnen worden in de verschillende (sub)categorieën. 
Voor een goed overzicht van de aangegeven waarden, wat de berekeningen en verwijzingen in de interviews precies 
zijn, verwijs ik naar de overzichten van de coderingen in bijlage V. Uiteraard blijft dit onderzoek primair van kwalitatieve 
aard, het gaat er uiteindelijk om wat de gemeenteleden zeggen over het gemeente-zijn. Niettemin helpen deze waarden 
wel om in beeld te krijgen wat de gedeelde overtuigingen zijn van de geïnterviewde gemeenteleden.  
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Kortom: het huidige gemeente-zijn kenmerkt zich door de manier waarop de betrokkenheid ervaren 
wordt tussen de gemeenteleden. De betrokkenheid in het gemeenteleven wordt op dit moment door 
alle leden op verschillende wijze als (veel) minder ervaren. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de 
negatieve veranderingen in de gemeente. Dat staat in schril contrast met wat ik in de volgende paragraaf 
zal laten zien: de betrokkenheid in het verleden. 
 
5.3. Het gemeente-zijn in het verleden en het algemeen 
Anders dan het gemeente-zijn in het nu, wordt het gemeente-zijn van toen als veel positiever 
beschreven. Vanuit een ieders persoonlijke geloofsleven vroeg ik de respondenten wat men in het 
verleden motiveerde om betrokken te willen zijn in de BGR-C. Hier werden onder andere de volgende 
antwoorden op gegeven: 
 

Typering antwoord  Voorbeeld Aantal 
Je deelt met elkaar 
hetzelfde (geloofs)leven 

Vera: ‘Ik voel mij gewoon mens met de mensen’ en ‘Het 
geloof heeft ook gewoon betrekking tot het gewone leven’ 

4 

Er was een sterke 
vanzelfsprekendheid in 
het gemeente-zijn met 
elkaar 

Rachel: ‘Het was geen kwestie van zou ik nou wel of zou ik 
niet gaan. Nee het hoorde er gewoon bij.’ 
 

4 

Het persoonlijke en 
betrokken gemeente-zijn 

Wendy: ‘Het omzien naar elkaar, dat wou ik zo graag in het 
kerk-zijn.’ 

3 

Het thuiskomen / -voelen 
in het gemeente-zijn 

Rachel: ‘De manier waarop we dus met elkaar omgingen in 
de gemeente toen der tijd, dat was duidelijk dat je 
binnenkwam in een groot huisgezin.’ 

3 

De saamhorig- en 
verbondenheid in het 
gemeente-zijn 

Yorick: ‘Dat geeft mij een gevoel van verbondenheid, een 
thuis.’ 

3 

Een liefdevolle en warme 
ontvangst in de 

Daniëlle: ‘We werden gewoon eigenlijk heel warm 
onthaald. En dat deed mij heel goed.’ 

3 

Het was een bewuste 
keuze 

Yorick: ‘Ik heb echt ervaren dat God mij in deze gemeente 
heeft gebracht. Ik ben hier toen gedoopt en toen werd ook 
gevraagd of ik ook mee wilde leven in de gemeente en mijn 
energie daaraan wilde geven en zo. En daar heb ik toen ja 
op gezegd. En dat zie ik ook wel als taak gewoon. Om dat 
te doen. Maar ook iets dat goed is om te doen.’ 

3 

 
Al deze en alle andere antwoorden van de 10 respondenten (zie bijlage V, § 3) kunnen worden 
samengebracht vanuit één overlappend aspect, namelijk de gemeenschappelijkheid en saamhorigheid in 
het leven en het geloof.76 Eenieder laat vanuit zijn of haar levensweg op overtuigende wijze zien dat de 
motivatie om betrokken te willen zijn met de gemeente, te maken heeft met deze 
gemeenschappelijkheid.  

Deze motivatie uit het verleden sluit opvallend goed aan bij mijn bevindingen rondom de 
motivatie van betrokkenheid / gemeente-zijn in het algemeen (zie bijlage V, § 4). De momenten waar 
er in de interviews in het algemeen gesproken wordt als het gaat om de motivatie van betrokkenheid 
bij de gemeente heb ik eveneens gecategoriseerd. Daaruit blijkt dat 8/10 respondenten aangeven elkaar 
nodig te hebben in het leven en geloof. Zo zegt Rachel: ‘Maar over het algemeen, die betrokkenheid ervaar 
je toch als er wat gebeurt. Dat we dus niet als eenlingen in de kerk komen, maar dan ben je er en dan 
bemoedigen we elkaar’ (R20). Het tot steun zijn van elkaar, elkaar bemoedigen en dingen uit het leven 
kunnen delen met elkaar spelen hier een belangrijke rol. Daarnaast geven 3/10 respondenten aan de 

 
76 Met het begrip geloof bedoel ik hier het geloof zoals deze een gestalte krijgt in de specifieke context van de BGR-C, 
men kent elkaars geloofsleven, maar ook het geloof dat specifiek behoort tot de baptistentheologie, vergelijk 
bijvoorbeeld het interview van Rachel, R23. 
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persoonlijke omgang en het gezamenlijk leren en ontdekken van Gods Woord belangrijk te vinden. 
Aspecten die ook overeenkomen met de gemeenschappelijkheid in het leven en geloof.  
 
5.4. Het doel van gemeente-zijn en de rol van de Bijbel 
In het tweede deel van de interviews ben ik in gesprek gegaan rondom het fundamentele doel van 
gemeente-zijn en welke rol de Bijbel daarin speelt. Met dit gedeelte van het interview raak ik de diepste 
overtuigingen van de leden van de BGR-C aan. Op bewuste wijze wordt er beleden wat men gelooft 
of waar men voor staat. De veelheid aan antwoorden op de vraag naar het doel van gemeente-zijn, heb 
ik onderverdeeld in de volgende categorieën: 
1. Geloofsgemeenschap-zijn (8/10) 
2. Betrokkenheid op Gods werk in de wereld (6/10) 
3. De gemeente als entiteit (1/10) 
4. Existentieel (1/10) 
De antwoorden met betrekking tot het geloofsgemeenschap-zijn zijn verder onder te verdelen in drie 
subcategorieën:  
1. We hebben elkaar nodig in het leven en het geloof (7/10): Dat is waarvoor we samenzijn, om daarin 

elkaar te kennen en vertrouwen, steunen en bemoedigen. We komen samen met een gezamenlijk 
doel: Om God te eren, loven en prijzen. Samen met elkaar deelnemen aan de gemeenschap in 
gebed, het zijn en delen van persoonlijke dingen. Waarin we open staan voor elkaar, betrokken en 
dienstbaar-zijn voor de ander et cetera.  

2. Geloofsgemeenschap-zijn door onderwijs (3/10): Met elkaar leren over Gods bedoeling met het leven 
en de wereld en daar naar willen leven. 

3. Geloofsgemeenschap-zijn vindt plaats in vrijheid (1/10): Het is een persoonlijke keuze waarin we 
onafhankelijk zijn in denken. 

 
Maarten  ‘Wat zou volgens u nu de reden zijn dat u zegt van ‘dit is waarom ik naar de gemeente kom?’’ 
Niels  ‘Voor de prediking, de ontmoeting met je medegelovigen. Ik ken iemand die niet gelooft, die 

zit alleen maar te schelden. Maar als ik naar [Niels noemt een aantal namen uit de gemeente] 
ga, dan is het feest, gezellig en we hebben het over het geloof vaak. We bidden met elkaar en 
eten, allerlei dingen. Daar denk ik, dat is een rijkdom in mijn leven, deze mensen. Als je geen 
kerk hebt dan mis je dat allemaal. Dat is de hoofdzaak dat ik naar de kerk ga. De prediking, 
het bidden, zingen en samenzijn.’ 

Maarten  ‘De prediking, het bidden, zingen en samenzijn, dat ervaart u echt als bemoediging in het leven 
waar u staat?’ 

Niels ‘Ja, ik kan niet zonder…’ 
 
Met de antwoorden die betrekking hebben tot de tweede categorie, de betrokkenheid op Gods werk 
in de wereld, bedoelt men het volgende: Het uitdragen van het evangelie in woord en daad. Concreet 
betekent dat: er zijn voor de buurt waar het kerkgebouw staat en er zijn voor de mensen vanuit de 
ontmoeting in het persoonlijke leven. Maar ook het bekendmaken van Gods woord en Zijn liefde; de 
bedoeling met het leven en de wereld. Vanuit dit laatste punt kunnen we tegelijk ook verbinding leggen 
met de rol van de Bijbel in het gemeente-zijn. Alle respondenten zijn unaniem over eens dat de Bijbel 
de wegwijzer voor het leven is (10/10). Gods Woord geeft bij uitstek vorm aan het leven zoals God 
het bedoelt door wijsheid, bemoediging, verbinding, hoop en troost. Het verbindt ons met God en 
onze naasten en geeft daarbij richting aan het gemeente-zijn. Op basis van deze antwoorden kunnen 
we concluderen dat de Bijbel volgens de leden van de BGR-C van essentieel belang is in het richting 
geven van het gemeenschap-zijn en het uitdragen van het evangelie in woord en daad.  
 
Vera ‘Ik denk dat mensen toch ook wel graag iets horen waar ze wat aan hebben. Het zij troost of 

het zij echt onderwezen worden of zicht krijgen op dingen van God of van hun bestaan. En het 
samen toch God loven. Dat zijn ook vaak gebeden of dingen die van God spreken.’ 

Maarten ‘Als ik u goed begrijp verbindt de Bijbel ons samen, maar het verbindt ons ook met God?’ 
Vera ‘Ja, je hebt twee richtingen hé: je hebt de richting naar God, dat is dit [Vera wijst van zichzelf 

naar boven] maar je hebt ook deze richting tussen mensen [Vera wijst van zichzelf naar voren].’ 
Maarten ‘Die richting naar God werkt dus ook naar elkaar als het gaat om gemeente-zijn?’ 
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Vera ‘Als het goed is probeer je ook samen te zien wat God van je wil. Dat heeft alles te maken 
met wat God van je wil ten opzichte van de ander.’ 

Maarten ‘Speelt de Bijbel daarin ook een rol als ik u zo begrijp?’ 
Vera ‘Ja. Ik denk niet dat het zonder Bijbel kan. Dus laten we die er dan maar bij houden. Het samen 

zijn op zich, het samen ook zingen, het samen iets meemaken. Dat is wel belangrijk. En dan 
rondom het Woord.’ 

 
Samengevat: als het gaat om de diepste overtuigingen is het doel van gemeente-zijn: het zijn van een 
geloofsgemeenschap. In het concrete leven en het gedeelde geloof hebben de leden van de BGR-C 
elkaar nodig. Dat wil zeggen elkaar kennen en vertrouwen, steunen en bemoedigen, samen leren over 
Gods bedoeling in het leven en de wereld, om daaruit te willen leven. In navolging op dit laatste is het 
doel van gemeente-zijn ook het uitdragen van het evangelie in woord en daad. De Bijbel vervult in deze 
twee doelen van gemeente-zijn een essentiële rol: het geeft richting aan hoe deze doelen verwezenlijkt 
dienen te worden in de praktijk.  
 
5.5. De verlangens in het gemeente-zijn 
In het laatste deel van het interview vroeg ik alle respondenten naar hun persoonlijke verlangens in het 
gemeente-zijn. Deze verlangens zijn onder te verdelen in de volgende drie categorieën, verlangens met 
betrekking tot: 
1. De gemeente als entiteit (6/10): Hier gaat het om de groei van de gemeente door middel van de 

aanwas van jongere / kundige mensen en dat het mogelijk is dat de gemeente blijft bestaan.77 
2. Verandering in het gemeente-zijn (5/10): In één kernwoord gaat het allereerst om openheid: dat wil 

zeggen een onbevangen omgang, meer betrokken en verbonden willen zijn met elkaar en dat het 
contact goed blijft door open te luisteren en elkaar willen begrijpen. Dit geldt niet alleen tussen de 
leden van de BGR-C maar ook specifiek de ICF en de leefgemeenschap. Daarnaast is er van één 
respondent ook het verlangen dat de gemeente haar pijn en teleurstelling uit het verleden te boven 
mag komen. 

3. Betrokken zijn op Gods werk in de wereld (3/10): Hier gaat het om het zijn van een licht of een baken 
voor mensen in nood. Gods zorg willen doorgeven aan anderen.  

 
Daniëlle  ‘Ik verlang een hoop, maar ik denk niet dat dat allemaal waargemaakt kan worden. Ik verlang 

dat wij gaan groeien. Dat wij een groter getuigenis kunnen zijn. En ik zie het als een heel goed 
iets dat wij met een heleboel gemeenten samenwerken. Want we zijn zo klein en we worden 
zo kwetsbaar. Ik zou niet weten hoe ik dat zou moeten laten groeien.’  

Maarten ‘Wat maakt dat u die groei in het gemeente-zijn zo belangrijk vindt en dat het uw verlangen 
is?’ 

Daniëlle  ‘Met elkaar zijn. Je wilt getuigen. Je wil het aan andere mensen kwijt eigenlijk. Weet je, we 
hebben het te goed, dat wil je dan doorgeven naar anderen.’ 

Maarten ‘Wat is dan het verlangen dat u wilt doorgeven naar anderen?’ 
Daniëlle  ‘Dat de Heer voor ons zorgt en dat het goed voor ons is.’ 
Maarten ‘Dat God voor ons zorgt, dan denk ik dat u bedoelt hier in het leven vandaag, maar ook in 

uw verlies van Dominique hoor ik u zeggen? Gods zorg in het leven dat komen gaat? Die zorg 
die wilt u doorgeven aan de mensen?’78 

Daniëlle  ‘Ja, inderdaad! Wij kunnen het niet alleen.’ 
 
5.6. Conclusie 
Aan de hand van de interviews heb ik in dit hoofdstuk laten zien welke bewuste betekenis de leden van 
de BGR-C geven het gemeente-zijn. Verschillende aspecten zijn vanuit de resultaten aan bod gekomen.  
1. De huidige betrokkenheid wordt op verschillende manieren als (veel) minder ervaren door alle 

gemeenteleden.  
2. Het contrast van de huidige ervaringen met de motivaties van het verleden, namelijk de 

gemeenschappelijkheid en saamhorigheid in het leven en het geloof van toen.  

 
77 Een van de respondenten valt in beide subcategorieën.  
78 Zie voor de context van dit gesprek het interview van Daniëlle, D44-D50. 



29 
In het klein een betekenisvolle gemeente zijn 

3. Deze waarde van toen sluit goed aan bij wat de motivatie van gemeente-zijn in het algemeen is: 
men heeft elkaar nodig in het leven en geloof.  

4. Tegelijk vormt bovenstaande motivatie voor meer en deel van de geïnterviewde ook het hoofddoel 
van gemeente-zijn: het zijn van een geloofsgemeenschap. Daarnaast is het doel van gemeente-zijn: 
het uitdragen van het evangelie in woord en daad. De Bijbel is van essentieel belang in het richting 
geven van deze doelen.  

5. Tenslotte zijn er drie verlangens in het gemeente-zijn: (1) de groei en het blijven bestaan van de 
gemeente, (2) verandering in het gemeente-zijn (met name openheid) en (3) het betrokken zijn op 
Gods werk in de wereld. 

Met de resultaten van hoofdstuk 5 heb ik nu aan de hand van Camerons methodiek de derde stem 
onderzocht die in de geloofspraktijk van de BGR-C betekenis geeft aan het gemeente-zijn. 
Bovenstaande bevindingen zal ik in het volgende hoofdstuk meenemen samen met de eerdere 
bevindingen in hoofdstuk 3 en 4. Deze drie stemmen breng ik in een evaluerend dialoog met elkaar om 
tot de kern te komen wat de fundamentele betekenis is van gemeente-zijn en waarom deze betekenis 
van waarde is in het betekenisvol gemeente-zijn. 
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Hoofdstuk 6: Onderzoeksresultaten voor de praktijk 
 
6.1. Inleiding 
Ik ben dit onderzoek begonnen omdat ik in de praktijk een discrepantie op het spoor ben gekomen: 
Enerzijds de terugkerende keuze van de BGR-C om toch door te gaan terwijl ze alleen maar kleiner 
wordt, anderzijds geven de leden van de BGR-C aan dat de gemeente geen toekomst heeft zoals ze is. 
Deze discrepantie is voor mij de aanleiding geweest om te onderzoeken hoe de BGR-C betekenis geeft 
aan het gemeente-zijn (zie de onderzoeksvraag in § 1.3). Aan de hand van Camerons methodiek heb ik 
vervolgens drie stemmen onderzocht die betekenis geven aan het gemeente-zijn. In dit hoofdstuk breng 
ik de opbrengsten van deze drie stemmen bijeen om het eerste deel van de hoofdvraag van te kunnen 
beantwoorden. In hoofdstuk 7 zal ik vervolgens het tweede deel van de hoofdvraag beantwoorden. De 
hoofdvraag van dit onderzoek is: ‘Wat is de betekenis van gemeente-zijn voor de BGR-C en hoe kan zij van 
daaruit betekenisvol gemeente-zijn?’.  

In dit hoofdstuk zal ik laten zien dat ik in het onderzoek naar de concrete geloofspraktijk en de 
bewuste betekenisgeving van het gemeente-zijn, twee bronnen van betekenisgeving op het spoor ben 
gekomen: Enerzijds het verlangen om gemeente te zijn zoals het vroeger was (§ 6.2), anderzijds het 
verlangen om een verbonden geloofsgemeenschap te zijn (§ 6.4 en 6.5). In de volgende paragrafen zal 
ik beschrijven wat ik bedoel met deze bronnen van betekenisgeving door de opbrengsten van 
Camerons’ drie stemmen uit de vorige hoofdstukken in dialoog met elkaar te brengen; hoe de praktijk 
in verhouding staat met de theorie en waarom de eerste bron niet betekenisvol is en de tweede wel. 
Daartussen richt ik mij in § 6.3 vanuit de praktijk op de theorie: waarom het priesterschap aller 
gelovigen te idealistisch is voor de BGR-C en wat de theorie van Cameron betrekkelijk maakt. 
Zodoende trek ik vanuit deze dialoog conclusies voor de geloofspraktijk.  
 
6.2. Gemeente-zijn zoals het vroeger was 
De eerste bron van betekenisgeving is het verlangen om gemeente te zijn zoals het vroeger was. Daar 
waar ik in hoofdstuk 4 heb laten zien dat de BGR-C een bloeiende geschiedenis kent met wel meer 
dan 130 leden, heeft zij meer dan 30 jaar te maken met een ongewijzigde terugloop van het ledenaantal. 
Het gemeente-zijn is dan ook voor een groot deel bepaald door deze historische omstandigheden (§ 
3.6). Vanuit wat Simon Sinek noemt een ‘outside-in’ benadering is het gemeente-zijn in deze jaren 
vormgegeven: ‘Wat moeten we doen?’ ‘Zorgen dat het ledenaantal niet verder achteruitgaat en de 
gemeente weer gaat groeien’. ‘Hoe moeten we dat doen?’ ‘Door zoveel mogelijk toerusting te zoeken 
voor de toekomst van de gemeente’. Om dit te realiseren zijn er in het verleden onder andere 
verschillende gemeentewerkers aangesteld (zie het interview met Vera, V9 en § 1.2). Ook is er in de 
periode van 2015-2020 een nieuwe visie ontwikkeld en heeft de gemeente zich breed ingezet in allerlei 
activiteiten. Toch heeft dit alles niet geleid tot de gewenste groei van de gemeente.79  

Het onvervulde verlangen om een groeiende gemeente te zijn heeft er zelfs toe geleid dat de 
onderlinge verbondenheid van de geloofsgemeenschap achteruit is gegaan. Het empirische onderzoek 
heeft uitgewezen dat er in het verleden onzekerheid en vermoeidheid heerst rondom de toekomst van 
de BGR-C.80 Ook zijn de activiteiten die deze verbondenheid stimuleren niet alleen afgenomen in de 
praktijk (denk aan het kringwerk en de missionaire activiteiten, zie § 4.3.1 en 4.3.2)81; de BGR-C was 
genoodzaakt om deze activiteiten tijdelijk stop te zetten vanwege de corona maatregelen. Tenslotte 

 
79 Eelants, M. (z.d.). Golden Circle Sinek. "Start with why" - Simon Sinek. Geraadpleegd op 19 februari 2022, van 
https://www.strategischmarketingplan.com/marketingmodellen/golden-circle-simon-sinek/; Weliswaar is de benadering 
van Sinek een bedrijfskundige benadering, niettemin kan deze ook worden toegepast op missionaire en kerkelijke 
initiatieven, zie: Stoppels, S. (2019). Heil zien in missionaire initiatieven. Ede: Christelijke Hogeschool Ede. p. 11. 
80 Zie de enquête uit 2010, § 1.1, voetnoot 2 en de gesprekken van 2021 rondom de toekomst van de gemeente in 
bijlage I. 
81 Daar zijn enerzijds verschillende oorzaken voor die ik benoem in de desbetreffende paragrafen, anderzijds is de 
terugloop van het ledenaantal en de toenemende organisatorische druk één van de oorzaken van afname van deze 
activiteiten, zie bijlage V, § 1.  
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blijkt uit de interviews dat de onderlinge verbondenheid achteruit is gegaan.82 Dat terwijl het 
zwaartepunt van het baptistisch gemeente-zijn ligt in de onderlinge verbondenheid van de individuele 
gelovige aan de geloofsgemeenschap (zie § 3.4). De zojuist beschreven ontwikkelingen van de afgelopen 
jaren laten zien dat deze eerste bron van betekenisgeving, het verlangen om gemeente te zijn zoals het 
vroeger was (groter, groeiend en bloeiend), niet heeft geleid tot een betekenisvolle wijze van 
gemeente-zijn. Deze wijze sluit onvoldoende aan bij de formele betekenis van gemeente-zijn volgens 
de baptistenvisie. Bovendien hebben de onvervulde verlangens een keer op keer negatieve impact op 
het gemeente-zijn. Daarmee concludeer ik dat het verlangen om gemeente te zijn zoals het vroeger 
was niet betekenisvol is voor de BGR-C. Wil de BGR-C wel betekenisvol gemeente-zijn dan is de 
eerste stap: bewustwording van deze manier van gemeente-zijn en de bereidheid om deze manier van 
gemeente-zijn los te willen laten. Om vervolgens wel een betekenisvolle wijze van gemeente-zijn te 
willen omarmen. Hoe deze stappen gerealiseerd dienen te worden en wat deze stappen concreet 
betekenen voor de praktijk, zal ik uitwerken in § 6.4, 6.5 en hoofdstuk 7. 
 
6.3. Conclusies vanuit de praktijk richting de theorie  
6.3.1. Het ‘priesterschap aller gelovigen’ als te idealistisch 
In het evaluerende onderzoek waarin ik praktijk en theorie in dialoog met elkaar breng, ben ik tot de 
conclusie gekomen dat het principe van het ‘priesterschap aller gelovigen’ te idealistisch is voor de 
praktijk van de BGR-C.83 Hoewel het principe pretendeert dat alle gelovigen in een gemeente op gelijke 
wijze begaafd zijn door de Gods Geest, om op gelijke wijze verantwoordelijk te zijn voor de 
gemeenschapsvorming (zie § 3.5). Laat de praktijk zien dat uiteindelijk maar de helft van alle leden (53 
procent) verantwoordelijkheid wil dragen als het gaat om de besluitvorming in de 
gemeentevergaderingen (zie § 4.4). Ofwel: gemeenschapsvorming is niet slechts een gebeuren dat in 
een vacuüm afspeelt, maar vind plaats in de concrete geloofspraktijk waar de gemeenschapsvorming 
voor een deel bepaald wordt door allerlei variabelen84: het al dan niet willen dragen van 
verantwoordelijkheid in de gemeenschapsvorming, de organisatorische beperktheid door het geringe 
aantal leden of het ervaren van een te hoge verwachting in de praktijk. Daarbij spelen financiële 
middelen ook een rol. De keuzes die hier gemaakt moeten worden oefenen uiteindelijk ook invloed 
uit op de (on)mogelijkheden van de gemeenschapsvorming. Het bovenstaande laat zien dat de 
haalbaarheid van de gemeenschapsvorming, het willen zijn van een priesterschap aller gelovigen, in de 
praktijk van de BGR-C te idealistisch is omdat deze mede bepaald wordt door allerlei variabelen die 
over en weer op elkaar invloed uitoefenen. Voor de praktijk van de BGR-C houdt deze conclusie in 
dat onderlinge hoge verwachtingen met betrekking tot de gemeenschapsvorming niet reëel zijn voor 
de praktijk van de BGR-C (zie § 5.2).85 De vraag is dan ook of zij voor haar leden een gebalanceerde 
ruimte kan creëren waarbij er gezonde en opbouwende verwachtingen zijn.86 Hier zal ik in het vervolg 
nog op terugkomen. 
 
6.3.2.  De betrekkelijkheid van Helen Cameron  
Daarnaast ben ik vanuit de praktijk tot de conclusie gekomen de stemmen van Cameron niet altijd 
even gemakkelijk onder te verdelen zijn. Daar waar in dit onderzoek een strikte scheiding is tussen de 

 
82 Alle geïnterviewde geven aan dat de huidige betrokkenheid als (veel) minder ervaren wordt door negatieve 
veranderingen in de gemeente (zie bijlage V, § 1). Vgl. bijv.: 3/10 respondenten ervaren te hoge verwachtingen in de 
gemeentepraktijk, 2/10 ervaren teleurstellingen door het verleden en 4/10 ervaren een organisatorische beperktheid 
(het gemeente-zijn is zo niet vol te houden, zie G15).  
83 Hetzelfde geldt ook voor wat ik in § 3.4 laat zien aan de hand van De Vries die stelt dat geloof zonder toewijding aan 
een concrete gemeenschap van medegelovigen ondenkbaar is. 
84 De theorie uit § 3.5 beschrijft weliswaar met het ‘priesterschap aller gelovigen’ een ethische houding van een gelovige 
met betrekking tot de geloofsgemeenschap. Toch heb in deze evaluatie de praktische aspecten meegenomen omdat de 
concrete geloofspraktijk het uitgangspunt vormt in dit onderzoek. Het gemeente-zijn is contextueel bepaald (zie § 2.2 
en 3.6) dat wil zeggen dat haar bewegingsruimte ook met betrekking tot het priesterschap, mede bepaald wordt door 
praktische aspecten die ook meegenomen dienen te worden. 
85 Onder het gebruik van gemeenschapsvorming versta ik elke vorm van dienstbaarheid in de gemeente. 
86 Stoppels, S. (2019). In de marge, maar niet marginaal... Kerk-zijn in de 21ste eeuw. p. 4. Geraadpleegd van 
https://www.researchgate.net/publication/330620686_In_de_marge_maar_niet_marginaal_Kerk-
zijn_in_de_21ste_eeuw. 
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concrete geloofspraktijk (hoofdstuk 4) en de bewuste betekenisgeving van gemeente-zijn (hoofdstuk 
5), zijn er voorbeelden in hoofdstuk 4 genoemd die strikt genomen onder de bewuste betekenisgeving 
vallen volgens de theorie van Cameron (te denken valt aan visies die de BGR-C in het verleden onder 
woorden heeft gebracht). Tegelijk is het niet zo dat deze visies los staan van de praktijk. In § 3.2 heb ik 
immers aan de hand van McClendon laten zien dat een nastrevenswaardige visie juist al present is in 
de praktijk en wacht om geactiveerd te worden. Hoewel ik in het onderzoek naar de concrete 
geloofspraktijk een poging heb gedaan om de oorzaken van de geloofspraktijk zo veel mogelijk in beeld 
te krijgen, is het mij opgevallen dat je als onderzoeker niet aan de gelaagdheid en complexiteit ontkomt 
van betekenisgeving. Een visie kun je niet lostrekken van de specifieke geloofspraktijk waarbinnen deze 
is gevormd, evenmin kun je de specifieke geloofspraktijk niet lostrekken van de geschiedenis en de 
omstandigheden waarin de BGR-C zich toen verkeerde. Kortom, de praktijk is vaak erg complex. Dat 
maakt dat de toepassing van Cameron niet eenduidig maar betrekkelijk is; het hangt af van het doel van 
het onderzoek. Maar ook daar zal de precieze toepassing op detailniveau altijd wel een zekere 
betwistbaarheid bevatten. Het niet strict kunnen scheiden van deze stemmen is wat Cameron zelf ook 
erkent: 

Recognizing the four voices as a working tool, rather than any kind of complete description of theology, 
is important. We must be clear that these four voices are not discrete, separate from one another; 
each voice is never simple. We can never hear one voice without there being echoes of the other three 
(Cameron, 2010, p. 54). 

 
6.4. De BGR-C een verbonden geloofsgemeenschap 
Nu ik heb laten zien dat het verlangen om gemeente te zijn zoals het vroeger was niet betekenisvol is 
voor de BGR-C, zal ik in deze paragraaf laten zien wat volgens de BGR-C wel betekenisvol gemeente-
zijn is. Daarmee kom ik tot de kern waar de BGR-C voor staat: het zijn van een verbonden 
geloofsgemeenschap. 

Al vanaf het begin van het onderzoek naar de concrete geloofspraktijk van de BGR-C ben ik 
tot de ontdekking gekomen dat de gemeente zich al jaren kenmerkt als een verbonden 
geloofsgemeenschap. Zo staat er in het jaarverslag van 1997: “Aan het eind van het jaar werd 
geconstateerd dat, hoewel het aantal bezoekers van de diensten en het aantal leden van de gemeente 
niet was toegenomen, de betrokkenheid van leden en vrienden wel was toegenomen.” (Kanis et al. 
2017, p. 35). Ook de visie van 2015-2020 laat het belang van deze verbondenheid met elkaar zien: “Wij 
zijn … een hechte eenheid, een gemeente die er ook voor elkaar wil zijn.” (Raad van de BGR-C, 2015, 
p. 4).87 En de woorden van Meindertsma in 2017: “Deze brede betrokkenheid is kenmerkend voor wie 
wij als gemeente zijn. Iedereen doet mee. We zijn samen gemeente van de Here Jezus.” (p. 2). Maar 
meer dan dat laten de bevindingen uit hoofdstuk 5 op overtuigende wijze zien dat de BGR-C zich 
kenmerkt als een verbonden geloofsgemeenschap: (1) alle interviews tonen aan dat de 
gemeenschappelijkheid en saamhorigheid in het leven en het geloof voor de respondenten de 
motivaties was om betrokken te willen zijn in de gemeente. (2) 8/10 respondenten geven aan elkaar 
nodig te hebben in het leven en geloof, men kan niet zonder elkaar en (3) het fundamentele doel van 
gemeente-zijn bestaat uit het zijn van een geloofsgemeenschap (8/10)88 en betrokkenheid op Gods 
werk in de wereld (6/10). 

Concreet houdt het zijn van een verbonden geloofsgemeenschap het volgende in: de leden van 
de BGR-C delen in hetzelfde (geloofs)leven, men is persoonlijk betrokken tot elkaar als een gezin waar 
je welkom bent, warm en liefdevol wordt ontvangen. De leden van de BGR-C leven vanuit de 
overtuiging dat je elkaar nodig hebt in het leven en het geloof, je kan niet zonder elkaar en hebt het 
verlangen om met de gemeente samen te willen zijn, elkaar te bemoedigen en tot steun zijn, kennen 
en vertrouwen, een open en onbevangen omgang. Deze verbondenheid richt zich ook naar ‘buiten’ de 
gemeente: de Leefgemeenschap en de ICF. Deze gemeenschappelijke en persoonlijke dimensie bestaat 
ook uit een gerichtheid naar God: het verlangen om gezamenlijk God te loven en prijzen, Zijn Woord 
te ontdekken en daaruit leven. De leden van de BGR-C hebben het verlangen om te leren over Gods 
bedoeling met het leven en de wereld en elkaar daarin opbouwen. Tenslotte is er in de verbondenheid 

 
87 Zie ook hoe er in het kringwerk een gestalte werd gegeven aan de onderlinge verbondenheid (§ 4.3.1). 
88 Binnen deze categorie geven 7/10 respondenten aan elkaar nodig te hebben in het leven en geloof, 3 het belang van 
onderwijs over Gods bedoeling in het leven en de wereld en 1 de vrijheid in het gemeente-zijn, zie bijlage V, § 5.  
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ook een gerichtheid naar de wereld waarin de leden van de BGR-C het verlangen hebben om het 
evangelie uit te dragen in woord en daad. Dat wil zeggen: er zijn voor de buurt (door middel van de 
Feisserkapel) en de mensen in de dagelijkse ontmoetingen, het laten zien van Gods liefde, present zijn 
voor de behoeftigen en Gods bedoeling met het leven en de wereld bekend maken. De hoge 
verwachtingen, teleurstellingen uit het verleden, de individuele en voorzichtige omgang, en de 
organisatorische druk breken de verbondenheid in de geloofsgemeenschap daarentegen op. Kortom: 
de betekenis van gemeente-zijn is voor de BGR-C het zijn van een verbonden geloofsgemeenschap 
naar elkaar, naar God en naar buiten. 
 
6.5. Waarom het zijn van een verbonden geloofsgemeenschap betekenisvol is 
In deze laatste paragraaf zal ik laten zien waarom het zijn van een verbonden geloofsgemeenschap een 
nastrevenswaardige betekenis van gemeente-zijn is voor de BGR-C, zowel vanuit de het 
literatuuronderzoek als voor de praktijk.  

In § 3.6 heb ik laten zien dat gemeente-zijn volgens de baptistenvisie een historisch en 
contextueel bepaald gebeuren is. Vanuit de specifieke geloofspraktijk (hoofdstuk 4) heb ik uitgewerkt 
welke omstandigheden de BGR-C heeft meegemaakt die haar hebben gevormd tot wat zij nu is. Hoewel 
deze vorming heeft geleid tot een niet nastrevenswaardige betekenis van gemeente-zijn (§ 6.2), heb ik 
anderzijds ook laten zien dat de verbondenheid een door de tijd heen ontwikkelde identiteitskenmerk 
is van de BGR-C (zie § 6.4). Ook de recente positieve ontwikkelingen zoals beschreven in § 4.3.3 geven 
al een gestalte aan de verbondenheid.89 Bovendien laten de resultaten van de interviews zien dat het 
zijn van een verbonden geloofsgemeenschap een gedeelde geloofsovertuiging is van de geïnterviewde 
respondenten. Deze betekenis van gemeente-zijn is dus niet vreemd voor de praktijk van de BGR-C 
maar juist al present. Op basis van de theorie van § 3.2 kan ik dan concluderen dat het zijn van een 
verbonden geloofsgemeenschap een nastrevenswaardige visie is voor de BGR-C. De vraag is echter of 
deze visie (h)erkent en geactiveerd kan worden in de praktijk. Zodat deze kan dienen als toetssteen 
voor de ontdekking, beschrijving en transformatie van de geloofspraktijk (zie McClendon in § 3.2).  

Daarbij wordt het gemeente-zijn als geloofsgemeenschap, zoals beschreven in § 3.4, sterk 
vertegenwoordigd in de praktijk. Zoals ik in § 5.3 heb laten zien geven 8/10 respondenten aan elkaar 
nodig te hebben in het leven en geloof, in het tot steun zijn van elkaar (door bemoedigen en het 
omzien) en in het verlangen om dingen uit het leven te kunnen en willen delen met elkaar. Tegelijk zijn 
de persoonlijke omgang (3/10) en het gezamenlijk leren en ontdekken van Gods Woord (3/10) 
belangrijke motivaties om in het algemeen betrokken te willen zijn bij de BGR-C. Ook in de 
antwoorden naar het fundamentele doel van gemeente-zijn wordt het geloofsgemeenschapsaspect 
sterk vertegenwoordigd: het willen zijn van een geloofsgemeenschap (8/10) en betrokkenheid op Gods 
werk in de wereld (6/10). Ofwel: het zijn van een verbonden geloofsgemeenschap is karaktervormend 
en transformerend (zie Parushev in § 3.4). Juist daar wordt er gebouwd aan een identiteit waarin men 
toegewijd is aan Christus, Zijn gemeente en Gods werk in de wereld (zie De Vries in § 3.4). Het 
verlangen om onderling / horizontaal met elkaar verbonden te willen zijn (men kan niet zonder elkaar!), 
bekrachtigt de verticale verbondenheid van de gelovigen met Christus. Deze twee dimensionale 
verbondenheid wordt eveneens benadrukt in wat de rol van de Bijbel is.90 Weliswaar zijn niet alle leden 
zo toegewijd aan de gemeente zoals de theorie idealiter voorschrijft (zie § 6.3), tegelijk kan men het 
omgekeerde zeggen over hen die wel toegewijd zijn. Dwars door alle pijnlijke en moeilijke 
omstandigheden van de afgelopen 30 jaar heen, is zij toegewijd aan elkaar als geloofsgemeenschap en 
aan God en volhard ze tot het uiterste in het bewaren van deze geloofsgemeenschap (zie De Vries in 
§ 3.4). Zo raak ik vanuit de theorie en praktijk het kloppende hart van gemeente-zijn volgens de BGR-
C aan. Daarmee kom ik uit op de volgende vragen: Als het zijn van een verbonden geloofsgemeenschap 
werkelijk de kern is van waar het gemeente-zijn uiteindelijk op aan komt en waar de BGR-C voor staat, 
kan zij dan van daaruit betekenisvol gemeente-zijn? Kan zij vanuit deze betekenisgeving vertrekken en 

 
89 Denk bijvoorbeeld aan de tweede belofte van de nieuwe visie: ‘We streven naar eenvoudig gemeente-zijn, met een 
nadruk op gebed, onderlinge gemeenschap en dienstbaarheid aan de wijk’. Maar ook de groeiende onderlinge 
verbondenheid met de Leefgemeenschap en ICF. 
90 In § 5.4 heb ik laten zien dat alle geïnterviewden stellen dat de Bijbel ons met God en onze naasten verbindt en als 
wegwijzer richting geeft aan het leven en het gemeenschap-zijn. Deze resultaten sluiten aan bij het narratief 
hermeneutische perspectief van gemeente-zijn zoals beschreven in § 3.3. 
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al haar doen en laten zinvol doorademen met deze betekenis van gemeente-zijn?91 Want als deze 
betekenis prioriteit heeft, dan is al het andere secundair.92 Als het zijn van een verbonden 
geloofsgemeenschap echt betekenisvol is, kan zij niet anders dan niet betekenisvolle manieren van 
gemeente zijn loslaten (het verlangen om gemeente te zijn zoals het vroeger was, zie § 6.2). En kan de 
gemeente zich bewust inzetten om de hoge verwachtingen en teleurstellingen los te laten en juist te 
werken aan openheid.93 Als het zijn van een verbonden geloofsgemeenschap echt betekenisvol is, dan 
kan de BGR-C niet anders dan zoeken naar manieren waarop deze betekenis een gestalte in de praktijk 
kan krijgen. Ook als zij door praktische omstandigheden meer moet samenwerken/-gaan met anderen. 
Met het bovenstaande concludeer ik daarom dat het zijn van een verbonden geloofsgemeenschap 
betekenisvol is, zowel op basis van de bevindingen uit het literatuur- als praktijkonderzoek. In het 
volgende hoofdstuk werk ik mogelijkheden uit hoe deze betekenis een gestalte kan krijgen in de 
praktijk. 
 
6.6. Conclusie  
In dit hoofdstuk heb ik laten zien dat het verlangen om gemeente te zijn zoals het vroeger was (§ 6.2) 
niet betekenisvol is voor de BGR-C. De verbondenheid in de geloofsgemeenschap gaat zelfs ten koste 
van het vasthouden van deze onvervulde verlangens. Tegelijk laat de praktijk zien dat het principe van 
het priesterschap aller gelovigen te idealistisch is voor de BGR-C en dat de toepassing van Camerons 
methodiek een bepaalde betrekkelijkheid heeft. Niettemin kan ik vanuit het praktijkonderzoek 
concluderen dat de fundamentele betekenis van gemeente-zijn voor de BGR-C is: het zijn van een 
verbonden geloofsgemeenschap. Deze komt voort uit de omstandigheden van het verleden, is reeds 
present in de praktijk en wacht om in het nu geactiveerd te worden. De uitdaging is nu aan de BGR-C 
of zij het zijn van een verbonden geloofsgemeenschap wil toe-eigenen en van daaruit betekenisvol 
gemeente zijn. In het volgende hoofdstuk werk ik aan de hand van deze conclusie enkele innovaties uit 
voor de praktijk.  
 
  

 
91 Sinek stelt in tegenstelling tot de veelal gebruikelijke ‘outside-in’ benadering (zie § 6.2) dat inspirerend leiderschap 
begint bij de waarom-vraag, om vervolgens de hoe- en wat-vraag te beantwoorden. Eelants (z.d.).  
92 Zie de verdediging van Teun van der Leer die mij op dit punt geïnspireerd heeft: Unie-ABC (2021). Teun van der Leer 
gepromoveerd aan de VU. Geraadpleegd op 21 februari 2022, van https://www.unie-abc.nl/12-nieuws/seminarium/303-
teun-van-der-leer-gepromoveerd-aan-vu.  
93 Naast de groei van de gemeente, wordt het verlangen van openheid het meeste genoemd bij de vraag naar: ‘Waar 
verlangt u naar als het gaat om gemeente-zijn?’ Onder openheid wordt het volgende verstaan ‘de onbevangen omgang 
met elkaar; dat iedereen welkom is en zich geborgen weet; het goed blijven van het contact, de bereidheid om open 
te luisteren en te begrijpen; verbondenheid met elkaar inclusief de ICF en de Leefgemeenschap, zie bijlage V, § 7. 
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Hoofdstuk 7: Innovatie en adviezen  
 
7.1. Inleiding  
Aan de hand van de conclusies uit het vorige hoofdstuk wil ik in dit hoofdstuk het tweede deel van de 
hoofdvraag van dit onderzoek beantwoorden. Om aan te sluiten op de conclusies van het vorige 
hoofdstuk heb ik het tweede deel van de hoofdvraag concreter geformuleerd naar: Hoe kan de BGR-C 
betekenisvol gemeente-zijn vanuit het verlangen om een verbonden geloofsgemeenschap te zijn? In dit 
hoofdstuk geef ik antwoord op deze vraag door te laten zien waarom een proces van bewustwording 
en de inlijving van deze visie nodig is door middel van de besluitvorming op de gemeentevergadering 
(§ 7.2). Vervolgens werk ik uit hoe zij deze visie in de praktijk kan uitleven door activiteiten te 
organiseren die deze verbondenheid in de geloofsgemeenschap stimuleren (§ 7.3). Om tenslotte stil te 
staan bij het advies: het aannemen van een ontvankelijke houding, zodat er een ontspannen ruimte 
ontstaat voor het eenvoudig en betekenisvol gemeente-zijn (§ 7.4).  
 
7.2. Het daadwerkelijk willen zijn van een verbonden geloofsgemeenschap  
In het vorige hoofdstuk heb ik laten zien dat ik in de praktijk twee bronnen van betekenisgeving op het 
spoor ben gekomen, de één als niet betekenisvol en de andere wel. Zo ben ik in § 6.2 tot de conclusie 
gekomen dat de eerste stap naar betekenisvol gemeente-zijn een bewustwording inhoudt. Daarom is 
mijn eerste aanbeveling dat de gemeente geïnformeerd dient te worden van de bevindingen uit dit 
onderzoek. Het is nodig dat de resultaten van dit onderzoek op adequate wijze naar de gemeente 
gecommuniceerd worden, zodat zij deze resultaten te zien krijgen, tot een inzicht komen welke twee 
bronnen van betekenisgeving er zijn in de praktijk en welke uitwerking deze hebben op het gemeente-
zijn. Concreet adviseer ik dat bovenstaande onderzoek verstrekt wordt aan de gemeente en dat haar 
resultaten plenair besproken en toegelicht worden op de gemeentevergadering van 30 maart. Als de 
resultaten herkenning oproepen, kan het mogelijk heilzaam zijn om open en eerlijk pijnen en 
teleurstellingen uit het verleden bespreekbaar te maken. Vanuit deze stappen richting de 
bewustwording kan zij vervolgens middels de besluitvorming van de gemeentevergadering aangeven of 
zij de resultaten (h)erkent, bereid is om de niet betekenisvolle wijze van gemeente-zijn los te laten en 
de wel betekenisvolle wijze van gemeente-zijn aan te nemen. Deze besluitvorming houdt concreet in 
of zij al dan niet (1) ‘ja’ kan zeggen op het willen zijn van een verbonden geloofsgemeenschap, (2) van 
daaruit het gemeente-zijn toegewijd willen vormgeven, zowel in aansluiting met de eerdere 
ontwikkelde vijf beloften als de (beperkte) mogelijkheden waarover zij beschikt, (3) deze nieuwe visie 
als de toetssteen kan toepassen voor de ontdekking, beschrijving en transformatie van de 
geloofspraktijk. Zodoende wordt het zijn van een verbonden geloofsgemeenschap ‘niet zomaar een 
partje van de sinaasappel, maar het sap dat alles smaak geeft’.94 Zij die actief gemeente willen zijn kunnen 
door deze besluitvorming met elkaar verantwoordelijkheid dragen in het gemeente-zijn en daar lokaal, 
concreet en op een aangepaste baptistische wijze een gestalte aan geven.   
 
7.3. Het zijn van een verbonden geloofsgemeenschap in de praktijk 
Uitgaande van een positief gemeentelijk besluit is mijn volgende aanbeveling om deze betekenis van 
gemeente-zijn te laten doorademen in de praktijk. Daarvoor is het nodig dat er in de praktijk 
activiteiten worden georganiseerd die de verbondenheid aan de geloofsgemeenschap stimuleren.95 In § 
6.2, 5.2 en 3.4 heb ik enerzijds laten zien dat in de theorie en de praktijk het zwaartepunt van het 
baptistisch gemeente-zijn ligt in de onderlinge verbondenheid van de geloofsgemeenschap, anderzijds 
laat de praktijk zien dat de huidige betrokkenheid als negatief wordt ervaren. Daarom is meer 
verbondenheid, op welke manier dan ook, noodzakelijk voor het welzijn van de gemeente. Mijn tweede 

 
94 Stoppels, S. (2019). In de marge, maar niet marginaal... Kerk-zijn in de 21ste eeuw. pp. 6-7. Geraadpleegd van 
https://www.researchgate.net/publication/330620686_In_de_marge_maar_niet_marginaal_Kerk-
zijn_in_de_21ste_eeuw. 
95 Deze activiteiten zijn met voorkeur fysiek. De resultaten van § 5.2 laten immers zien dat de betrokkenheid minder 
wordt ervaren door Zoom. Niettemin zijn er leden in de gemeente voor wie Zoom vanuit persoonlijke 
omstandigheden een passende oplossing is om betrokken te zijn in het gemeenteleven. Voor hen kan het dan ook 
waardevol zijn om via Zoom op deze manier deel te nemen aan activiteiten die de betrokkenheid in de gemeente 
stimuleren. 
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aanbeveling richt zich dan ook op de realisatie van activiteiten waarin de verbondenheid gestimuleerd 
kunnen worden. Kan er geïnventariseerd worden welke mogelijkheden er wel of niet zijn om het 
kringwerk weer op te pakken? Als alle respondenten aangeven dat Gods Woord ons verbindt ‘met 
God en onze naasten en richting geeft aan het gemeenschap-zijn’ (§ 5.4), welke mogelijkheden zijn er 
om hieraan een gestalte te geven buiten de wekelijkse dienst om? Uiteraard moet hier rekening 
gehouden worden met de verre afstand van gemeenteleden, de lichamelijke omstandigheden en drukke 
gezinssituaties. Dat betekent enerzijds dat er in de praktijk ruimte nodig is voor deze omstandigheden, 
anderzijds mogen er ook heldere verwachtingen zijn naar elkaar die de opbouw van verbondenheid in 
de geloofsgemeenschap bevorderen. Stoppels stelt het volgende:  

Zouden er uitnodigende ‘regels’ of verwachtingen kunnen zijn die helpen om tot een dieper geloofs- 
en gemeenteleven te komen? Het gaat dan uiteraard niet om dictaten van bovenaf, maar om een 
gezamenlijke zoektocht naar verwachtingen vanuit de geloofsgemeenschap die mensen helpen om 
zich toe te wijden aan God en het spoor te zoeken van Jezus Christus. (Stoppels, 2019, p. 4). 

Als de zondagse dienst op dit moment het meest haalbare is met betrekking tot de stimulering van de 
verbondenheid, dan is mijn advies om deze momenten meer uit te breiden. Denk bijvoorbeeld aan het 
samen lunchen na de dienst eventueel met gespreksvragen om onderling verder door te praten over 
de prediking of het eigen (geloofs)leven. Deze momenten kunnen ook het onderlinge contact tussen 
de gemeenschappen stimuleren aangezien de ICF en leden van de Leefgemeenschap veelal na 12:00 
aanwezig zijn in de Feisserkapel voor de voorbereidingen van de zondagmiddagdienst van 13:00. 
Daarnaast kan de verbondenheid naar buiten toe gestimuleerd worden door de organisatie van 
gezamenlijke diensten met de ICF en de leefgemeenschap.  
 
7.4. Ontvankelijk gemeente-zijn 
Binnen bovengenoemde aanbevelingen is het belangrijk om oog te houden voor de organisatorische 
belemmeringen. Uit de resultaten van § 5.2 blijkt immers dat er een te hoge organisatorische druk 
ervaren wordt wat ten koste gaat van de verbondenheid in het gemeente-zijn. Ook vanuit eerder 
onderzoek heb ik laten zien dat er in het verleden vermoeidheid heerst onder de leden van de BGR-
C. Deze praktijk laat duidelijk zien dat de gemeente al jaren de benen uit het lijf loopt. Het 
organisatorische gemeente-zijn dat nu meer en meer bemoeilijkt wordt met de blijvende terugloop van 
het ledenaantal, geeft aan dat zij niet alleen haar standaarden hoog kan houden, maar dat zij ook hulp 
nodig heeft om zelf tot rust te komen. Treffend zijn in dit opzicht opnieuw de woorden van Stoppels: 

We maken ons in de kerk vaak zorgen om het ontbreken van Martha’s, mannen en vrouwen die zich 
willen inzetten voor de kerk, maar misschien moeten we ons veel meer zorgen gaan maken over de 
Maria’s die ontbreken, vrouwen en mannen die stilte zoeken, die bidden, die hun bijbel lezen, die in 
de kerk de boel de boel kunnen laten om zo de tijd te vinden om aan de voeten van de Meester te 
gaan zitten (Stoppels, 2019, p. 2). 

Met het bovenstaande citaat wil ik niet adviseren dat de gemeente niets moet gaan doen, wel wil ik de 
gemeente adviseren om ontvankelijk gemeente te zijn. Als er in de praktijk mogelijkheden zijn om haar 
organisatorische druk (tijdelijk) te verlichten, hetzij door meer organisatorische ondersteuning van de 
Baptistengemeente Dordrecht of elders96, dan is mijn advies om deze aan te nemen zodat er ruimte 
kan ontstaan voor het eenvoudig en betekenisvol gemeente-zijn, ontspannen en ontvankelijk samen 
zoekend naar wat de Meester te zeggen heeft. Immers: als het zijn van een verbonden 
geloofsgemeenschap de prioriteit heeft, dan is al het andere (organisatorische) secundair. Ook als 
bepaalde standaarden van voorheen niet behaald kunnen worden. Deze ontvankelijkheid voor 
ondersteuning geldt eveneens voor de financiële belemmeringen die meer een rol gaan spelen naarmate 
het ledenaantal afneemt. Maar ook een ontvankelijkheid in het dankbaar openstaan en op prijs stellen 
voor hen die in de gemeente wel organisatorisch dienstbaar willen en kunnen zijn in plaats van een 
cultuur van hoge verwachtingen en standaarden in stand te houden (zie § 5.2). Concreet adviseer ik de 
gemeente om open te staan voor zowel (aspirant) gemeenteleden als de positieve ontwikkelingen met 
betrekking tot de ICF, Leefgemeenschap (zie § 4.3.3) en eventueel andere toekomstige ontwikkelingen. 
Daarmee bedoel ik dat in de verbondenheid elkaar gunnend de ruimte geven wordt om op eigen wijze 

 
96 Zie voetnoot 74. 
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dienstbaar te zijn in het werk dat God doet in deze wereld. Dat is immers ook het doel van gemeente-
zijn volgens de BGR-C (zie § 5.4).97 Deze gunnende openheid voorkomt dan ook de vasthoudendheid 
aan ‘oude patronen’ en geeft ruimte om tegelijk verbonden naar buiten te zijn. 
 Betekent dat de BGR-C door deze houding na verloop van tijd overmeesterd wordt door 
andere gemeenschappen, ook als het besluit valt dat zij niet meer kan bestaan conform haar statuten?98 
Nee, want het zijn van een verbonden geloofsgemeenschap is niet afhankelijk van numerieke groei of 
het al dan niet beschikken van een kerkgebouw. Zij kan ten alle tijden deze betekenis van gemeente-
zijn uitdragen naar anderen en anderen inspireren door getuigend aanwezig te zijn.99 Ook wanneer zij 
daadwerkelijk samen moet gaan met een andere gemeente / gemeenschap kan zij nog steeds haar 
betekenis van gemeente-zijn uitdragen naar anderen in een nieuwe omgeving.  
 
7.5. Conclusie  
In dit hoofdstuk heb ik laten zien hoe de BGR-C een verbonden geloofsgemeenschap kan zijn in de 
praktijk door een proces van bewustwording in gang te zetten en deze visie aan de hand van de 
besluitvorming op de gemeentevergadering in te lijven bij de bestaande visie (§ 7.2). Vervolgens kan zij 
deze visie uitleven in de praktijk door activiteiten te organiseren die deze verbondenheid aan de 
geloofsgemeenschap stimuleren: het kringwerk of de uitbreiding van de zondagse diensten (§ 7.3). 
Daarbij is het advies dat de BGR-C vanuit haar visie een ontvankelijke houding aanneemt zodat er een 
ontspannen ruimte ontstaat voor het eenvoudig en betekenisvol gemeente-zijn met een openheid naar 
anderen, zelfs als zij in de toekomst niet meer zelfstandig kan blijven bestaan.

 
97 Het advies van openheid sluit ook goed aan bij de verlangens in het gemeente-zijn beschreven in § 5.5. 
98 Zie voetnoot 9. 
99 Vgl. in dit verband ‘4.4 Getuigend Geloof’ in: Paas, S. (2015). Vreemdelingen en priesters: Christelijke missie in een 
postchristelijke omgeving. Zoetermeer: KokBoekencentrum. pp. 140-144. 
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