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Gemeentestichting: een baptisten perspectief 

 

 

Dit is een ‘werkdocument’ dat tot stand gekomen is in de bezinning van baptisten op 

gemeentestichting in de periode 2006-2008 en besproken in de werkgroep gemeentestichting van de 

Unie van Baptistengemeenten. Diverse mensen gaven hun waardevolle bijdrage.
1
  

 

We beseffen dat het perspectief en de waarden in dit document niet slechts van belang zijn voor 

gemeentestichting, maar misschien zelfs nog meer voor vernieuwing van (al lang) bestaande 

gemeenten. Alleen waar gemeentestichting en vernieuwing van bestaande gemeenten hand in hand 

gaan, komt een beweging op gang. Als werkgroep spreken we de hoop uit dat we in het komende 

decennium verder zullen leren met een levendige interactie tussen theologische bezinning en praktijk, 

tussen gemeentestichting en vernieuwing van bestaande gemeenten!
2
 

 

 

1. Geloof: wat is onze bron? 

 

Tijdens de studiedag van de werkgroep gemeentestichting in 2006 kwam een aantal gedeelde 

overtuigingen naar voren vanuit het thema ‘Gemeentestichting in een veranderende cultuur’. Deze 

thema’s bleken breed te leven: de kracht van het evangelie, gemeenschap, Gods koninkrijk en 

contextualisatie. Deze thema’s zijn later verder uitgewerkt, zoals hieronder verwoord.  

 

Het geheim van de kerk van alle eeuwen is God zelf. Wij zijn mensen die leven vanuit wat God geeft. 

Wij willen deel uit maken van wat God doet. Dit geeft inspiratie en tegelijk rust en ontspanning. 

 

Goed nieuws 

Wij geloven in het goede nieuws dat door Christus de kracht van het koninkrijk van God de 

geschiedenis is binnengekomen om heel de wereld te vernieuwen. Wanneer we vertrouwen op Jezus’ 

werk en verdienste aan het kruis voor een herstelde relatie met God (in plaats van te vertrouwen op 

onze eigen prestaties), komt dit koninkrijk over ons en begint het te werken door ons heen. 

 

Gemeenschap 

Wij geloven dat het evangelie een nieuwe gemeenschap creëert, die individuen koestert en dient als 

teken van Gods komende rijk. Hier zien we mensen uit verschillende klassen die elkaar liefhebben. 

Mensen die niet met elkaar zouden kunnen optrekken zonder de genezende kracht van het evangelie. 

 

Koninkrijk 

Wij geloven dat Jezus mensen redt om zout en licht te zijn in de wereld en dat Jezus het leven en de 

kracht van God de wereld binnen brengt om deze wereld te vernieuwen en herstellen. Vanuit het 

evangelie dringen wij niet alleen aan op de bekering van individuen, maar zoeken wij ook de vrede en 

gerechtigheid voor de stad. 

 

Contextueel 

Wij geloven dat authentieke christelijke gemeenschappen onder leiding van de Heilige Geest 

voortkomen uit de interactie tussen het goede nieuws van Jezus en de verschillende contexten waar we 

deel van uit maken.  

 

 

 

 

 

                                                
1
 Zie onder andere de bijdragen genoemd aan het einde van dit document. 

2
 Zie voor een uitwerking hiervan Stuart Murray in Church after Christendom. Sparkford 2004. Hij spreekt over 

‘emerging’ (nieuwe gemeenten) en ‘evolving’ (vernieuwing van bestaande gemeenten). 
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2. Gemeenschap: wat is een kerk? 

 

Verdere bezinning volgde over ‘Wat is een kerk?’. Stuart Murray moedigde ons op een tweede 

studiedag in juni 2007 aan te werken aan een baptisten ecclesiologisch minimum.
3
 Zo gezegd, zo 

gedaan... Hieronder volgt eerst een algemeen ecclesiologisch minimum, daarna worden zeven 

baptisten waarden verwoord. 

 

We werken met een minimum-ecclesiologie in de praktijk. Dit is geen afgerond, statisch geheel, maar 

we hebben de instelling om met elkaar en onder leiding van de Heilige Geest verder te leren van onze 

ervaringen.
4
 

 

De kerk is niet alleen van vandaag. Zij is net zo goed van gisteren als van morgen. De Geest is al een 

weg met de kerk gegaan en komt haar ‘uit de toekomst tegemoet’. De kerk heeft in het heden de 

opdracht te bewaren wat haar in de geschiedenis door God is toevertrouwd en te anticiperen op wat 

nog voor haar ligt. Zij moet apostolisch en profetisch zijn. Zij heeft traditie nodig en vernieuwing. Zij 

is betrokken in Gods missie om heel deze wereld te vernieuwen door Jezus’ heerschappij. 

 

De ‘kerk op haar smalst’ formuleren we als volgt: 

 

De kerk is daar waar ‘twee of drie’ samenkomen en in  

verbondenheid met de kerk van alle tijden en alle plaatsen 

belijden dat Jezus Heer is  

en vormen zoeken om zijn heerschappij 

in steeds weer nieuwe situaties gestalte te geven 

door de kracht van het evangelie  

en de gaven van de Heilige Geest. 

 

De volgende elementen komen naar voren: 

a. samenkomen 

b. verbondenheid met andere kerken 

c. belijden dat Jezus Heer is  

d. continuïteit (vormen, gestalte) 

e. flexibiliteit (context) 

f. kracht van het evangelie 

g. gaven van de Geest 

 

Wat betekent dit voor gemeentestichting? Dat er veel ruimte is om te experimenteren en nieuwe 

vormen te zoeken, maar dat die ruimte niet onbeperkt is. Er zal een vorm van verbondenheid moeten 

zijn met elkaar en met andere kerken en gelovigen, minimaal door te willen putten uit en leren van 

andere tradities. Er zal vorm gegeven moeten worden aan de heerschappij van Jezus Christus op 

terreinen als dienen in de samenleving, zending, gemeenteopbouw, doop en avondmaal. Er zal ruimte 

en aandacht moeten zijn voor het ontdekken van gaven van de Geest die deze gemeenschap 

geschonken zijn en wat dat betekent voor de organisatie en leiding van hun kerk en voor hun roeping 

en opdracht in de wereld voor Gods koninkrijk.
5
 

 

                                                
3
 ‘A Baptist ecclesial minimum will be true to Baptist convictions and history, different from other groups but 

open to correction. It should neither be apologetic or defensive. I find your ecclesial minimum attractive, 

attempting to balance convictions and openness.’ Stuart Murray; ‘Church Planting: A Baptist Perspective’ (paper 

studiedag werkgroep gemeentestichting juni 2007). 
4
 Onderstaande uitgangspunten zijn ontleend aan de thesis van Teun van der Leer, De kerk op haar smalst. Op 

zoek naar een ecclesiologisch minimum voor de kerk aan het begin van de eenentwintigste eeuw. juli 2006, 

Centre for Evangelical and Reformed Theology (CERT), Vrije Universiteit Amsterdam. Aanvulling op de 

formulering van Teun van der Leer: ‘door de kracht van het evangelie’.   
5
 Stuart Murray gaf aan dat er in Engeland goede ervaringen zijn een minimum-ecclesiologie te verwoorden aan 

de hand van vijf onderdelen: zending, gemeenschap, aanbidding, Trinitarisch, katholiciteit.  
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Hart voor gemeenschap 

Dit ecclesiologisch minimum schept heldere kaders die maximale ruimte bieden en tegelijk een 

bedding geven. Wij geloven dat in de grondtonen van het baptisme waardevolle Bijbelse noties naar 

voren komen die voor vandaag een eigen kracht hebben. Het kloppende hart van het baptisme ligt in 

een bewuste keuze voor gemeenschap. In die gemeenschap wordt ieder persoonlijk gewaardeerd met 

zijn inbreng en gaven. Mensen die zich verbinden aan God en aan elkaar door geloof in Jezus.
6
  

 

Vanuit deze achtergrond is er sprake van keuze op vrijwillige basis en kan de kerk vorm krijgen in 

flexibele netwerken rondom Jezus. De egalitaire structuur van deze vorm van gemeente-zijn sluit aan 

bij de vorm van netwerken in onze tijd. Mensen kiezen voor actief partnerschap door deel te zijn van 

een netwerk en hun inbreng te hebben. We geloven dat dit relevantie heeft voor vormen van kerk-zijn 

in de grote steden, zowel ‘aan de marge’ in de binnensteden en de ‘prioriteitswijken’ met veel sociale 

problematiek als in netwerken van hoger opgeleiden
7
. Aan de ‘marge’ in de binnensteden en de wijken 

zal vooral de nadruk op een netwerk van relaties en saamhorigheid een grote rol spelen, net als de 

overtuiging dat ieder mens van waarde is. In netwerken van hoger opgeleiden zullen ook de relaties 

van belang zijn en heeft het accent op bewuste keuze en eigen mondigheid kracht.  

 

Wij erkennen dat wij elkaar – ‘in overeenstemming met de Heilige Geest!’ – ‘geen andere 

verplichtingen moeten opleggen dan wat strikt noodzakelijk is’ (Handelingen 15,28). Dat 

noodzakelijke is gelegen in de belijdenis ‘Jezus is Heer’ en het leven vanuit het goede nieuws onder 

zijn heerschappij. Daarmee staat of valt elke kerk. Waar dat door de Heilige Geest door mensen 

beleden en gedaan wordt, vallen de dingen op hun plaats en wordt de kerk gebouwd.  

 

  

3. Baptisten waarden 

 

Vanuit de baptisten historie en overtuigingen hierboven verwoorden we een aantal waarden.  

 

 We hebben de overtuiging dat deze ‘waardevol’ zijn voor een baptisten perspectief voor 

gemeentestichting. 

 We zijn ons ervan bewust dat de uitdaging ligt in het steeds weer praktisch toepassen van deze 

waarden in allerlei verschillende situaties!  

 We verwachten dat het werken vanuit waarden en niet vanuit bepaalde vormen zal bijdragen aan de 

verdere ontwikkeling van de baptisten traditie in deze tijd.  

 Dat kan als de waarden ons steeds meer eigen worden en we de moed hebben ze opnieuw vorm te 

(laten) geven in pioniersituaties. 

 

 

                                                
6
 Groepen christenen, Puriteinen genoemd, zochten in de 17

e
 eeuw vernieuwing vanuit de Engelse staatskerk en 

stichtten eigen gemeenten. Vanuit doorleefd geloof in Jezus Christus kozen zij er vrijwillig en bewust voor zich 

te verbinden aan God en aan elkaar. Zij noemden dat covenanting: het sluiten van een verbond. Het kloppende 

hart van het baptisme is dan ook het vormen van een gemeenschap voor het aangezicht van God door het geloof 

in Jezus Christus. De doop functioneerde als bezegeling van de verbondenheid met God en met elkaar. De eerste 

baptisten verplichtten zich ook via hun doopbelofte zorg te dragen voor elkaar en toezicht te houden op elkaars 

leven. Vgl. Stuart Murray; Churchplanting. Laying foundations. Padstow 1998 p. 96-99. 

Bijbelse noties die hierin naar voren komen zijn persoonlijk geloof, het priesterschap van alle 

gelovigen, de gemeente als lichaam van Christus, waarin iedere gelovige waarde en verantwoordelijkheid heeft, 

samen geleid door de Heilige Geest. 

 In Nederland ontstond het baptisme in de 19
e
 eeuw met name in Noord-Nederland. In de vroegere 

veenkoloniën groeide het baptisme in betrokkenheid op de maatschappelijke situatie van armoede en 

alcoholisme. Later trokken groepen baptisten naar de steden om werk te zoeken. O.a. in Utrecht en Rotterdam 

werden zo gemeenten gesticht die zich kenmerkten door saamhorigheid, eenvoud, blijmoedig geloof en 

getuigenis. 
7
 Vgl. Stefan Paas, ‘Gemeentestichting onder jonge carrièrewerkers in de stad’ in: Bulletin voor gemeentegroei 

14
e
 jaargang nr. 1 p. 7-9. 
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1. Geloof 

Wij geloven dat bekering en geloof in Jezus Christus een vrije keuze van het hart is. Wij verlangen 

naar echtheid van een persoonlijk doorleefd geloof, een weg met God in navolging van Jezus, met 

pieken en dalen. Wij geloven dat traditie en horen bij een kerk ten dienste staat aan de groei van dit 

levende geloof door de generaties heen.   

 

2. Gemeenschap 

Wij geloven in de kracht van relaties en de waarde van een hartelijke eigen keuze voor gemeenschap. 

Heel verschillende mensen die zich verbinden aan God en aan elkaar door geloof in Jezus! Een 

gemeenschap met zorg voor elkaar en waardering van ieders inbreng en gaven.  

 

Dit is spannend in een tijd waarin mensen zich niet snel meer binden, maar wel verlangen naar iets 

gemeenschappelijks en ‘erbij horen’. Wij zoeken naar (liturgische) vormen om het verbond met God 

en met elkaar te vieren. Met regelmaat vieren we het avondmaal om gemeenschappelijk de ‘exodus’ 

door Jezus te beleven en ons samen opnieuw afhankelijk te weten van het hoofd van het lichaam, 

Jezus Christus. We scheppen gelegenheden om het contact met elkaar te beleven en vast te houden 

(samen eten!). Wij zoeken naar vormen om ook niet-christenen te laten delen in de waarde en warmte 

van de gemeenschap.  

 

3. Doop  

Wij dopen mensen op de belijdenis dat Jezus hun Heer is en zij het verlangen hebben Jezus te volgen 

als Heer. Bij mensen die tot geloof in Jezus komen, willen we bekering en doop dicht bij elkaar 

houden. In het beleven van hun doop zoeken we naar manieren om te vieren dat zij niet alleen bij 

Jezus horen, maar ook bij de gemeenschap, het lichaam van Jezus. Om samen de weg van Jezus te 

gaan.
8
  

 

Kinderen en jongeren hebben een belangrijke plaats binnen de gemeenschap. Wij zegenen de kinderen 

in de gemeenschap naar het voorbeeld van Jezus. De kinderen horen bij Gods rijk en bij de gemeente, 

maar op hun eigen manier: ze zijn nog 'in de groei'. Vanuit de bevestiging dat ze bij Jezus horen, 

kunnen ze gesteund en gestimuleerd worden in hun groei tot mondige leden van het lichaam. De doop 

ontvangen ze als ze zich op grond van hun persoonlijk doorleefd geloof zelf willen geven voor Jezus, 

zijn gemeente en zijn koninkrijk.
9
  

 

4. Bijbel  

Wij geloven dat Jezus de Heer ons leidt door in de gemeenschap met een open Bijbel, in gebed en in 

gesprek met elkaar Gods wil te zoeken en te doen. Steeds zullen manieren gezocht worden om zo in 

afhankelijkheid van God onderweg te zijn. Ook in ons onderweg zijn met niet-christenen krijgt het 

samen bezig zijn met de Bijbel een belangrijke plaats. Wij vertrouwen op Gods Woord als een levend 

Woord voor vandaag.  

 

5. Beweging  

Wij geloven in begaafde leiders en in het priesterschap van alle gelovigen. Zij die leiding hebben 

ontvangen in de gemeente zullen steeds manieren zoeken, waarbij voor de koers van de gemeente 

ieder zijn stem kan laten horen. Zo wordt ieder betrokken bij belangrijke beslissingen, zoekend naar 

Gods wil. Wij geloven in een beweging van heel de begaafde gemeente waarin begaafde leiders 

dienend voorop gaan. 

 

 

 

                                                
8
 Deze waarde betekent dat geen pasgeboren kinderen gedoopt worden. Wij pleiten hier voor de waarde van 

gemeenschap en de waarde van de doop, nieuwe gemeenschappen zullen zelf hun weg moeten vinden hoe dit 

concreet vorm te geven. Denk aan vragen rondom lidmaatschap. 
9
 Zie voor een historisch en theologisch overzicht met bespreking van dit thema Oeds Blok; De plaats van 

kinderen in de Baptistengemeente. 1998 (scriptie seminarium Unie van Baptistengemeenten) 
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6. Gewetensvrijheid  

Wij geloven in de vrijheid van geweten vanuit de overtuiging dat er in de liefde geen dwang is. In het 

verleden hebben baptisten vanuit hun geweten keuzes gemaakt die tegen de stroom in gingen (‘non-

conformistisch’). Zij handelden vanuit de vrijheid van geweten. Daarom wijzen wij elke vorm van 

manipulatie of ontnemen van vrijheid af. Wij zijn toegewijd aan het respecteren en het opbouwen van 

relaties met andere geloofsgemeenschappen. 

 

7. Pionieren  

Het baptisme heeft als vernieuwingsbeweging vanuit geloof steeds nieuwe impulsen voortgebracht om 

het evangelie in nieuwe situaties voor te leven en door te geven. Met eenvoud, blijdschap, warmte en 

geloof, vaak door heel gewone mensen. In de baptisten geschiedenis zijn tot op heden inspirerende 

voorbeelden te vinden van zending en pionieren.
10

 

 

Ook binnen Europa is een leergemeenschap aan het ontstaan rondom gemeentestichting, ook specifiek 

van baptisten.
11

 Het is interessant om dit te volgen en hierin mee te doen door het verhaal en de 

ervaringen vanuit onze pionierprojecten te delen.  

 

 

4. De Unie: aannemen van ‘leden in de groei’ 

 

Zowel voor pionierprojecten van gemeentestichting als voor de gemeenschap van de Unie is het 

waardevol dat pionierprojecten een plek hebben in de gemeenschap van de Unie. Pionierprojecten zijn 

een inspirerend voorbeeld binnen de gemeenschap. De gemeenschap kan pionierprojecten 

ondersteuning en een ‘veilige haven’ bieden.  

 

Om dit mogelijk te maken stellen wij voor dat pionierprojecten van gemeentestichting aangenomen 

kunnen worden binnen de Unie als ‘leden in de groei’ voor een periode van vijf jaar. Tijdens deze 

periode heeft het project van gemeentestichting alle rechten als lid van de Unie, maar hoeft het nog 

niet aan alle verplichtingen te voldoen. In deze periode is er geen verplichting van een vaste bijdrage 

per lid van de nieuwe gemeente, maar een bijdrage naar draagkracht. Vaak heeft de nieuw opgezetten 

gemeente nog geen formeel lidmaatschap, en ook de financiële middelen zijn beperkt. Na de periode 

van vijf jaar (of eerder) besluit de nieuw gevormde gemeente of zij zich definitief bij de Unie wil 

aansluiten. 

 

Een en ander kan in de Unie statuten vallen onder ‘voorlopig lidmaatschap’ (artikel 4b), met dien 

verstande dat in artikel 4c wordt toegevoegd dat dit artikel in deze situaties niet van toepassing is.
12

 De 

werkgroep gemeentestichting en de Unieraad zullen over dit voorstel overleggen. 

 

 

Werkgroep gemeentestichting najaar 2008 

 

 

 

 

 

                                                
10

 In Engeland en Nederland en later ook door heel de wereld. In Engeland waren baptisten vanouds actief in de 

arme binnensteden. Vandaag wordt naar nieuwe wegen gezocht om aanwezig te zijn met kleine gemeenten in 

multiculturele en verpauperde wijken. In de vroegere veenkoloniën in Nederland groeide het baptisme in 

betrokkenheid op de maatschappelijke situatie van armoede en alcoholisme. Latere generaties trokken naar de 

grote steden en stichtten daar bloeiende gemeenten. Denk verder aan zending en gemeentestichting in Azië en 

Oost-Europa en het huidige werk ondersteund vanuit het Indigenous Missionary Project (IMP 

www.ebf.org/imp). 
11

 www.incarnate-network.eu Joining the conversation ‘Creating European Baptist Churches’. 
12

 ‘Voorlopige leden hebben gedurende de tijd van hun voorlopig lidmaatschap dezelfde rechten en 

verplichtingen als leden bedoeld in lid 1.’ (artikel 4c). 
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Internet 

 

www.gemeentestichting.nl  

 

www.urbanexpression.nl / www.urbanexpression.org.uk 

• creatieve gemeentestichting in aandachtswijken van de stad (o.a. baptisten actief); verbonden 

met Urban Expression in het Verenigd Koninkrijk waarin m.n. Engelse baptisten actief zijn 

 

www.incarnate-network.eu  

• Creating European Baptist Churches; story-telling community, networking community, 

strategic community; interessant om te volgen en in mee te doen 

 

www.freshexpressions.org.uk  

• nieuwe uitdrukkingen van kerk-zijn; m.n. Anglicanen en Methodisten actief 

 

 

Artikelen baptisten bezinning 

 

Tijdens studiedagen zijn diverse papers geschreven over gemeentestichting en een baptisten-

perspectief. Ook zijn er relevante scripties en artikelen met het oog op dit onderwerp. 

 

René Erwich; ‘Gemeentestichting in een veranderende cultuur – Project K21’ (paper studiedag 

werkgroep gemeentestichting juni 2006) 

 

Teun van der Leer; De kerk op haar smalst. Op zoek naar een ecclesiologisch minimum voor de kerk 

aan het begin van de eenentwintigste eeuw. juli 2006, Centre for Evangelical and Reformed Theology 

(CERT), Vrije Universiteit Amsterdam. 

 

Teun van der Leer; ‘Welke kerk(vorm) heeft de toekomst? Pleidooi voor een ‘Believers Church’ 

ecclesiologie’ (2008) 

 

Stuart Murray; ‘Church Planting: A Baptist Perspective’ (paper studiedag werkgroep 

gemeentestichting juni 2007) 

 

Olof de Vries; ‘Gemeentestichting in een veranderende cultuur’ (paper studiedag werkgroep 

gemeentestichting juni 2006) 
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