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Voorwoord 
Voor u ligt het verslag van ons afstudeerproject in het kader van onze opleiding Godsdienst Pastoraal 

Werk aan de Christelijke Hogeschool Ede. Binnen deze opleiding hebben wij gekozen voor de minor 

Voorganger. Wij willen ons oriënteren op het beroep van voorganger binnen baptistengemeenten. 

Ons onderzoek richt zich dan ook op twee baptistengemeenten. Als (aankomend) studenten van het 

Baptisten Seminarium hebben wij contact gezocht met Teun van der Leer, rector van het 

Seminarium, en Henk Bakker, docent aan het Seminarium en tevens betrokken bij de, aan het 

Seminarium gelieerde, Onderzoekskring Baptisten Identiteit (OKBI). Ons onderzoek valt binnen het 

aandachtsveld van de OKBI. Deze onderzoekskring heeft als doel meer zicht te krijgen op de 

baptistenidentiteit.1 Er zijn al diverse onderzoeken uitgevoerd door Masterstudenten. Wij mogen als 

Bachelorstudenten onze bijdrage leveren.  

 

Ons onderzoek heeft als centraal thema de rol van de Bijbel en de prediking voor de 

baptistenidentiteit. Het is onze bedoeling om aan de hand van onze bevindingen een artikel te 

schrijven over prediking en Bijbelgebruik, dat opgenomen kan worden in een boek in de 

Baptisticareeks over liturgie. In dit boek zullen ook andere onderzoeken, over de rol van gebed en 

over de rol van zang en muziek binnen baptistengemeenten, worden  opgenomen. Meer direct willen 

wij allereerst dienstbaar zijn aan de twee gemeenten waar wij ons onderzoek uitvoeren. Wij hopen 

dat ons onderzoek voor hen en voor andere gemeenten een spiegel zal zijn, waarin zij zich enerzijds 

zullen herkennen en die hen anderzijds zal stimuleren om zich als bruid van Christus klaar te maken 

en te leven in verwachting. Wat betekent het voor de gemeente om Christus centraal te stellen en 

elkaar als broeders en zusters te dienen? Wat betekent het om in deze wereld, in onze samenleving 

te leven, te verkondigen, te dienen en het Koninkrijk te verwachten? 

Wij willen de voorgangers van de beide onderzochte gemeenten, Egbert van Rhee, Dick Hoekman en 

Chris Eijer, bedanken voor de medewerking, de gastvrije ontvangst en het gestelde vertrouwen.  

Bedankt dat wij een kijkje in jullie ‘keuken’ mochten nemen. Daarnaast bedanken we onze 

afstudeerbegeleider Henk Bakker en de opdrachtgever Teun van der Leer voor hun inbreng en 

begeleiding. Bovenal zijn we God dankbaar dat we met dit project ook onze opleiding kunnen 

afronden. We mogen onze plaats innemen binnen Zijn gemeente, als arbeiders in Zijn wijngaard. 

 

Martijn Nijhoff 

Hans Baak 

 

Juni 2015 

 

 

 

 

                                                             
1 Henk Bakker, et al. Research Abstract ‘Mapping Baptist Identity’, (Amsterdam: OKBI, 2013) 
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Inleiding 

Probleemstelling 

De kern van onze probleemstelling is de zoektocht van de OKBI naar de baptistenidentiteit in 

Nederland. De vraag naar identiteit is een cruciale, zowel voor een mens als voor een gemeenschap. 

De vraag naar identiteit heeft te maken met het verleden. Wat zijn je wortels? ‘Van wie ben je er 

eentje?’  De vraag heeft ook te maken met het heden, de actualiteit. Met wie ben je verbonden? Wat 

is je eigenheid? Wat maakt je herkenbaar in de ogen van anderen? Wanneer we het vertalen naar 

een specifieke baptistengemeente, dan klinken de volgende vragen: wat kenmerkt deze gemeente? 

Op welke wijze is deze gemeente verbonden met Christus en met de Bijbel? Wat maakt deze 

gemeente herkenbaar voor de gemeenteleden, maar ook voor de samenleving? Met wie is deze 

gemeente verbonden? Hoe verhoudt deze gemeente zich tot de baptistentraditie?  

De identiteit van een gemeente wordt ook zichtbaar in relatie tot de samenleving waarin ze is 

geworteld. Een gemeente onderscheidt zich van de samenleving, maar maakt er ook deel van uit. In 

de prediking laat een gemeente zien waar ze voor wil staan en hoe ze zich wil verhouden tot God, tot 

elkaar en tot de samenleving waarvan zij deel uitmaakt. Welke waarden worden er benadrukt in de 

prediking? Hierop richt zich ons onderzoek. Centraal hierbij zijn het Bijbelgebruik  en de toepassing 

hiervan in de prediking. Hier sluit ons onderzoek aan bij kennisagenda  van de Academie Theologie, 

specifiek bij het onderdeel Gemeenteopbouw, De Bijbel in een post-christelijke samenleving. 

Doelstelling 

In dit afstudeerproject doen we onderzoek naar de prediking en het Bijbelgebruik in twee 

baptistengemeenten. In aansluiting op de opdracht die we van de OKBI hebben ontvangen, stellen 

we ons ten doel de gedeelde identiteit en de daarmee samenhangende communale overtuigingen 

van de beide geselecteerde Baptistengemeenten in kaart te brengen. Deze identiteit wordt in elk van 

de gemeenten op een eigen manier geleefd en beleefd, en wordt uitgedrukt in de verhalen 

(narratieven) die onderling worden gedeeld. Wij richten ons hierbij specifiek op hoe deze narratieve 

zelfinterpretatie in de prediking tot uitdrukking komt. Welke ‘verhalen’ worden er verteld in de 

prediking en wat drukken deze uit over hoe de gemeente de eigen identiteit beleeft? We hopen dat 

de uitkomsten van ons onderzoek voor de twee onderzochte gemeenten een spiegel zullen vormen. 

We hopen dat het beeld dat geschetst wordt herkenning zal oproepen. Dat het beeld van de 

prediking, de manier waarop er gebruik wordt gemaakt van de Bijbel en de waarden die er in tot 

uitdrukking komen, een weerspiegeling zal vormen van de identiteit van de gemeente. We hopen 

ook dat het beeld dat geschetst wordt, de gemeenten zal helpen om naar zichzelf te kijken. Zijn er 

elementen in dit beeld die speciaal opvallen, juist in het licht van de eigen identiteit, waarin de 

gemeente zou willen groeien? 

We willen als onderzoekers geen oordeel geven, maar willen gemeenten een instrument in handen 

geven om zichzelf te onderzoeken in het licht van hun eigen identiteit, het weten gemeente te zijn 

van Jezus Christus. Als we in de spiegel kijken, zien we dan het resultaat van de complete body 

makeover die de gemeente in Christus ondergaat?  We zijn het lichaam van Christus. Het is ons in 

genade geschonken dat we leden zijn van Zijn lichaam. Als gevolg daarvan worden we individueel en 

als gemeente gevormd om meer op Christus te lijken en om binnen deze wereld de plaats in te 

nemen die God heeft bedoeld.    
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Onderzoeksvraag en deelvragen 

Om een beeld te krijgen hoe de baptistenidentiteit naar voren komt in het Bijbelgebruik en de 

prediking hebben wij de volgende onderzoeksvraag en deelvragen geformuleerd: 

 

“Op welke wijze geven Baptistengemeenten door middel van de concrete uitwerking van 

Bijbelteksten in de prediking in de zondagmorgendiensten binnen twee afzonderlijke 

baptistengemeenten, uitdrukking aan hun gedeelde identiteit (corporate identity) en hun 

identitair zelfverstaan (selfunderstanding)?2” 

 

1. Welke Bijbelteksten zijn er gekozen als uitgangspunt voor de prediking tijdens vijftien 

samenkomsten in het gemeenteseizoen 2014-2015 in beide gekozen baptistengemeenten? 

2. Welke selectiecriteria spelen een rol bij de keuze van deze Bijbelteksten en wat zeggen deze 

criteria over de wijze waarop de voorganger gebruik maakt van de Bijbel en wat deze belangrijk 

vindt om te benadrukken?  

3. Welke morele waarden komen met name naar voren in de prediking tijdens drie te bezoeken 

samenkomsten in beide gekozen Baptistengemeenten?  

4. Op welke wijze definiëren deze morele waarden de identiteit van de gemeente en welke andere 

in de gemeente bestaande geloofspraktijken vormen een kenmerkende expressie van deze 

waarden/ identiteit?  

5. Welke morele waarden delen de twee onderzochte Baptistengemeenten met elkaar en met 

betrekking tot welke waarden verschillen ze van elkaar? 

6. Welke inzichten levert deze vergelijking op over wat kenmerkend is voor met de Unie van 

Baptistengemeenten verbonden baptistengemeenten in Nederland? 
 

Ons onderzoek bestaat uit twee case studies die worden uitgevoerd in twee gemeenten die lid zijn  

van de Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland, verder te noemen de Unie. We hebben ervoor 

gekozen om ons onderzoek in twee verschillende baptistengemeenten uit te voeren om te kunnen 

vergelijken en om recht te doen aan onderlinge verschillen die er zijn binnen het baptisme in 

Nederland. We hebben gekozen voor de baptistengemeente Midden-Betuwe in Zetten en 

baptistengemeente De Samenhof in Zwolle. Wanneer we in deel 2 ons onderzoek beschrijven, dan 

worden deze gemeenten verder geïntroduceerd.  

Opbouw verslag 

Ons verslag bestaat uit twee delen, die ons literatuuronderzoek en ons onderzoek in twee 

baptistengemeenten bevatten.  

In deel 1 onderzoeken we in de literatuur de gedeelde identiteit van het baptisme. We gaan in op het 

ontstaan en de eigenheid van het baptisme. Met name in het tweede hoofdstuk worden 

kernbegrippen uit onze onderzoeksvraag, als gedeelde identiteit en identitair zelfverstaan, 

uitgewerkt. In dit hoofdstuk gaan we ook in op de morele rol van de gemeente en de plaats van de 

gemeente in de samenleving. In het laatste hoofdstuk van deel 1 gaan we in op de rol van de 

prediking en de wijze van Bijbelgebruik. Dit raakt de kern van onze onderzoeksvraag. We belichten 

                                                             
2 Begrippen, corporate identity en selfunderstanding, overgenomen uit het onderzoeksplan van het OKBI: Henk 

Bakker, et al. Research Abstract ‘Mapping Baptist Identity’ 



 

6 
 

hoe de prediking een weerspiegeling vormt van de identiteit van de gemeente en hoe de prediking 

tegelijkertijd deze identiteit vormt. 

 

In deel 2 beschrijven we ons praktijkonderzoek. We beginnen met een schets van de twee 

onderzochte baptistengemeenten. In de daaropvolgende hoofdstukken beschrijven we 

achtereenvolgens  de opzet van ons onderzoek, de onderzoeksresultaten en de analyse. In het 

afsluitende hoofdstuk Conclusies beantwoorden we de laatste twee deelvragen en zetten deze af 

tegen de bevindingen vanuit het literatuuronderzoek. We beantwoorden de onderzoeksvraag en 

houden vanuit de bevindingen van het praktijkonderzoek en het literatuuronderzoek de twee 

gemeenten, maar ook andere gemeenten een spiegel voor. Is dit wie jullie zijn en hoe zouden jullie 

nog meer kunnen gaan lijken op Jezus Christus?  
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1. De wortels van het baptisme 

1.1 Het ontstaan van het baptisme 

In 2009 stonden baptisten wereldwijd stil bij 400 jaar baptisme. De eerste baptistengemeente werd 

in 1609 gesticht in Amsterdam. De gemeente bestond uit 50 Engelsen. Zij waren hun geboorteland 

ontvlucht omdat zij vervolgd werden op grond van hun geloofsovertuiging. Aan het eind van de 16e 

eeuw was de Church of England dominant. Deze stond als staatskerk sterk onder het gezag van het 

Engelse koningshuis. Voor veel Engelse gelovigen was de Reformatie echter niet ver genoeg 

doorgevoerd. Zij streefden naar een verdergaande reformatie. Zij maakten bezwaar tegen de vele 

vormen en rituelen van de staatskerk. Ook verzetten zij zich tegen de rol van de kerk als bemiddelaar 

tussen God en mensen en benadrukten de persoonlijke verhouding tegenover God. Zij noemden zich 

Puriteinen en scheidden zich af van de Church of England. Deze separatistische Puriteinen werden 

sterk vervolgd en velen weken uit naar het buitenland. Zo kwam ook de eerder genoemde groep 

gelovigen in Amsterdam terecht. Zij volgden hun eigen geweten en kwamen tot overtuiging dat zij 

zich moesten laten dopen op grond van hun belijdenis.  Zo vormden zij samen de eerste 

baptistengemeente. Hoewel deze Engelse gemeente zich vestigde op Nederlandse bodem, kreeg het 

baptisme niet definitief voet aan de grond op het continent. 

1.2 De ontwikkeling van het baptisme in Nederland 

Pas in 1854 werd de eerste Nederlandse baptistengemeente gesticht in Gasselternijveen. In de jaren 

die volgden ontstonden er meer gemeenten. In 1880 werd besloten tot oprichting van de 

Baptistische Unie van Gemeenten van Gedoopte Christenen.3 In 1881 was deze unie een feit: negen 

gemeenten keurden de statuten goed en sloten zich aan.4 Sommige baptistengemeenten sloten zich 

niet aan en noemden zich Vrije, Evangelische  of Onafhankelijke Baptistengemeente. In 1917 

verandert de oorspronkelijke naam naar de huidige: Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland. 

Sinds 2012 is de Unie in gesprek met de ABC Gemeenten5 om een mogelijke fusie te onderzoeken.  

In Nederland heeft het baptisme een bescheiden omvang. In zijn boek ‘Gelovig gedoopt’, spreekt 

Olof de Vries over zo’n 30.000 mensen die op de een of andere manier een relatie hebben met een 

baptistengemeente.6 In 2015 zijn er tachtig gemeenten aangesloten bij de Unie, met totaal ongeveer 

12.000 leden.7 De Unie heeft tot doel om plaatselijke baptistengemeenten te helpen om in 

onderlinge afhankelijkheid te groeien in aanbidding, gemeenschap, discipelschap, getuigenis en 

dienstbetoon.8 De Unie heeft een eigen theologische opleiding, het Baptisten Seminarium.  

 

                                                             
3 Olof H. de Vries, Gelovig gedoopt. 400 jaar baptisme | 150 jaar in Nederland, (Kampen: Uitgeverij Kok, 2009),  
156. 
4
 De Vries, 156. 

5 De ABC gemeenten zijn ontstaan uit een fusie van de baptisten organisatie Broederschap van 
Baptistengemeenten en de Christian and Missionary Alliance (CAMA). 
6 De Vries, 17. 
7 Unie van Baptistengemeenten in Nederland, geraadpleegd 19 februari 2015. Beschikbaar via 
http://www.baptisten.nl/de-unie 
8 idem 

http://www.baptisten.nl/de-unie
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2. Gedeelde identiteit 

2.1 Identiteit als ontwikkelingspsychologisch begrip 

Gedeelde identiteit (corporate identity) is een centraal begrip in onze onderzoeksvraag. In Childhood 

and Society (1950)9 introduceerde de psycholoog Erikson het begrip identiteit om de ontwikkeling en 

individuele levensloop van de mens te beschrijven. Een mens ontwikkelt in de loop van zijn leven 

bepaalde deugden, positieve karaktereigenschappen die gezamenlijk zijn persoonlijkheid vormen.10 

Bij een gunstige ontwikkeling vormt een mens in de adolescentiefase een eigen, evenwichtige 

identiteit. Hoe ontwikkelen zich de deugden die de bouwstenen vormen van de persoonlijkheid en 

de identiteit? In elke fase van zijn leven wordt een mens gesteld voor een bepaalde crisis, die telkens 

wordt veroorzaakt door psychosociale conflicten. Deze psychosociale conflicten zijn uitdagingen 

waarvoor een mens door het leven wordt gesteld: ontwikkelingsopgaven, levenstaken. Erikson 

beschrijft deze telkens als tegenstellingen tussen twee begrippen. In elke fase liggen er telkens 

kansen en risico’s. Een crisis wordt op een wisselende wijze tegemoet getreden en kan naar de ene 

of naar de andere kant doorslaan. Ontwikkelt bijvoorbeeld een peuter een gezond autonomiegevoel 

of zal hij zich schamen over wat hij wil en zal twijfel zich stevig nestelen in zijn persoonlijkheid? De 

richting waarin de persoonlijkheid zich ontwikkelt is afhankelijk van de wisselwerking tussen het 

individu, zijn ervaringen en de invloed van de mensen om hem heen, de sociale omgeving. De mate 

waarin de deugden zich ontwikkelen wordt dus bepaald door deze wisselwerking. Zo ontwikkelen 

zich in de kinderleeftijd deugden als hoop, wilskracht, doelgerichtheid en een vertrouwen op eigen 

kunnen (competentie). De adolescentie fase is de fase van overgang van de kindertijd naar de 

volwassenheid. Volgens Erikson is identiteitsvorming de belangrijkste ontwikkelingsopgave voor de 

adolescentie. De adolescent kijkt om zich heen naar andere mensen en naar de wereld en vraagt zich 

af: wie ben ik eigenlijk? Eerder ontwikkelde hoop, wilskracht, doelgerichtheid en competentie 

vormen een essentiële basis om de identiteitscrisis van de adolescentie goed door te komen. Een 

adolescent experimenteert met sociale rollen door zo nu en dan voorlopige verbindingen 

(commitments) aan te gaan. Als het goed is heeft een adolescent voldoende basis en voelt hij zich 

veilig genoeg om op deze manier uit te proberen wat er bij hem past en te besluiten waar hij zich aan 

wil verbinden. Oudere adolescenten gaan steviger en langduriger commitments aan. Ze worden in 

toenemende mate betrouwbaar in datgene waaraan ze zich verbinden. Erikson noemt de deugd die 

zich in de adolescentie ontwikkelt trouw. De adolescent die op een gunstige wijze de verschillende 

ontwikkelingsopgaven heeft vervuld, is uitgegroeid tot een geïntegreerde persoon die in voldoende 

mate weet wie hij is, wat hij kan en wat hij wil. De identiteit vormt een solide basis waardoor hij in de 

jongvolwassenheid, middenvolwassenheid en de ouderdom crises kan doorstaan en nieuwe 

levenstaken kan vervullen: intimiteit, productiviteit (generativity) en integriteit (ego-integrity). De 

deugden die zich volgens Erikson ontwikkelen zijn respectievelijk liefde, zorg en wijsheid.  Identiteit 

heeft dus te maken met weten wie je bent, wat je kunt en waarvoor je je inzet en met wie je je 

verbindt. Iemand is ook voor anderen een herkenbare persoon. Identiteit leidt tot het aangaan van 

langdurige commitments, tot liefde en zorg voor anderen en tot productiviteit. In navolging van 

                                                             
9 Nederlandse vertaling: Erik Erikson, Het kind en de samenleving, (Utrecht/Antwerpen: Uitgeverij Het 
Spectrum, 1970). 
10 http://mens-en-samenleving.infonu.nl/psychologie/34088-acht-levensfasen-ontwikkelingsfasen-van-de-

mens-erikson.html; geraadpleegd d.d. 9-5-2015. 

http://mens-en-samenleving.infonu.nl/psychologie/34088-acht-levensfasen-ontwikkelingsfasen-van-de-mens-erikson.html
http://mens-en-samenleving.infonu.nl/psychologie/34088-acht-levensfasen-ontwikkelingsfasen-van-de-mens-erikson.html
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Erikson is het begrip identiteit door velen zo opgevat. Maar het begrip identiteit heeft een bredere 

betekenis gekregen en wordt ook op groepen toegepast. 

2.2 Gedeelde identiteit 

Wanneer we het begrip identiteit toepassen op een gemeenschap als een bapistengemeente, dan 

kunnen we een aantal bevindingen vanuit de identiteitsontwikkeling van een individu meenemen. 

Een gemeente komt voort uit de baptistentraditie en neemt in haar DNA een aantal eigenschappen 

mee die kenmerkend zijn voor baptisten. Ze schemerden al door in onze beschrijving van de wortels 

van het baptisme en we zullen deze eigenschappen verder beschrijven in het hoofdstuk over 

baptistenidentiteit. De gemeenschap ontwikkelt deze identiteit onder invloed van de bevestiging van 

Christus, door te luisteren naar het spreken van God door de Bijbel, maar zeker ook onder invloed 

van de wisselwerking met de omringende samenleving. De karaktereigenschappen van de gemeente 

worden gevormd en worden zichtbaar door de opgaven waarvoor ze wordt gesteld door de 

omgeving en de crises waar ze doorheen gaat. Gemeenteleden individueel en de gemeente als 

geheel ontwikkelen deugden als vertrouwen, hoop, wilskracht, doelgerichtheid, trouw, liefde en 

wijsheid.11 De apostel Petrus schrijft aan gelovigen dat ze zich moeten inspannen om hun geloof te 

verrijken met deugdzaamheid, kennis, zelfbeheersing, volharding, vroomheid, liefde voor broeders 

en zusters, en liefde voor allen.12  

Gemeenteleden laten zich dopen en gaan commitments aan. Er is een verbondenheid aan God en 

aan elkaar. De gemeente weet wie ze is en waar ze voor staat. De gemeente gaat ook commitments 

aan als gevolg van de opdrachten die door Christus zijn gegeven. Gemeenteleden hebben zich ook 

gezamenlijk verbonden aan een bepaalde wijze van in de wereld staan. Ze willen niet van de wereld 

zijn, maar wel in de wereld zijn.13 In deze verbondenheid aan God en aan elkaar en in de wijze van 

verbondenheid met de samenleving en de wereld, wordt de identiteit van een gemeente zichtbaar. 

Het gaat om een gedeelde identiteit (corporate identity). Zoals in het leven van een volwassen mens 

liefde, zorg en wijsheid groeien, zo mogen deze  ook groeien in een volwassen geloofsgemeenschap. 

Wanneer Petrus heeft aangegeven hoe de ene deugd wordt gestimuleerd door de andere, vervolgt 

hij: “Als u deze eigenschappen in overvloed bezit, is uw kennis van onze Heer Jezus Christus niet 

nutteloos maar vruchtbaar.”14 

Bakker spreekt ook wel over collectieve identiteit. Collectieve identiteit is geen statische identiteit, 

maar is open en poreus.15 Er is beïnvloeding van buitenaf. Daardoor is ook baptistenidentiteit een 

identiteit in beweging, in ontwikkeling. Er is invloed vanuit de cultuur en de tijd waarin wij leven. 

Invloed vanuit de samenleving en ook vanuit andere kerken. Net als individuen niet uitsluitend 

autonoom zijn, maar leven in verbondenheid, zo zijn ook baptistengemeenten geen eilanden in de 

wereldzee. Ze functioneren in verbondenheid met de wereldwijde kerk, in verbondenheid met de 

samenleving en de wereld. Niet van de wereld, maar wel in de wereld.  

                                                             
11

 Dit zijn de deugden die Erikson benoemt. Ze klinken ons vanuit de Bijbel niet vreemd in de oren. Het woord 
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Collectieve identiteit staat volgens Bakker in Nederland onder druk, ook binnen de kerken.16 Toch is 

een kerkgemeenschap meer dan een verzameling individuele mensen. Er zijn gemeenschappelijke 

waarden. Deze vormen samen de gedeelde identiteit van de gemeenschap. Daarbij staan binnen 

baptistengemeenten de oriëntatie op Christus en de Bijbel als Gods woord centraal. De gedeelde 

identiteit is binnen het baptisme, als het goed is, niet dwingend. Zowel tussen gemeenten, als binnen 

gemeenten is er ruimte voor verschillen van mening, beleving en uitingsvormen. Vrijheid van 

geweten is een belangrijke waarde binnen het baptisme. Ieder individu heeft eigen principiële 

overtuigingen. Vrijheid van dwang en vrijheid van geweten gaan hand in hand en geven ruimte aan 

vrije morele keuzes.17 Er is sprake van vrijheid en tegelijkertijd van verbondenheid en 

gemeenschappelijkheid.18 

Het gaat niet alleen om wat de gemeente kenmerkt in de ogen van buitenstaanders, maar het gaat 

ook om hoe de gemeente naar zichzelf kijkt. Het is een identitair zelfverstaan (selfunderstanding). Dit 

is hoe wij onszelf zien. Dit is wie wij zelf willen zijn. Op deze wijze willen wij steeds meer op Christus 

lijken.  

2.3 Identitair zelfverstaan binnen een Baptistengemeente 

De gedeelde identiteit en het identitair zelfverstaan worden binnen baptistengemeenten niet van 

bovenaf aangestuurd, maar identiteit ontstaat door de wisselwerking binnen de gemeenschap. 

Rouw19 verwoordt dit als volgt: “Identiteit wordt binnen het baptisme met haar 

congregationalistische basis van onderuit gevormd. Samen bouwt men op lokaal niveau aan 

identiteit.”20 Bakker legt uit waarom er binnen het baptisme zo veel waarde wordt gehecht aan 

communale hermeneutiek: “Theologie staat niet boven het gemeenteleven, maar is reflectie op het 

leven met God in het midden van de gemeente. Hoe spreekt God onder Zijn volk? Hoe maakt Hij zich 

bekend? Hoe wordt Hij geëerd en gediend? Hoe spreken christenen daarover? Baptisten geloven in 

een communale hermeneutiek, dat wil zeggen dat ze door naar elkaar te luisteren, meer begrijpen 

van het leven met God en met elkaar. Door samen te bidden en de Schrift te openen, krijgen ze 

nieuw licht op zichzelf en hun geestelijke leven”.21 

Elk lid van de gemeente heeft eigen overtuigingen. Maar omdat men deel uitmaakt van een lokale 

baptistengemeente wordt er binnen de gemeenschap gezocht naar overeenstemming en naar een 

gezamenlijke koers. De  overtuigingen van de groep  en die van het individuele lid beïnvloeden elkaar 

over en weer. Dit is in het kader van onze vraagstelling van belang. De prediking heeft invloed op het 

identitair zelfverstaan van de gemeente, maar is er tegelijkertijd een uitdrukking van. Het gaat om 

een wisselwerking tussen voorganger en gemeenteleden. De voorganger zal in zijn preek het 

identitair zelfverstaan van de gemeente bevestigen en tegelijkertijd zal hij het willen beïnvloeden. Hij 

wil graag dat de gemeente zich steeds meer identificeert met Christus en Zijn opdracht. Wanneer hij 

in zijn prediking te ver buiten het identitair zelfverstaan treedt, dan zal hij door de gemeente 

gecorrigeerd worden. Binnen ons onderzoek wordt deze dynamiek zichtbaar door de analyse van de 
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prediking en het interview met de voorganger enerzijds en de analyse van de reacties van de 

gemeenteleden op de preek aan de hand van de polls. Wanneer de voorganger het identitair 

zelfverstaan alleen bevestigt, dan zal hij op korte termijn de gemeente een goed gevoel geven. Op 

langere termijn echter zal de gemeente statisch worden en niet meer toekomen aan de opdracht van 

Christus. Het in beweging zijn, het ontwikkelen, het reageren op de noden van de tijd en van de 

samenleving horen bij de opdracht van Christus en zijn dus wezenlijk verbonden met identiteit. 

Voorganger en gemeente definiëren gezamenlijk, binnen de context van de samenleving en 

verbonden met andere (baptisten)gemeenten, de identiteit van de lokale gemeente. Belangrijk in dit 

verband is het begrip morele ruimte. 

2.4 Morele ruimte 

Een gemeenschap heeft een gedeelde identiteit, staat ergens voor en vindt bepaalde zaken 

belangrijk. De gedeelde identiteit is verbonden met bepaalde waarden en motieven. Deze waarden 

en motieven zijn sterk sturend voor het gedrag van de leden van deze gemeenschap. Bakker noemt 

het geheel van waarden, overtuigingen, motieven en het kenmerkende gedrag dat hierdoor wordt 

gestimuleerd het morele kader of de morele ruimte van de gemeenschap.22 Hij definieert morele 

ruimte als “een sociaal web van strevingen, gerichtheid en interesses van mensen die zijn oriëntatie 

vindt in een eigen mix van waarden”.23 De identiteit van een gemeente is dus sterk verbonden met 

de morele ruimte van deze gemeente. Met andere woorden, datgene wat deze gemeente benadrukt 

als waardevol, zal sterk sturend zijn voor het morele gedrag van de leden. De morele ruimte bestaat 

niet uit gedragsregels die erin gestampt worden of uit het hoofd worden geleerd, maar de 

verschillende waarden worden door de gemeente vastgehouden en doorgegeven in de vorm van 

verhalen (narratieven) en verbeelding.24 Deze verhalen worden geconstrueerd vanuit eigen 

ervaringen, ervaringen van anderen en geschiedenissen uit de Bijbel. De prediking speelt hierbij een 

belangrijke rol. 

 

Hoe kunnen we de morele ruimte van een individuele baptistengemeente onderzoeken? Bakker 

schrijft: “Voor het beschrijven van de morele ruimte kijken we in de eerste plaats naar kenmerkend 

gedrag dat direct wordt gemotiveerd door overtuigingen en waarden die bij een bepaalde sociale 

identiteit verwacht worden. Waarden en motieven bepalen ons gedrag. Dit typerende gedrag wordt 

meestal zodanig herhaald dat er ‘praktijken’ of beter gezegd ‘gewoonten’ uit ontstaan die de morele 

identiteit stevigheid en structuur bieden.”25 We kunnen deze morele ruimte van een gemeente dus 

onderzoeken door te kijken naar het gedrag van gemeenteleden en de gewoonten van de gemeente, 

de gezamenlijke geloofspraktijken. Dit kan gaan over allerlei praktische zaken die binnen een 

gemeente met regelmaat worden georganiseerd of ondernomen. Hoewel deze geloofspraktijken ook 

doordeweeks kunnen plaatsvinden, bijvoorbeeld het samenkomen in gemeentekringen of het 

organiseren van een koffieochtend voor ouderen uit de buurt, denken we toch al gauw aan de 

samenkomsten op zondag. De samenkomsten van een bepaalde gemeente zijn herkenbaar aan de 

wijze waarop verschillende geloofspraktijken worden vormgegeven. Of de gemeente zingt met een 

orgel, dan wel onder begeleiding van een moderne band, verraadt iets van de dingen die belangrijk 
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gevonden worden binnen de gemeente. Ze brengen ons op het spoor van waarden en motieven, van 

de morele ruimte van een gemeente.  

De morele ruimte van de gemeente wordt gevormd en onderhouden in gezamenlijkheid. Belangrijke 

zaken worden verbeeld en doorverteld. Dit is een belangrijke reden voor de gemeente om samen te 

komen. In de samenkomsten wordt er vorm gegeven aan verschillende bijzondere geloofspraktijken 

de doop, de liturgie, de gebeden en de preek. Ze vertellen, verbeelden, wijzen naar Christus en 

vormen op een sterke wijze een uitdrukking van de waarden van de gemeente. Bakker noemt deze 

bijzondere geloofspraktijken powerful practices.26 Mede door het gezamenlijke karakter hebben ze 

een bijzondere invloed op de beleving en het gedrag van de gemeenteleden. Hij schrijft: “Waarden 

en gemeenschappelijkheid, communaliteit, zijn dus niet los van elkaar te zien. Zij roepen elkaar 

wederzijds op. In elkaars reactie, de beaming en de blik in de ogen, bevestigen we voortdurend wat 

we menen, denken en vinden over kleine en grote dingen.”27  

2.5 De gemeente als morele ruimte van Christus 

Wat zijn dan de waarden die bepalend zijn voor het gedrag van de leden van een gemeente? Een 

christelijke gemeente behoort te vertrekken vanuit  de morele ruimte van Christus. Men dient zich te 

oriënteren vanuit de waarden die Hij heeft voorgeleefd. De morele ruimte behoort bovenal 

gekenmerkt te worden door de liefde van Christus. Hij heeft een voorbeeld nagelaten door deze 

liefde te laten zien aan de wereld. Bakker noemt dit de belangrijkste identity marker.28 De gemeente 

moet haar morele ruimte voortdurend creëren en onderhouden vanuit de gedachte what would 

Jesus do?  De gemeente behoort de plek te zijn waar de morele ruimte van Christus gestalte krijgt. 

Deze morele ruimte van de gemeente kan in drie punten worden samengevat: samen, kruis en 

nieuw.29 

 Samen: De gemeente is opgebouwd uit individuen, maar deze zijn aan elkaar verbonden. De 

gelovigen zijn door Gods genade aan elkaar geschonken als lichaam van Christus. 

 Kruis: Het kruis van Christus is voor de gemeente het teken voor verlossing en verbreking van 

de macht van het kwaad. Het kruis laat aan de gelovigen zien dat zij het alleen, zonder 

Christus, niet redden. De mens heeft Gods steun nodig, maar ook die van zijn medemens, 

van de gemeente. Het kruis bepaalt op alle vlakken de waarden en normen van de gelovigen.  

“Het kruis bekijkt de wereld vanuit het perspectief van gebrokenheid, schuld, vergeving en 

het einde van de menselijke machten.”30 

 Nieuw: De gemeente is de plaats van verandering en van profetische verkondiging. De 

gemeente ervaart de bevrijding door God en behoort daarom een dankbare gemeente te 

zijn. Daarom is de gemeente bij uitstek de plek waar God vooruit loopt op de vernieuwing 

van de gebroken schepping. De gemeente erkent haar tekort en beseft dat dit ook 

voortduurt tijdens dit leven. Tegelijk is zij dankbaar voor het werk van God en zal daarom 

met blijdschap het goede doen. Hierbinnen past ook het naar elkaar omzien. Bakker wijst 

erop dat de blik van de christen daarmee ook een profetische is: “Zoals de profeten namens 

God opkwamen voor de arme en verdrukte mens en alle misbruik, uitbuiting en onrecht aan 
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de kaak stelden, zo is de gemeente ertoe geroepen het op te nemen voor het recht van hen 

die pijnlijk onrecht aan wordt gedaan.”31 De gemeente is een plek van ontferming voor de 

wereld. 

2.6 De plaats van de gemeente binnen de samenleving 

Tot voor kort was de kerk een vast gegeven binnen de samenleving, zodat maar weinigen de vraag 

naar haar taak stelden. Tegenwoordig lijkt de kerk veelal een marginale rol binnen de samenleving te 

vervullen.  Steeds vaker dringt zich zelfs aan gelovigen de vraag op wat eigenlijk plaats en taak van de 

gemeente binnen de samenleving zijn. Wanneer Bakker de gemeente schetst als een plaats van 

ontferming en van profetische verkondiging, dan impliceert dit dat de gemeente een door God 

gegeven taak heeft in de samenleving. Interessant is in dit verband wat de Leidse hoogleraar 

rechtsfilosofie Andreas Kinneging schrijft in zijn boek Geografie van goed en kwaad.32 Hij signaleert 

dat de westerse samenleving onder invloed van de Verlichting, en de daarop volgende Romantiek, 

afglijdt. We dreigen het Grieks-Romeinse en het joods-christelijke erfgoed, dat eeuwenlang de basis 

heeft gevormd van de samenleving, te verliezen. Beschaving dreigt verloren te gaan. Kinneging pleit 

voor Bildung.33 De mens moet zorg dragen voor zijn medemens en voor de niet-menselijke wereld.34 

Dit is nodig om te overleven en om tot wasdom en bloei te komen. Hiervoor zijn handelen, emotie en 

deugd noodzakelijk. De mens schiet hierin echter tekort en is onzorgvuldig, zorgeloos, onachtzaam 

en zelfs verwaarlozend ten aanzien van de niet-menselijke wereld, andere mensen en zichzelf. Hij 

pleit voor behoud en herstel van het Grieks-Romeinse en het joods-christelijke gedachtegoed om 

orde in de chaos van het bestaan te creëren. Orde scheppen en in cultuur brengen zijn wezenlijk om 

het menselijk bestaan te onderhouden, te bewerken en te beschermen. Hij gebruikt hierbij onder 

andere het voorbeeld van een tuin. Dit voorbeeld is veelzeggend tegen de achtergrond van de 

verhalen van de schepping en het paradijs.35  

Als we de primaire taak van de gemeente op het spoor willen komen, dan moeten we kijken naar 

Jezus Christus. De Here is namelijk zelf voorop gegaan. Jezus heeft de boodschap van het Koninkrijk 

verkondigd, mensen opgeroepen zich te bekeren en het evangelie te geloven. Later heeft Hij zijn 

volgelingen opgedragen om hetzelfde te doen.36 Dit is ook de grote opdracht voor de kerk: het 

lichaam van Christus op aarde. Hoek vat dit in Geroepen in een nieuwe eeuw krachtig samen: “De 

gemeente is geroepen door de Getrouwe die zijn belofte gestand doet (…). Haar geheim is dat zij 

leeft uit Gods genade. Haar missie is dat zij in deze wereld haar dienst vervult tot eer van God en tot 

heil van mensen. Zij staat in dienst van het koninkrijk Gods omdat zij zelf tot dat koninkrijk behoort. 

Vanuit het haar geschonken heil leeft de gemeente in de kracht van de Heilige Geest, om met vallen 

en opstaan te worden wat zij in Christus al is.”37 Volgens Hoek moet de gemeente niet opgaan in de 

wereld, maar wel de wereld ingaan en profetische kritiek hebben op de maatschappij.38 Voor ons 
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onderzoek levert dit natuurlijk de vraag op welke wijze de plaats van de gemeente wordt geschetst in 

de prediking en hoe dit verbonden is met het identitair zelfverstaan van deze specifieke gemeenten.  

2.7 Identiteit en karaktervorming 

In het voorgaande blijkt de verbondenheid tussen karaktervorming en identiteit.  Kinneging pleit dus 

voor Bildung. Het valt op dat Kinneging, in zijn schets van de persoonlijke ethiek, voortdurend 

teruggrijpt op begrippen die diep verankerd liggen in de christelijke traditie en die verbonden zijn 

met de kern van het evangelie. Hoewel het begrip zonde niet valt, komt Kinneging in zijn schets van 

de situatie van de mens toch dicht in de buurt. Verder bespreekt hij rechtvaardigheid, liefde en 

vergeving.39 In zijn pleidooi grijpt hij terug op het begrip waarden.40 In onze samenleving horen we 

regelmatig de roep om herstel van normen en waarden. Kinneging verbindt morele waarden, en 

eventueel religieuze waarden, met handelen en met karakter. Verwijzend naar Aristoteles schrijft hij: 

“Als een morele waarde een karaktertrek is, als ze wordt belichaamd door een persoon, is ze een 

deugd”.41 In de traditionele ethiek wordt veel nadruk gelegd op deugden “omdat de deugden de 

mens bewaren voor het kwaad dat in hemzelf ligt”.42 Een deugd is een “verworven kwaliteit, een 

goede gewoonte die idealiter tot een tweede natuur is geworden”.43 Kinneging wijst, wanneer hij het 

heeft over het joods-christelijke erfgoed, niet naar de gemeente. Maar het is natuurlijk wel voor de 

hand liggend om te kijken naar de gemeente die in dit joods-christelijke erfgoed haar diepste wortels 

heeft. Het is dan ook logisch om de gemeente een rol toe te kennen als het gaat om 

karaktervorming.  

Bakker noemt de gemeente “een karaktervormende gemeenschap van ‘broeders en zusters’ die zich 

in ons leven mengt en inbreng heeft”.44 De onderlinge zorg binnen de gemeente houdt onder andere 

in dat mensen elkaar bijsturen, schaven en vormen. Verkeerde gedragspatronen veranderen en 

nieuwe gedragspatronen worden aangeleerd. Bakker verwijst hierbij naar Tom Wright (2010), After 

You Believe: Why Christian Character Matters.45 Wright schrijft over christelijke karaktervorming. Ook 

hij pleit voor een eerherstel van het begrip deugd (virtue). Het voornaamste dat moet gebeuren 

nadat een mens tot geloof is gekomen is karakterverandering. Karaktervorming is volgens Wright  

het ontwikkelen van deugden die passen binnen de nieuwe schepping.46 Christenen mogen en 

moeten door genade streven naar het ontwikkelen van deugden.47 Op deze manier mogen we steeds 

meer lijken op Christus en mogen we toegroeien naar de mens die God voor ogen heeft. Het gaat om 

karaktereigenschappen die ons klaarmaken om te leven in de toekomstige vernieuwde wereld en die 

het ons mogelijk maken om te heersen over de nieuwe schepping en de taak te vervullen die God 

voor de mens heeft bedoeld. Je moet er gericht aan werken om gewoonten te vormen, deugden te 

ontwikkelen. Hij gaat hierbij uit van de centrale christelijke deugden geloof, hoop en liefde. “Voor 

Paulus vormen geloof, hoop en liefde het fundamentele karakter van een persoon die, door 
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geduldige en zorgvuldige morele discipline, in het heden anticipeert op het uiteindelijke doel van het 

mens-zijn dat vóór ons ligt.”48 Christelijke deugd betekent volgens Wright: “Wat je zult zijn, is wat je 

in Christus al bent”.49 Door in ons huidige leven gewoonten van het hart aan te leren, kunnen we ons 

eigen maken wat Jezus heeft bereikt.50 De roeping om mensen te worden die God weerspiegelen, 

hebben we niet alleen als individuele mensen ontvangen, maar tevens als gemeenschappen. 

Gezamenlijk ontwikkelen we gewoonten van ‘hart en denken’. “Ik leer jou te vertrouwen zoals jij 

leert mij te vertrouwen, en samen kunnen we leren om in bepaalde situaties vanuit hoop en liefde te 

handelen en gemeenschappen op te bouwen waarin geloof, hoop en liefde en de negenvoudige 

vrucht van de Geest geen dingen worden om over na te denken, (…) maar om ze samen toe te 

kunnen passen.”51 Wright schetst zo karaktervorming als een individueel en gezamenlijk proces 

binnen de christelijke gemeente, om te worden wie we in Christus al zijn en toe te groeien naar de 

bestemming waartoe we geschapen zijn. Bakker brengt de karaktervormende rol van de gemeente in 

verband met het overdragen van waarden: “De gemeente van Christus is een gemeenschap met 

vitale waardenoverdracht, van waaruit gelovigen en bezoekers in bevestigende en kritische zin met 

elkaar meeleven en elkaars levenskoers met goede bedoelingen volgen”.52 Bakker noemt dit, in 

navolging van McClendon, watchcare53. 

In het eerste hoofdstuk hebben we al iets geschreven over de wortels van het baptisme. De identiteit 

van het baptisme is daar uit voortgekomen. Ook in het hoofdstuk over gedeelde identiteit hebben we 

tussendoor het een en ander over het karakter van baptistengemeenten geschreven. In het volgende 

hoofdstuk willen we de eigenheid van het baptisme bespreken. Wat zijn de identiteitsbepalende 

kenmerken van het baptisme? 

3. Baptistenidentiteit 

3.1 Het eigene van het baptisme 

Het baptisme is één van de vele christelijke stromingen. Anno 2015 is het baptisme een wereldwijde 

protestantse geloofsbeweging met meer dan 40 miljoen leden, verenigd in de Baptist World Alliance. 

Wat onderscheidt het baptisme? Wat is hun gedeelde identiteit? Baptisme wordt, zeker in een 

omgeving waar de kinderdoop de regel is, al snel geassocieerd met de geloofsdoop. Voor velen is de 

geloofsdoop dan ook hét kenmerk van het baptisme. De Vries geeft echter aan dat het baptisme 

vooral getypeerd kan worden als een gemeentebeweging. Ook bij de doop gaat het bij baptisten om 

“het wezen en de gestalte van de christelijke gemeente”.54 Kortom: “Het baptisme: genoemd naar de 

doop, maar het gaat om de gemeente”.55 Bakker beaamt dit: “De baptist is niet te begrijpen zonder 
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zijn doop….maar ook niet zonder de gemeente van christenen die zijn geestelijk ‘huisgezin’ is en waar 

hij ‘thuiskomt’ en ‘woont’”.56 

De volgende identiteitsbepalende punten worden vrij algemeen door Baptisten aanvaard:57  

1. geloof als persoonlijk geloof in Jezus Christus; 

2. het gezag van de Bijbel in zaken van geloof en leven; 

3. de christelijke gemeenschap als gemeenschap van gelovigen; 

4. doop op belijdenis van geloof; 

5. doop als inlijving in het lichaam van Christus, d.i. de gemeente; 

6. de plaatselijke gemeente als een in zichzelf volwaardige manifestatie van de universele 

gemeente; 

7. de roeping van de plaatselijke gemeente om banden te onderhouden met zustergemeenten; 

8. het priesterschap van alle gelovigen. 

9. geloofsgetuigenis door woord en daad als een opdracht voor iedere gelovige en gemeente; 

10. vrijheid van geloof en geweten; 

11. scheiding van kerk en staat. 

Veel van deze punten deelt het baptisme met andere denominaties, maar toch hebben de genoemde 

punten binnen het baptisme een eigen onderlinge samenhang. Centraal staat de gerichtheid op de 

christelijke gemeente als gemeenschap van belijdende gelovigen. Hiernaast benoemt De Vries nog 

een fundamentele trek: het is niet van de eeuwigheid, maar van de tijd.58 Hiermee bedoelt hij dat het 

baptisme wordt gevormd en reageert op de tijd en de samenleving en dus een historisch fenomeen 

is. Het baptisme wordt volgens De Vries extern beïnvloed door zijn historische context en intern door 

een pendelbeweging tussen kerk en beweging. Waarbij kerk staat voor het geïnstitutionaliseerde en 

beweging voor het nieuwe en spontane.  Volgens De Vries hoort het baptisme zich tussen deze twee 

uitersten te bewegen, waarbij het niet goed is als de klepel bij één van de twee blijft hangen.59 

Een kanttekening bij het voorgaande is dat ook baptisten onder invloed van ontwikkelingen in onze 

samenleving als postmodernisme en individualisering, geen afgebakende identiteit meer hebben. 

Bakker schrijft: “Identiteiten zijn open en poreus. Het ‘geleerde geloof’ kan weliswaar strak 

omschreven zijn, zoals de geloofsbelijdenis of de statuten veelal zijn, maar het ‘geleefde geloof’ is 

een ander verhaal. (…) Tussen geleefd geloof en geleerd geloof, zit een wereld aan verschil.”60 Zijn 

conclusie is dan ook dat de baptistenidentiteit niet meer helder kan worden vastgelegd. Dé ene 

baptistenidentiteit bestaat dus niet. Baptistenidentiteit in Nederland wordt dus bepaald door de 

genoemde kenmerken, samengevat in het gegeven dat het bij het baptisme draait om de gemeente 

als gemeenschap van gelovigen en om het baptisme als voortdurende pendelbeweging tussen kerk 

en beweging: de identiteit als identiteit-in-wording. De genoemde kenmerken van de identiteit 

verbinden baptisten onderling en definiëren weliswaar een kern, maar het is een kern met een 

poreuze wand. 
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 Henk Bakker, De weg van het wassende water. Op zoek naar de wortels van het baptisme, (Zoetermeer: 
Uitgeverij Boekencentrum, 2008), 13 
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58 De Vries, 22. 
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4. Prediking als uitdrukking van de identiteit 

4.1 Baptistenprediking als powerful practice 

De logische vraag die we onszelf moeten stellen is wat precies de verhouding is tussen de preek en 

de identiteit van een  baptistengemeente. Het startdocument van de OKBI stelt dat rituelen, liturgie 

en prediking powerful practices zijn. Het zijn “shared expressions of shared identity”.61 Hiermee 

worden gemeenschappelijke waarden overgedragen. Deze worden gevormd door narratieven. 

Gemeenteleden ontmoeten elkaar in het dagelijks leven en tijdens de gemeenteactiviteiten, en 

spreken met elkaar over ervaringen, vertellen elkaar verhalen. Zo delen ze met elkaar hun geloof, 

hun waarden. Zonder narratieven is er geen ontwikkeling van geweten.62 Tijdens 

gemeentesamenkomsten wordt er gezamenlijk gezongen, gebeden en gevierd. En er wordt ook 

gepreekt.  

We kunnen ons vervolgens afvragen hoe belangrijk en powerful de prediking eigenlijk is als 

geloofspraktijk in de samenkomst? Hoe belangrijk is de preek als uiting van gedeelde identiteit?  

Gregory geeft in zijn boek Baptist Preaching nadrukkelijk aan dat de preek deel uitmaakt van het hart 

van het gemeenteleven. “Preaching stands as much at the center of Baptist life as the pulpit stands in 

the middle of the altar (or stage platform, depending on what part of the Baptist world you 

inhabit).”63 Als onderdeel van het hart van het gemeenteleven kan het niet anders dan zijn woordje 

spreken over de identiteit. Zou de preek namelijk niet op de identiteit aansluiten, dan zou er al gauw 

vervreemding optreden: de mensen in de dienst zouden zich niet meer herkennen in hetgeen hen in 

de preek wordt aangereikt. Als de voorganger spreekt dan moet dat leiden tot bevestiging, beaming 

in de gemeente. Gemiddeld genomen wordt er dan ook met instemming gereageerd op datgene wat 

wordt verteld en verkondigd. Er is herkenning. Soms wordt de prediking wel eens als te scherp of te 

eenzijdig beleefd. Bepaalde waarden worden te eenzijdig benadrukt of te ongenuanceerd vertaald 

naar de praktijk. Er is commentaar op de vorm of op onderdelen van de inhoud, maar doorgaans 

wordt de strekking van de boodschap onderschreven. Gemiddeld genomen vormt de boodschap een 

uitdrukking van de gedeelde identiteit en benadrukt gezamenlijke waarden. Dat is het vertrekpunt. 

Er is een zekere traditie, lang of kort, waaraan waarde wordt gehecht. De prediking is dus enerzijds 

een weergave van de stand van zaken in de gemeente. Dit is waar wij als gemeente voor staan.  

Anderzijds zal de prediking, juist om een uitdrukking te blijven vormen van de gedeelde identiteit, 

meer moeten doen dan alleen de stand van zaken in de gemeente bevestigen. De voorganger moet 

ook een kritische tegenover zijn. Hij zal dus regelmatig instrijken tegen hetgeen de gemeenteleden 

vinden, maar altijd binnen de morele ruimte van de gemeente. Zelfs als de voorganger iets nieuws 

vertelt, de gemeente wijst op een vergeten waarheid uit het geloof, werkt dit alleen als dit valt 

binnen de morele ruimte van Christus. Deze vormt namelijk het startpunt van de gemeente. De 

identiteit van de gemeente ligt in Christus en er is een gezamenlijk verlangen om telkens af te 

stemmen op deze identiteit en zo meer op Christus te gaan lijken. De gezamenlijke waarden en de 

vertaling ervan naar het leven, worden telkens weer getoetst. De prediking helpt de gemeenteleden 

om dit telkens weer te doen. Op deze manier herijkt de gemeente zich. De prediking zorgt er zo voor 

dat de morele ruimte van de gemeente blijvend binnen de morele ruimte van Christus valt. De 

gemeente verhoudt zich, collectief en ieder individueel, tot de waarden die Christus heeft geleerd en 

                                                             
61 Henk Bakker, et al. Research Abstract ‘Mapping Baptist Identity’, 2. 
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voorgeleefd. Ze zijn individueel en collectief verbonden met en afhankelijk van Christus.  “Waarden 

en normen worden op ons overgedragen in een morele ruimte van mensen die zich voor elkaar 

openstellen. (…) Gedeelde normen en waarden ontstaan in een morele sfeer van gezonde 

gehechtheid en afhankelijkheid. Daarbij speelt bewust of onbewust ook afhankelijkheid van God een 

fundamentele rol.”64 Gemeenteleden zijn onderling verbonden en afhankelijk van elkaar. Er is een 

voortdurende dialoog tussen voorganger en gemeente, en tussen gemeenteleden onderling. Het 

gaat er om gezamenlijk te leren onderscheiden waarop het aankomt in het leven, in de gemeente-

ethiek. Bakker gebruikt hier de uitdrukking “discerning the mind of Christ”.65 

Over het algemeen is de prediking tijdens de gemeentesamenkomsten een zeer belangrijk onderdeel 

van de liturgie. De preek is één van de gedeelde uitingen van de gedeelde identiteit. Door de 

prediking worden de waarden en de gemeenschappelijkheid bevestigd. Om na te gaan of er 

overeenstemming is tussen de specifieke morele ruimte die de voorganger in zijn prediking 

verwoordt en de identiteit van de gemeente, zullen wij de gemeenteleden hier over bevragen: sluit 

de prediking aan bij wie jullie willen zijn als gemeente?  

4.2 Kenmerken van baptistenprediking 

Bestaat er zoiets als een typerende baptistenpreek?  Bij de bespreking van de baptistenidentiteit 

hebben we al geconcludeerd dat dé baptistenidentiteit niet bestaat. Baptistenidentiteit sluit 

diversiteit juist in. Logisch gevolg hiervan is dat dé baptistenpreek ook niet bestaat. Toch valt er over 

gemeenschappelijke kenmerken van baptistenprediking wel iets te zeggen. In het Nederlands 

taalgebied is weinig tot geen onderzoek gedaan naar baptistenpreken. Hierdoor zijn we aangewezen 

op het werk van Gregory, die een aantal preken van baptisten van over de hele wereld heeft 

onderzocht. De overeenkomsten tussen deze preken, benoemt hij als typerend baptistische 

kenmerken van prediking. Hij benoemt de volgende kenmerken van de gemiddelde baptistenpreek:66  

1. Vrijwel altijd gericht op gelovigen en niet op mensen van buiten; 

2. Grote voorliefde voor de deductieve vorm; 

3. Onderwerp is vaak ecclesiologie; ethiek en evangelisatie zijn onderbelicht; 

4. Voorliefde voor teksten uit het Nieuwe Testament; in het ‘westen’ zijn de brieven 

populairder dan de evangeliën; 

5. Roept de gelovige op om het dynamisch equivalent van de Bijbeltekst toe te passen 

in zijn leven; 

6. Onderwijzende toon. 

Volgens Gregory  vallen de doelen die baptistenpredikers voor ogen hebben met hun preken onder 

de volgende categorieën: toewijding, evangeliserend,  pastoraal, leerstellig, ethisch en  

ecclesiologisch.  Deze centrale doelen van de prediking verwerken wij in ons analyse instrument 

prediking. 
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4.3 Bijbellezing, prediking en liturgie 

De focus van ons onderzoek richt zich op de Bijbellezing en de prediking tijdens de zondagse 

samenkomst.  

De samenkomst kent een orde, ook wel  liturgie genoemd. De Bijbellezing en de prediking maken 

onderdeel uit van deze liturgie. Baptisten kennen geen vastgelegde liturgie zoals bijvoorbeeld de 

Rooms-katholieke kerk. Dit betekent echter niet dat men geen herkenbare liturgische vorm voor de 

samenkomsten hanteert. Tot in de jaren tachtig van de vorige eeuw hielden de meeste 

baptistengemeenten samenkomsten waarbij de liturgie grotendeels de lijn van de traditionele 

reformatorische eredienst volgde.67 Vanaf 1990 is er echter een ontwikkeling die De Vries beschrijft 

als de evangelicalisering van het Nederlandse baptisme.68 Onder invloed van deze evangelicalisering 

stappen veel gemeenten af van de reformatorische opzet van de dienst. In een aantal gemeenten 

wordt vastgehouden aan de meer traditionele, reformatorische liturgie. Basisprincipe is echter dat 

iedere baptistengemeente vrij is om de eigen liturgie te ontwerpen.   

Bijbellezing en prediking zijn belangrijke geloofspraktijken, waarin de identiteit van de gemeente tot 

uitdrukking komt. Onze onderzoeksvraag is gericht op de wijze waarop baptistengemeenten 

Bijbelteksten concreet uitwerken in de prediking en plaats van de prediking en Bijbellezing binnen de 

liturgie. 

5. Samenvatting en conclusies 
In dit eerste deel van ons afstudeeronderzoek zijn we begonnen met de wortels van het baptisme te 

belichten. We hebben gezien dat de eerste baptistengemeente ontstond doordat gelovigen de 

dwang van de Church of England ontvluchtten. Vanaf het begin volgden baptisten hun eigen 

geweten. Het ging in eerste instantie om het functioneren van de gemeente. Identiteit werd niet 

langer van bovenaf bepaald, maar ontwikkelde zich van onderaf vanuit de lokale gemeente. Deel 

uitmaken van zo’n gemeenschap vroeg om een stevige commitment, niet alleen aan God, maar ook 

aan die bepaalde groep mensen. 

 

Hierna hebben we gekeken naar gedeelde identiteit door eerst na te gaan waar het begrip identiteit 

voor staat. Identiteitsvorming voor een individueel mens ontstaat in wisselwerking met de sociale 

omgeving.  In het spanningsveld van de morele crises waarvoor een mens in zijn leven wordt gesteld, 

worden er positieve karaktereigenschappen gevormd die Erikson deugden noemt. Ontwikkeling van 

de identiteit houdt onder andere in dat je als mens ontdekt wie je bent, waarvoor je je inzet en met 

wie je je wilt verbinden. Op vergelijkbare wijze ontwikkelt zich ook de gedeelde identiteit van een 

gemeenschap, in wisselwerking met de samenleving en binnen het spanningsveld van de morele 

opgaven waarvoor men geplaatst wordt, wordt het steeds duidelijker waar de gemeenschap voor 

staat, waarvoor ze zich inzet en met wie ze zich verbindt. Zo leert een gemeenschap zichzelf te 

verstaan. Identitair zelfverstaan staat zeer centraal in baptistengemeenten. Identiteit wordt namelijk 

in de lokale gemeente, gezamenlijk van ‘onderuit’ gebouwd. Zo ontstaat er een morele ruimte. Deze 

morele ruimte van een gemeente bestaat uit een geheel van gedeelde waarden, overtuigingen, 

motieven en het gedrag dat hieruit voortkomt. Het hart en het vertrekpunt van de morele ruimte van 

een gemeente, behoort de morele ruimte van Christus te zijn.  
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We hebben Kinneging gevolgd in zijn pleidooi voor het herstel van het Grieks-Romeinse en het joods-

christelijke erfgoed en dat deugden dringend noodzakelijk zijn in de samenleving. Hier ligt een 

uitdaging voor de christelijke gemeente binnen de samenleving die in het verlengde ligt van de 

opdracht aan de gemeente om het Evangelie van het Koninkrijk te verkondigen. Hier werd zichtbaar 

dat identiteit en karaktervorming met elkaar verbonden zijn. Bakker laat zien dat karaktervorming 

plaatsvindt binnen de christelijke gemeenschap waarin mensen elkaar schaven en sturen. Dit 

gezamenlijke proces is er op gericht om samen meer te gaan gelijken op Christus. Wright maakt 

duidelijk dat de deugden, die gevormd worden, te maken hebben met gedrag en gewoonten die 

passen bij het leven binnen de vernieuwde schepping. Ze worden gevormd door genade, maar niet 

buiten onze eigen inspanning om. Kortom deugden worden gevormd door het contact met Christus, 

onder invloed van de morele uitdagingen waarvoor we binnen de gemeente en in de samenleving 

worden gesteld. Ze vragen om uiterste inspanning van alle individuele leden en van de gemeente als 

geheel. De lokale gemeente speelt dus een centrale rol. Identitair zelfverstaan betekent in dit geval 

dat de gemeente weet waar ze vandaan komt, haar plaats inneemt binnen de samenleving en weet 

heeft van haar bestemming binnen het Koninkrijk van God, nu en binnen de vernieuwde schepping.  

We hebben gezien wat het eigene van het baptisme is. We hebben gezien dat het baptisme enerzijds 

een aantal gezamenlijke kenmerken heeft, maar dat we anderzijds niet kunnen spreken over dé 

baptistenidentiteit. Dit heeft te maken met de diversiteit van de verschillende lokale gemeenten, 

maar ook met ontwikkelingen als individualisering en postmodernisme. Baptistenidentiteit is 

identiteit-in-wording, waarbij de gemeente als gemeenschap van gelovigen essentieel is. Als 

afsluiting van het eerste deel hebben we onze blik gericht op de focus van ons onderzoek: de 

prediking als uitdrukking van de identiteit. Prediking als powerful practice is een uitdrukking van de 

gedeelde identiteit van een baptistengemeente. Prediking is essentieel in het licht van het 

voorgaande. Prediking is enerzijds telkens een geruststellende bevestiging van het identitair 

zelfverstaan van de gemeente. Anderzijds hoort prediking telkens de leden van de gemeenschap uit 

te dagen om zichzelf te verstaan in het licht van hun wortels, hun plaats binnen de gemeenschap, 

hun plaats binnen de samenleving en in het licht van hun bestemming. Zowel de gemeenschap als de 

samenleving zijn essentieel in de vorming van ons karakter. De prediking helpt gelovigen te worden 

wie ze in Christus al zijn. 

Nu de achtergrond en de theoretische kaders als raamwerk voor ons praktijkonderzoek zijn 

neergezet, willen we ons richten op het daadwerkelijke onderzoek. 
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DEEL 2: HET ONDERZOEK 
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6. Twee gemeenten  
We hebben ervoor gekozen om ons onderzoek uit te voeren in de baptistengemeente Midden-

Betuwe in Zetten en baptistengemeente De Samenhof in Zwolle. Hieronder stellen wij kort de beide 

gemeenten voor. In het volgende hoofdstuk verantwoorden we onze keuze voor deze specifieke 

gemeenten. 

6.1 Baptistengemeente Midden-Betuwe 

De baptistengemeente Midden-Betuwe is in 1999 gesticht door de baptistengemeente Veenendaal. 

Vier echtparen hadden het verlangen om in de Midden-Betuwe een gemeente te beginnen met een 

evangelisch karakter. De kleine startende groep begon als wijkgemeente van de gemeente in 

Veenendaal. Een motto dat al uit deze begintijd stamt is: Laat de Betuwe bloeien als een roos. 

In 2007 is de huidige voorganger beroepen, Egbert van Rhee. Bij zijn komst bestond de gemeente uit 

tegen de 60 leden en vrienden. De gemeente heeft ook moeilijke tijden gekend, waarin mensen de 

gemeente verlieten. Toch is de gemeente door de tijd heen langzaam blijven groeien. Onlangs is de 

grens van 100 leden en vrienden gepasseerd. Het is een, wat betreft leeftijd, gemêleerde gemeente 

met wat senioren, een groep mensen van middelbare leeftijd en een behoorlijke groep jonge 

gezinnen met kinderen en tieners. De raad bestaat uit vrij jonge mensen, dertigers en veertigers. Er 

worden liederen gezongen uit verschillende bundels, maar de meer moderne liederen, vooral uit 

Opwekking, worden het vaakst gezongen. De jongere generatie wordt heel nadrukkelijk bij de dienst 

betrokken. Tieners mogen bidden op het podium en mogen soms mee begeleiden. De liederen 

worden gezongen onder begeleiding van een band, met onder andere een piano. Tijdens de dienst is 

er een gemoedelijke sfeer met af en toe een grapje of een ontspannende opmerking als iets niet 

direct goed loopt. Er wordt de tijd genomen voor andere elementen in de dienst, bijvoorbeeld een 

persoonlijk verhaal over een zendingsgezin waar de gemeente bij betrokken is. Er is een verlangen 

om naar buiten te treden en anderen te bereiken met het evangelie. Het motto uit de begintijd 

wordt ook nu nog regelmatig gebruikt. Laat de Betuwe bloeien als een roos.  

Op de homepage van de website stelt de gemeente zich voor als een gemeenschap van christenen. 

Er is  nergens een uitgebreide formulering over visie of missie te vinden. Wel staat er dat, in de 

verschillende artikelen en teksten die op de website te vinden zijn, de Bijbel en Jezus centraal staan. 

“Daar zijn we namelijk nogal enthousiast over …”. 

 

6.2 Baptistengemeente De Samenhof 

In 1946 gaf Ds. Prins, die destijds voorganger was van de baptistengemeente in Deventer, 

Bijbellezingen in Zwolle. De broeders en zusters die samenkwamen voor deze lezingen zochten 

nadien naar een eigen plek. Deze werd gevonden en in 1947 werd de eerste dienst in een eigen 

gebouw gehouden. Later dat jaar werd de gemeente zelfstandig. Zij was tot die tijd een post van de 

baptistengemeente in Deventer geweest. Vanaf  1971 komt de gemeente samen in het pand De 

Samenhof. 

De gemeente bestaat op dit moment uit iets meer dan 80 leden. Daarnaast zijn er ook diverse gasten 

en vrienden die nauw verbonden zijn met De Samenhof. De leeftijdsopbouw sluit aan bij het 

gangbare beeld van veel Nederlandse kerken. Het aantal jongeren en jonge gezinnen is eerder 

bescheiden en de gemeente kent relatief veel senioren. De gemeente hanteert in de regel de 

Reformatorische opzet van de liturgie. Er wordt gezongen uit zowel Liederen voor de Gemeentezang 

als de Opwekkingsbundel. De diensten worden muzikaal begeleid door wisselende musici en 
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instrumenten, zowel orgel, piano als een band. De sfeer bij de samenkomsten is ontspannen. 

Regelmatig worden gemeenteleden (jong  en oud) bij de dienst betrokken. De gemeente is actief en 

buiten de samenkomsten worden er nog veel andere activiteiten ontplooid. In een brochure stelt de 

gemeente zich voor. Het eerste dat daarbij genoemd wordt is dat ze een gemeenschap zijn waarbij 

“de Bijbelse boodschap en met name het Evangelie van Jezus Christus” centraal staan.
69

 

De reguliere voorganger van de gemeente is Dick Hoekman. De heer Chris Eijer is al lang bij de 

gemeente betrokken en is, na broeder Hoekman,  de persoon die het meest frequent voorgaat. 

Broeder Hoekman en Eijer kunnen samen worden gekenschetst als het voorgangersgezicht van De 

Samenhof. Gezien hun teamwerk hebben wij hen beiden in ons onderzoek opgenomen. 

Deze twee gemeenten zijn beide aangesloten bij de Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland. We 

zijn ons ervan bewust dat er een behoorlijke diversiteit bestaat onder de bij de Unie aangesloten 

gemeenten. Al deze gemeenten noemen zich echter baptistengemeente. Ze voelen zich verwant met 

de christelijke stroming van het baptisme en met de doelstellingen van de Unie. Dat geldt ook voor 

de door ons onderzochte gemeenten. We gaan er van uit dat de door ons gekozen gemeenten in 

voldoende mate representatief zijn en dat de uitkomsten van ons onderzoek daarom zeggingskracht 

zullen hebben in andere baptistengemeenten en andere verwante gemeenten.  In de tekst hieronder 

zullen wij onze keuze voor de twee onderzoeksgemeenten verantwoorden.    

7. Verantwoording methodische opzet 

7.1 Keuze voor de onderzoeksgemeenten 
Wij hebben er voor gekozen om twee casestudy’s te doen, waarbij we proberen ook de breedte van 

de baptistengemeenten in Nederland te verkennen. We hebben allereerst gezocht naar een 

gemeente met een traditionele vormgeving van de samenkomst. Dus een samenkomst die in haar 

liturgische invulling nauw aansluit bij de reformatorische liturgie. Daarnaast hebben we gezocht naar 

een gemeente met een meer evangelische vormgeving van de samenkomst. Wij hebben gekozen 

voor baptistengemeente De Samenhof in Zwolle en baptistengemeente Midden-Betuwe in Zetten. 

Veel perioden in het kerkelijk jaar kunnen de  keuze voor de Bijbelgedeelten, maar ook de keuze voor 

de focus en functie van de prediking beïnvloeden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de lijdenstijd en de 

                                                             
69 De gemeente stelt zichzelf voor met de volgende woorden: “In onze gemeenschap staat de Bijbelse 

boodschap en met name het Evangelie van Jezus Christus centraal. In Christus herkennen wij de goddelijke 

liefde, die zo onnoemelijk groot is dat hij schuld vergeeft en doodlopende levens een nieuw en blijvend 

perspectief biedt. Wij geloven in Hem als Heer die de dood heeft overwonnen. Hij is de inspiratiebron voor heel 

ons leven. Wij geloven dat wat we zelf ervaren hebben, ook belangrijk is voor hen die nog zoeken naar een 

fundament onder hun leven. Schuld, vergeving en nieuw perspectief is ook wat in de Doop op belijdenis wordt 

uitgedrukt. Om dit ritueel van Bijbelse oorsprong volledig tot zijn recht te laten komen, dopen wij in onze 

gemeente dan ook door onderdompeling. Wij achten het vanzelfsprekend dat leden en vrienden de intentie 

hebben om te leven overeenkomstig de belijdenis van hun geloof. Maandelijks vieren wij- met een ieder die 

gelooft en die dit wenst- het Avondmaal. Ook dit is een ritueel van Bijbelse oorsprong en het vertelt op 

indringende wijze welk offer Jezus voor ons heeft gebracht en hoe kostbaar dit is. Als leden en vrienden van de 

gemeente hebben wij de intentie elkaar tot steun te zijn.” Henk Timmerman, et al, “De Samenhof”. Baptisten 

Gemeente Zwolle, (Zwolle: Baptisten Gemeente De Samenhof, onbekend). 
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adventstijd. Om dit te voorkomen, hebben we ervoor gekozen om ons onderzoek uit te voeren in een 

zo ‘neutraal’ mogelijke periode: tussen Pasen en Pinksteren.  

7.2 Basis van onze onderzoeksmethodiek 

Voor onze methodiek vertrekken we vanuit het model van Ellis70, dat hij heeft uitgewerkt in 

´Gathering, A Theology and Spirituality of Worship in Free Church tradition’.71 Wij sluiten hiermee aan 

bij de keuze die Rouw maakt in zijn onderzoek naar gebed in baptistengemeenten. Rouw verdedigt 

zijn keuze voor de methodologie van Ellis omdat deze ook onderzoek heeft gedaan in 

baptistengemeenten, namelijk in Engeland.72 Omdat ons onderzoek in gelijke context wordt 

uitgevoerd als die van Rouw, sluiten wij ons hierbij aan. Ellis bestudeert in deze gemeenten patronen 

en interpreteert deze om tot een uitdrukking van de theologie van baptistensamenkomsten te 

komen (embodied theology).73 Uit zijn onderzoek concludeert Ellis dat er binnen de theologie van 

deze baptistengemeenten vier hoofdcomponenten en vier kernwaarden zijn.  De vier 

hoofdcomponenten van de samenkomsten zijn: gebed, prediking, zang en sacramenten (viering 

Avondmaal en doop).74 De vier kernwaarden van de samenkomsten zijn: (1) aandacht voor de Bijbel, 

(2) het belang van aanbidding en openstelling voor de Geest, (3) de kerk als plek voor 

gemeenschappelijke aanbidding en gemeenschapsbeleving in Gods Koninkrijk en (4) eschatologie, 

een gezamenlijke oriëntatie naar Gods toekomst en het belang van Gods komende Koninkrijk.75 

Hierbij komen de eerste twee kernwaarden volgens Ellis aanmerkelijk vaker aan de orde dan de 

andere twee. Hij verklaart dat de vier kernwaarden het frame zijn waarbinnen met de 

hoofdcomponenten geëxploreerd wordt. Elk component zegt daarbij iets over de kernwaarden, 

waarbij elke uitvoering van een component gewoonlijk één kernwaarde het meest tot uiting laat 

komen.76 

Rouw wijst in zijn masterscriptie over het gebed op het feit dat de hoofdcomponenten ook 

identiteitsdragers kunnen worden genoemd, omdat de invulling ervan van een specifieke 

baptistentheologie en baptistenspiritualiteit getuigt.77 Hij verbindt dit met het onderzoek naar de 

Baptistenidentiteit in Nederland, onder leiding van Henk Bakker: Mapping Baptist identity in Holland. 

Dit is hetzelfde onderzoek van waaruit ook ons afstudeerproject vertrekt. Net als Ellis gaat Rouw 

ervan uit dat het geleefde geloof vooraf gaat aan het geleerde geloof. Daarom kiest Rouw ervoor om 

dit geleefde geloof in de zondagse samenkomst te bestuderen. Door dit te doen, kan men uitspraken 

doen over de baptistenidentiteit. Immers de verhalen (narratieven) en overtuigingen die in de 

samenkomst op zondag zichtbaar worden, laten iets zien van de waarden en de identiteit van het 

baptisme en van de bewuste gemeente.78  

                                                             
70 Christopher Ellis is liturgisch theoloog. Tevens is hij hoofd van het Bristol Baptist College. Daarnaast heeft Ellis 
verschillende functies bij baptistenorganisaties zoals de Baptist Union, Worship and Spirituality Commission of 
the Baptist World Alliance en is  hij lid van de Joint Liturgical Group of Great Britain geweest. 
71

 Christopher J. Ellis, Gathering. A Theology and Spirituality of Worship in Free Church tradition, (London: SCM 
Press, 2004). 
72

 Rouw, 9. 
73

 Ellis, 101-200. 
74

 Ellis, 104. 
75

 Ellis, 74-97.  
76

 Ellis, 103. 
77 Rouw, 7.  
78

 Aldus M. Rouw. Hij verwijst hier naar een lezing van Henk Bakker: ‘Mapping Baptist Identity in Holland. 
Ontwerp en focus van een onderzoek’, 15 april 2011.  
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Ellis benoemt als één van de gevonden vier hoofdcomponenten de prediking en als één van de 

gevonden vier kernwaarden aandacht voor de Bijbel. Dit zijn de twee speerpunten binnen ons 

onderzoek. Wij hebben voor ons onderzoek, naar de prediking en Bijbelgebruik binnen 

baptistengemeenten, dit model aangepast.79 

7.3 Over de methodiek van Ellis 

Ellis baseert zijn methodiek op zijn beurt op de methodologie van Schmemann.80 Schmemann is 

orthodox priester en vertrekt vanuit de oosters orthodoxe theologie, waarbij liturgie wordt gezien als 

de bron van theologie. Hij ziet liturgie als goddelijk geïnspireerde traditie. De bestudering hiervan 

leidt tot de vorming en ontdekking van theologie. De bestudering en het onderzoek naar liturgie leidt 

bij Schmemann uiteindelijk  tot het vinden van een theologisch feit.81  

De methodiek van Schmemann kan uiteen gezet worden in de volgende stappen: 

1. Het vaststellen van de liturgische feiten: het registreren van wat er gebeurt 

(fenomenologisch) en het registreren van wat er gebeurd is (historisch). 

2. De theologische analyse van de liturgische feiten: hier wordt gezocht naar onderlinge 

verbanden tussen de verschillende liturgische handelingen, zowel in plaats als in tijd. Deze 

bepalen mede de  theologische betekenis. 

3. De synthese: het bepalen van het theologische feit in de liturgische handeling door het 

samenbrengen van zowel de liturgische feiten, als  de theologische analyse.82 

Ellis neemt de methodiek van Schmemann grotendeels over, maar geeft er een andere waardering 

aan. Waar Schmemann spreekt over het vinden van het theologisch feit, kan de methode van Ellis 

meer worden gezien als zoeken naar de theologische uitdrukking.83 Er wordt een theologie zichtbaar, 

maar hieraan verbindt Ellis niet de verregaande conclusie van theologisch feit. In verband hiermee 

voegt Ellis een vierde stap toe  aan het model van Schmemann: 

4. De theologische uitdrukking van aanbiddende gemeenschap aan een breder nauwkeurig 

theologisch onderzoek onderwerpen.84 

In navolging van Rouw85 zullen ook wij stap 4 niet meenemen, want ook bij ons ligt het onderwerpen 

van de theologische uitdrukking van de aanbiddende gemeenschap aan een breder nauwkeurig 

theologisch onderzoek buiten de scope van ons onderzoek. 

We hebben er naar gestreefd om zoveel mogelijk van het model van Ellis te behouden, maar tegelijk 

helder aan te sluiten bij het specifieke van dit onderzoek. Stap 1 en stap 3 van het model zijn direct 

bruikbaar voor ons onderzoek en hebben we een op een overgenomen. Stap 2 richt zich echter 

vooral op de onderlinge verbanden binnen de liturgie. Omdat dit voor ons maar beperkt bruikbaar is 

(het verband prediking – Bijbellezing) en de nadruk vooral op de inhoud van de prediking en de 

                                                             
79

 Zie de volgende paragraaf 7.3 
80

 Alexander Schmemann (1921-1983) was een Russisch Orthodoxe aartspriester, leraar en schrijver. 
Schmemann doceerde aan het St. Sergius Orthodox Theological Institute in Parijs en het St. Vladimir’s Orthodox 
Theological Seminary in New York.  
81

 Rouw, 9. 
82

 Ellis, 23,24. 
83 Rouw, 10. 
84

 Ellis, 24. 
85 Rouw, 11. 
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betekenis hiervan voor de identiteit ligt, hebben wij stap 2 aangepast. Bij stap 4 sluiten wij 

rechtstreeks aan bij het onderzoek van Rouw.86 

7.4 Onze onderzoeksmethodiek 

Voor ons onderzoek hebben wij de methodiek van Ellis daarom als volgt uitgewerkt. 

1. Het vaststellen van de liturgische feiten: het registreren van de Bijbellezing en prediking. Dit 

betekent dus het concreet en nauwkeurig vastleggen van wat er daadwerkelijk gebeurt. 

2. Het onderzoeken van de prediking. Het maken van een theologische analyse van wat er 

gezegd wordt aan de hand van een door ons zelf ontwikkeld analyse-instrument prediking. 

3. Het samenbrengen van stap 1 en 2 (synthese), zodat het geheel van de betekenis van de 

Bijbellezing en prediking binnen de liturgie inzichtelijk wordt gemaakt. 

4. Gedeelde identiteit: wat zeggen de gekozen Bijbellezing en de prediking over de 

baptistenidentiteit.87 

Deze vier stappen zijn terug te vinden in onze onderzoeksopzet, die we in het volgende hoofdstuk 

hebben beschreven. Aan de hand van onze deelvragen doorlopen we deze vier stappen.  

8. Onderzoeksopzet 

In deze onderzoeksopzet bespreken we bij alle zes deelvragen kort met welke onderzoeksmiddelen 

of op welke manier we telkens een antwoord hebben gezocht op de betreffende vraag. 

1. Om te bepalen welke Bijbelteksten er zijn gekozen als uitgangspunt voor de prediking tijdens 

vijftien samenkomsten in het gemeenteseizoen 2014-2015 hebben we bij de voorgangers van beide 

Baptistengemeenten de Bijbelteksten opgevraagd die het uitgangspunt vormden voor hun preken. 

Bij de gemeente uit Zetten gaat het om vijftien preken van de vaste voorganger. Bij de gemeente in 

Zwolle is de situatie iets anders.88 De preekfrequentie van de twee Zwolse voorgangers is over een 

periode van 18 zondagen in 2015 gelijk aan die van de voorganger van Zetten. Van hen hebben wij 

respectievelijk de gegevens van tien en vijf preken opgevraagd. Deze keuze maken wij om een gelijke 

exposure en een representatief beeld te krijgen van beide gemeenten. 

 

2. Om te bepalen welke selectiecriteria een rol spelen bij de keuze van deze Bijbelteksten en wat 

deze criteria zeggen over de wijze waarop de voorgangers gebruik maken van de Bijbel en wat deze 

belangrijk vinden om te benadrukken, hebben wij de opgevraagde preken met de hierbij behorende 

Bijbelteksten geanalyseerd aan de hand van het Analyse-instrument opgevraagde preekteksten.89 We 

hebben onder andere vastgesteld hoe vaak de voorganger(s) hebben gekozen om te preken uit het 

Oude en/of uit het Nieuwe Testament. In de interviews met de voorgangers hebben we onder 

andere gevraagd hoe ze aankijken tegen deze selectie van Bijbelteksten en op grond van welke 

criteria ze tot de keuze voor bepaalde Bijbelgedeelten gekomen zijn.90 

 

3. Om te bepalen welke morele waarden met name naar voren komen in de prediking tijdens drie 

bezochte  samenkomsten hebben we een analyse-instrument ontwikkeld om morele waarden te 
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 Rouw, 13. 
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 Rouw, 13. 
88 Zie paragraaf 6.2 
89

 Zie bijlage 1 
90 Voor de globale opzet van de interviews zie bijlage 4 
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kunnen opsporen. We hebben drie diensten bezocht en achteraf de preken geanalyseerd aan de 

hand van audio-opnamen. Hierbij hebben we het Analyse-instrument prediking gebruikt.91  Het 

instrument bevat vragen die plaats en het gewicht van de prediking binnen de liturgie en de invulling 

van de prediking in kaart brengen. Er is onder andere gelet op de tijd die is besteed aan exegese 

tijdens de preek, aan het aansluiten bij de beleving van de luisteraars, het ingaan op de actualiteit en 

de toepassing. Ook is de vraag gesteld of in de preek de nadruk gelegd wordt op het communale of 

op het individuele aspect. Aan de hand van een door Gregory92 geformuleerde indeling hebben we 

gekeken welk thema dominant is in elke preek.  We hebben meer in detail gelet op de waarden die in 

de preken naar voren komen met behulp van een serie vragen die zijn gekoppeld aan de vier 

kernwaarden die door Ellis worden benoemd: 

A. Aandacht voor de Bijbel.  

B. Het belang van aanbidding en openstelling voor de Geest. 

C. De kerk als plek voor gemeenschappelijke aanbidding en gemeenschapsbeleving in Gods 

Koninkrijk. 

D. Eschatologie, een gezamenlijke oriëntatie naar Gods toekomst en het belang van Gods 

komende Koninkrijk.93 

Deze kernwaarden laten zich globaal samenvatten als gerichtheid op Gods Woord, op God zelf 

(boven), op de eigen gemeenschap (binnen) en op het Koninkrijk hier en nu en in de toekomst 

(buiten). 

4. Om te bepalen op welke wijze de gevonden morele waarden de identiteit van de gemeente 

definiëren en welke andere in de gemeente bestaande geloofspraktijken een kenmerkende expressie 

vormen van deze waarden (identiteit) hebben we de voorganger en ook andere gemeenteleden 

bevraagd. Het gaat hier om het interpreteren van de resultaten van de observaties en analyse van de 

drie bijgewoonde preken. Hiertoe hebben we gebruik gemaakt van een interview met de betreffende 

voorganger en van polls onder de gemeenteleden. We hebben na afloop van elke bijgewoonde 

dienst telkens twintig gemeenteleden een vragenlijst voorgelegd.  

5. Om te bepalen welke morele waarden de twee onderzochte Baptistengemeenten met elkaar delen 

en met betrekking tot welke waarden ze van elkaar verschillen hebben we de in de twee gemeenten 

gevonden resultaten met elkaar vergeleken. We hebben eerst een kwantitatieve vergelijking 

gemaakt en hebben vervolgens mede vanuit het perspectief van de theorie de overeenkomsten en 

verschillen belicht.  

6. De inzichten die deze vergelijking opleverde over wat kenmerkend is voor met de Unie van 

Baptistengemeenten verbonden baptistengemeenten hebben we vervolgens vergeleken met wat er 

bekend is over gemeenten binnen de Unie en wat er geschreven is door Olof de Vries94 en Henk 

Bakker95. 
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 Zie bijlage 2 
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 Joel C. Gregory, Baptist preaching. A global anthology, (Waco, Texas: Baylor University Press, 2014), 4. 
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 Christopher J. Ellis, Gathering. A Theology and Spirituality of Worship in Free Church tradition, (London: SCM 
Press, 2004), 74-81. 
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 Olof H. de Vries, Gelovig gedoopt. 400 jaar baptisme | 150 jaar in Nederland, (Kampen: Uitgeverij Kok, 2009), 
342 pp. 
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 Henk Bakker, De weg van het wassende water. Op zoek naar de wortels van het baptisme, (Zoetermeer: 
Uitgeverij Boekencentrum, 2008), 317 pp. 
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9. Onderzoeksresultaten en analyse 
 

We hebben ons onderzoek uitgevoerd zoals in het vorige hoofdstuk beschreven. Voor beide 

gemeenten zijn de resultaten over de drie diensten en over de opgevraagde preekteksten op een 

systematische manier geordend en samengebracht.  Alle onderzoeksresultaten, zowel de aparte 

resultaten als ook de documenten met de samengebrachte resultaten, zijn in het bijlagendocument 

terug te vinden. In dit hoofdstuk volgen we de vier stappen van onze gekozen methodiek, zoals we 

die hebben geformuleerd in paragraaf 7.4. Voor elke stap hebben we de belangrijkste resultaten 

compact verwoord. In deze stappen is de beantwoording van onze deelvragen geïntegreerd. We 

hebben slechts die resultaten uit de opgevraagde preekteksten, de onderzochte diensten, de 

exitpolls en de interviews vermeld die bijdragen aan de beantwoording van onze onderzoeksvraag en 

deelvragen. Bij stap 1 geven we een beknopte beschrijving van de voor onze vraagstelling 

belangrijkste liturgische feiten over de liturgie als geheel, de Schriftlezing en de prediking. 

9.1 Vastgestelde liturgische feiten (stap 1) 

Liturgische feiten Midden Betuwe 

De liturgie. De gebruikelijke rol van de voorganger in de diensten is dat hij verantwoordelijk is voor 

het tweede gedeelte van de dienst: de preek en de afsluiting van de dienst. De dienst wordt gestart 

door de oudste van dienst met een welkom en mededelingen. Het grootste deel van het eerste 

gedeelte van de dienst wordt geleid door de zangleider (m/v). In dit deel van de dienst wordt er 

gezongen, gebeden en is er ruimte voor andere elementen zoals getuigenissen, verhalen over 

zendelingen. Hierbij zijn ook andere gemeenteleden betrokken. In dit deel van de dienst vervult de 

voorganger incidenteel een rol, bijvoorbeeld bij gebed voor mensen die toetreden als lid.  

De voorganger gaat in alle diensten informeel gekleed in een overhemd (zonder colbert). 

 

De zangleider heeft een vrije rol. Deze rol wordt door de zangleiders in de verschillende diensten 

anders ingevuld. Regelmatig worden er als inleiding op de liederen korte boodschappen meegegeven 

aan de gemeente, bijvoorbeeld door een kort getuigenis. Het tweede blok wordt gevormd door de 

prediking en wordt geleid door de voorganger. Het blok van de lofprijzing en aanbidding maakt de 

mensen klaar om naar de verkondiging van het Woord te luisteren. De twee blokken staan echter 

inhoudelijk los van elkaar. De boodschappen die in het eerste blok gegeven worden, zijn andere dan 

de boodschap van de prediking. 

 

De Schriftlezing. De Schriftlezing gebeurt niet apart van de prediking, maar is geïntegreerd in de 

prediking. De Schriftlezing wordt twee van de drie keer voorafgegaan door een gebed voor de 

prediking. Ook geeft de voorganger voorafgaand aan de Schriftlezing al een inleiding op de 

boodschap of zet het betreffende Bijbelgedeelte in de context van het Bijbelboek. Doorgaans 

gebruikt de voorganger de NBV-vertaling. Eén keer wijkt hij daarvan af en licht hij in de prediking 

uitgebreid toe waarom hij bewust gekozen heeft voor de HSV. De voorganger leest de hele 

Bijbelgedeelten achter elkaar door. Tijdens één van de preken leest hij nog een tweede 

Bijbelgedeelte. 

De prediking. De voorganger spreekt doorgaans vanachter de katheder. Hij spreekt ontspannen en 

doorgaans vlot achter elkaar door, duidelijk gearticuleerd, met korte pauzes en regelmatig kleine 
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wisselingen in tempo en intonatie. Tijdens verschillende preken zijn er momenten dat de voorganger 

op een ontspannen manier contact maakt met de gemeente of een kwinkslag maakt. Tijdens twee 

preken vertelt hij voorbeelden uit zijn eigen leven en laat daarbij zowel zijn eigen verlangen en 

streven zien, als zijn kwetsbaarheid of onvolmaaktheid. Bij alle drie diensten werd een PowerPoint 

gebruikt om de teksten te presenteren en soms om belangrijke punten of afbeeldingen te vertonen. 

Liturgische feiten De Samenhof 

De liturgie. De voorganger heeft nadrukkelijk de leidersrol in de samenkomst. Alleen de opening 

wordt verzorgd door een ouderling. Hierna neemt de voorganger het over en leidt de samenkomst 

vervolgens tot en met het einde. De opzet van de liturgie volgt in grote lijnen die van de klassieke 

reformatorische eredienst. De prediking is het centrale punt van de liturgie. Vaak verwijzen liederen 

naar de preek en ook wordt er in twee van de drie diensten op een ander moment in de dienst uitleg 

gegeven over het thema. De voorgangers gaan gekleed in kostuum of in pantalon en colbert. 

De Schriftlezing. De Schriftlezing wordt gedaan vanachter de katheder. Deze wordt mondeling 

aangekondigd en de tekst wordt onder het voorlezen geprojecteerd op een scherm. Zowel de Nieuwe 

Bijbelvertaling als de Bijbel in gewone taal worden gebruikt. Er wordt onder de Schriftlezing geen 

aanvullende toelichting gegeven. De voorgangers spreken helder en ingetogen. Er wordt nadruk 

gelegd op de verzen die de voorganger belangrijk acht. Na beëindiging van de Schriftlezing spreekt de 

voorganger de woorden uit: “Aldus de woorden van…”  of “Tot zover de Schriftlezing”.  

De prediking. De voorgangers spreken vanachter de katheder en vrij van papier.  Er is één moment 

geweest dat  een van de voorgangers tijdens de prediking even achter de katheder wegliep, maar 

verder bleven zij gedurende de prediking achter de katheder staan. De voorgangers spreken 

duidelijk, ingetogen en hun intonatie is bewogen. Bij twee van de drie diensten werd een PowerPoint 

gebruikt. Bij één van de diensten gebruikte de voorganger een symbolische handeling met een 

object. 

 

9.2 Theologische analyse van de prediking (stap 2) 
Bij deze stap analyseren we de prediking en de keuze van preekteksten. We zoeken een antwoord op 

de eerste drie deelvragen. De 15 diensten waarvan de teksten zijn opgevraagd zijn allemaal van de 

eigen voorgangers van de twee gemeenten. In Zetten gaat dit om één voorganger en in Zwolle om 

twee.96 Globaal gaat het om de periode vanaf het begin van het gemeenteseizoen, augustus 2014, 

tot en met maart 2015.97 De drie geanalyseerde preken volgen op deze periode en vallen allemaal in 

april en mei 2015. We hebben deze preken geanalyseerd aan de hand van het analyse-instrument 

prediking dat we ontwikkeld hebben.98  

Beantwoording deelvraag 1 

Welke Bijbelteksten zijn er gekozen als uitgangspunt voor de prediking tijdens vijftien samenkomsten 

in het gemeenteseizoen 2014-2015 in beide gekozen Baptistengemeenten? 
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 Deze situatie is eerder toegelicht in paragraaf 6.1 en paragraaf 8 (vraag 1). 
97 Precieze gegevens zijn terug te vinden in bijlage 5. De preken op christelijke feestdagen zijn bewust buiten 
beschouwing gelaten. 
98 Het analyse-instrument prediking treft u aan in bijlage 2. 
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In de gemeente Midden-Betuwe zijn gedurende de 15 diensten 17 Bijbelgedeelten gelezen die 

allemaal uit het Nieuwe Testament afkomstig zijn. In bijna alle diensten is er gekozen voor 

preekteksten uit Mattheüs. Eén keer komt de tekst uit Lucas.  

In de gemeente De Samenhof zijn gedurende de 15 diensten 27 Bijbelgedeelten gelezen. Hiervan 

kwamen er 8 uit het Oude Testament en 19 uit het Nieuwe. Er is 15 keer gekozen voor een tekst uit 

de evangeliën, 3 keer voor een tekst uit Handelingen, de Psalmen en de profeten en 1 keer voor een 

tekst uit de Torah, de historische boeken en Openbaring. Er is niet gelezen uit de overige geschriften 

en er is niet gelezen uit de brieven.  

 

Beantwoording deelvraag 2 

Welke selectiecriteria spelen een rol bij de keuze van deze Bijbelteksten en wat zeggen deze criteria 

over de wijze waarop de voorganger gebruik maakt van de Bijbel en wat deze belangrijk vindt om te 

benadrukken?  

Op grond van welke afwegingen heeft de voorganger van Midden-Betuwe gekozen voor deze 

Bijbelgedeelten? De voorganger heeft ervoor gekozen om in dit gemeentejaar het evangelie naar 

Mattheüs aan de orde te stellen. Het jaarthema is Leve(n)de koning! Telkens zijn er miniseries binnen 

de lijn van het boek Mattheüs, die uit enkele preken bestaan. Ook de drie geanalyseerde preken 

passen binnen dit kader. Van de vier gelezen Bijbelgedeelten99 zijn er twee uit Mattheüs. Eén 

Bijbelgedeelte komt uit de brieven, namelijk de eerste Petrusbrief. De voorganger licht toe dat dit 

eigenlijk om een later ingevoegde preek gaat, die hij onverwacht moest houden omdat er een 

gastspreker uitviel. Hij heeft voor dit gedeelte gekozen, omdat het aansloot bij de miniserie die in 

Mattheüs aan de orde was, Erop uit! Eén Bijbelgedeelte komt uit Jesaja. Dit komt omdat het door 

Petrus in zijn brief wordt geciteerd. Het gedeelte komt dus bovendrijven in de exegese van het 

primair gekozen Bijbelgedeelte. In het interview vult de voorganger aan dat bij de keuze voor de 

Bijbelgedeelten niet de afstemming op de mensen, maar de inhoud van het evangelie naar Mattheüs 

centraal had gestaan. De voorganger gebruikt de Bijbel dus nadrukkelijk als vertrekpunt van zijn 

preken en hiermee benadrukt hij de Bijbel als bron. 

 

De beide voorgangers van De Samenhof hebben eigen selectiecriteria. De ene voorganger houdt 

rekening met de periode van het kerkelijk jaar en let tegelijk op de gemeente: wat hebben ze nodig? 

Ook wordt zijn keuze soms bepaald door een tekst die hem raakt. De andere voorganger vertrekt 

meer vanuit hetgeen hij beleeft. Regelmatig observeert en beleeft hij situaties van mensen die hem 

raken. Hij zoekt dan vervolgens in de Bijbel naar een tekstgedeelte dat hier bij past. Andere keren 

leest hij in de Bijbel en als een tekst hem aanspreekt, neemt hij die als basis voor de verkondiging. De 

voorgangers maken deel uit van het ‘preekteam’ waarin ook afspraken worden gemaakt over de 

keuze voor tekstgedeelten. Beide broeders houden rekening met de spreiding van teksten uit de 

verschillende Bijbelboeken. De wijze waarop de ene voorganger de Bijbel gebruikt  is dus nadrukkelijk 

als het vertrekpunt voor zijn prediking, als uitgangspunt en bron. De andere voorganger vertrekt 

doorgaans vanuit situaties uit het leven, waarbij hij vervolgens de Bijbel betrekt. Hij benadrukt dus 

meer hoe de verhalen uit de Bijbel het leven van de mensen raken. 

 

                                                             
99 Mattheüs 10: 15-26 (NBV); Mattheüs 10: 24-33 (NBV); 1 Petrus 3: 13 -17 ; Jesaja 8: 12, 13 (beide HSV) 
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Beantwoording deelvraag 3 

Welke morele waarden komen met name naar voren in de prediking tijdens drie te bezoeken 

samenkomsten in beide gekozen Baptistengemeente? 

We hebben in onze analyse onder andere geprobeerd om gericht te kijken naar hoe nadrukkelijk en 

op welke manier de vier kernwaarden van Ellis aan bod komen in deze drie preken.  Als eerste noemt 

Ellis de kernwaarde Aandacht voor de Bijbel. Bij deze kernwaarde hebben we niet gekeken hoe vaak 

deze naar voren komt in de prediking, maar hoeveel tijd er aan is besteed. 

Kernwaarden Ellis in Midden-Betuwe 

De eerste kernwaarde van Ellis, aandacht voor de Bijbel, komt in alle drie de preken in Midden-

Betuwe het meest nadrukkelijk naar voren in vergelijking met de andere kernwaarden. De drie 

geobserveerde preken duren gemiddeld 33 minuten inclusief Schriftlezing. In deze preken besteedt 

de voorganger doorgaans aandacht aan het inleiden van de Schriftlezing en plaatsing in de context 

van het Bijbelboek. Het gedeelte waarover wordt gepreekt wordt consequent en uitgebreid geplaatst 

in de context van het betreffende Bijbelboek. Maar als meeste wordt deze waarde zichtbaar door 

een zorgvuldige exegese. De voorganger besteedt tijdens deze preken gemiddeld 9 minuten aan het 

geven van uitleg op grond van de exegese. In alle drie de preken blijft de voorganger dicht bij de 

Schriftlezing en de exegese. Er lijkt nauwelijks onderscheid te zijn met de boodschap die uit de 

exegese van het Bijbelgedeelte naar voren komt. In het interview vertelt de voorganger dat hij de 

teksten wil laten spreken. Hij werkt vanuit de exegese en is sterk met de tekst bezig als grond voor de 

boodschap. Hij vertelt dat de gemeente en hij in dit opzicht op één lijn staan in de waardering van de 

Bijbel als het Woord van God. Jezus en Gods woord staan centraal.  

Het valt op dat de primaire preekteksten allemaal uit het Nieuwe Testament komen. De voorganger 

bevestigt dat hij doorgaans voor het Nieuwe Testament kiest. Hij geeft hiervoor twee redenen. De 

eerste reden is dat we een nieuwtestamentische gemeente zijn. De tweede reden is dat hij het 

lastiger vindt om met verhalen uit het Oude Testament een serie te creëren. Hij blijft bij het 

uitwerken van één Bijbelgedeelte. Het Oude Testament komt soms aan de orde als het tekstgedeelte 

in het Nieuwe Testament daar aanleiding toe geeft. Hij is niet gewend om dubbele tekstgedeelten als 

uitgangspunt te nemen. Hij heeft dit nooit zelf gezien en niet geleerd. Dit jaar is hij bezig met een 

serie uit Mattheüs, maar doorgaans kiest hij ongeveer even vaak voor de brieven als voor de 

evangeliën. 

 

De  tweede kernwaarde die Ellis noemt is het belang van aanbidding en openstelling voor de Geest. 

Deze kernwaarde komt, na de eerstgenoemde kernwaarde, het sterkst aan bod. In alle drie de 

preken is er aandacht voor het bewonderen, eren of belijden van Gods karaktereigenschappen en het 

overgeven van eigen leven in vertrouwen op Gods trouw en genade. Beide komen 11 keer aan de 

orde. Ook komt in twee preken enkele keren concreet het navolgen van Christus levenswijze en 

vervullen van zijn geboden naar voren, totaal 3 keer. Het toewijden en inzetten van tijd en talenten op 

een wijze die God vraagt en ook het verwachten van leiding, kracht en troost van de Geest komen in 

geen enkele preek expliciet naar voren, maar lijken wel te worden verondersteld. 

De derde kernwaarde die Ellis noemt is de kerk als plek voor gemeenschappelijke aanbidding en 

gemeenschapsbeleving in Gods Koninkrijk. Deze kernwaarde komt in deze preken het minst aan bod, 

slechts 2 keer. Eén keer komt het belang van gezamenlijke lofprijzing aan bod en één keer het belang 

van onderlinge voorbede. Het belang van onderlinge liefde en zorg (watchcare) en  het belang van 
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gezamenlijke bijeenkomsten en activiteiten waarin gemeenschap en beleving centraal staan zijn in de 

prediking niet aan de orde geweest. 

De vierde kernwaarde die Ellis noemt, eschatologie, een gezamenlijke oriëntatie naar Gods toekomst 

en het belang van Gods komende Koninkrijk, komt ook relatief weinig aan bod, totaal 4 keer. Het 

schetsen van het toekomstige perspectief van Gods heerschappij en recht doen (oordelen) komt 3 

keer aan bod. Het aanmoedigen van het bidden om de komst van Christus, de komst van het 

toekomstige Koninkrijk komt niet aan de orde. 

Het oproepen tot verkondiging van de boodschap van het Koninkrijk, Gods heerschappij als een 

toekomstige realiteit komt 1 keer aan bod. Hoewel de preekserie dus gaat over het verkondigen van 

de boodschap van het koninkrijk, komt de concrete invulling daarvan niet aan de orde. Deze blijft 

impliciet. In het interview licht de voorganger toe dat hij de toepassing doorgaans niet heel concreet 

uitwerkt, maar dat hij dit aan de mensen overlaat. De kern van het evangelie is dat Jezus gestorven is 

aan het kruis en dat Hij ons nieuwe mensen maakt. Hij geeft aan huiverig te zijn voor een missionaire 

beweging die bezig is met een horizontaal evangelie. De volgorde is eerst het kruis en dan het 

koninkrijk. De gerechtigheid komt daaruit voort en deze laat hij aan mensen over om zelf toe te 

passen. Toepassing van de prediking is niet om allerlei dingen te gaan doen, maar om naar Jezus toe 

te gaan en te ontdekken dat Zijn leven alles mogelijk maakt. Focussen op het verticale, dan groeit 

vanzelf het horizontale.  

Kernwaarden Ellis in De Samenhof  

De eerste kernwaarde van Ellis, aandacht voor de Bijbel, komt in alle drie preken in De Samenhof, in 

vergelijking met de andere kernwaarden, het meest nadrukkelijk aan bod. De duur van de drie 

geobserveerde preken is verschillend en loopt uiteen van 15 en 16 tot 28 minuten. In twee van de 

drie geobserveerde preken besteedt de voorganger aandacht aan de plaatsing van de Bijbeltekst in 

de oorspronkelijke context. De twee keren dat er aandacht is voor de context wordt dit ook door de 

voorganger uitgediept. Tijdens alle drie de preken is er aandacht voor exegese. De hieraan bestede 

tijd loopt wel uiteen, namelijk 6, 2 en 6 minuten. In alle drie de preken blijft de voorganger dicht bij 

de Schriftlezing en de exegese. Beide voorgangers willen de teksten laten spreken in het heden. Wel 

is de wijze waarop de voorgangers hiertoe komen verschillend.  

Het valt op dat er uit een ruime verscheidenheid aan Bijbelboeken wordt gepreekt. Hierbij is het 

Nieuwe Testament duidelijk vaker vertegenwoordigd dan het Oude: 19 tekstgedeelten versus 8.  De 

evangeliën worden het meest gebruikt, namelijk 15 keer. Opvallend is dat er niet is gepreekt uit de 

brieven. De ene voorganger geeft aan dat dit toevallig is, want hij preekt net zo lief uit de brieven als 

uit de evangeliën. Ook houdt hij rekening met de spreiding van teksten uit de verschillende 

Bijbelboeken, zodat het Oude Testament ook voldoende aan bod komt. De andere voorganger 

herkent zich in dit beeld. Hij geeft aan dat hij graag spreekt over de daden en woorden van Jezus en 

daarom eerder voor de evangeliën kiest. Hij merkt op dat de brieven meer beschouwend zijn. De 

brieven van Paulus ervaart hij als confronterend voor de mensen. Hij legt uit dat hij minder uit het 

Oude Testament preekt omdat hij het vermoeden heeft dat de gemeente deze teksten vaak als lastig 

ervaart. De verhalen liggen vaak ver bij de mensen weg, waardoor er veel moet worden uitgelegd. 

De tweede kernwaarde die Ellis noemt is het belang van aanbidding en openstelling voor de Geest. In 

De Samenhof komt deze, na de eerstgenoemde kernwaarde, het meest aan bod. In alle drie de 

preken is er het meeste aandacht voor het overgeven van eigen leven in vertrouwen op Gods trouw 

en genade. Dit komt in totaal 10 keer aan de orde. In alle drie de diensten komt ook het bewonderen, 
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eren of belijden van Gods karaktereigenschappen en het navolgen van Christus’ levenswijze en het 

vervullen van zijn geboden aan bod. In één dienst komt het toewijden en inzetten van tijd en talenten 

op een wijze die God vraagtaan bod en is hier ruime aandacht voor. Het verwachten van leiding, 

kracht en troost van de Geest komt in één dienst eenmaal aan bod. 

De derde kernwaarde die Ellis noemt is de kerk als plek voor gemeenschappelijke aanbidding en 

gemeenschapsbeleving in Gods Koninkrijk. Deze kernwaarde komt, na de vierde kernwaarde, het 

minst aan bod. In totaal 8 keer. In alle drie de diensten is er aandacht voor het belang van onderlinge 

liefde en zorg (watchcare). Dit komt in totaal 5 keer aan bod. Het belang van gezamenlijke lofprijzing 

wordt 2 keer in één dienst genoemd en het belang van gezamenlijke bijeenkomsten en activiteiten 

wordt 1 keer genoemd. Het belang van onderlinge voorbede komt in geen van de diensten aan bod. 

De vierde kernwaarde die Ellis noemt, eschatologie, een gezamenlijke oriëntatie naar Gods toekomst 

en het belang van Gods komende Koninkrijk, komt het minst aan bod. In totaal 7 keer. Het schetsen 

van het perspectief van Gods heerschappij in het hier en nu van deze wereld komt in twee van de drie 

preken aan bod. In totaal 4 keer. Het schetsen van het toekomstige perspectief van Gods heerschappij 

en recht doen (oordelen) komt 1 keer aan bod en het oproepen tot verkondiging van de boodschap 

van het Koninkrijk, Gods heerschappij als toekomstige realiteit komt ook 1 keer aan de orde. De 

andere aspecten worden niet benoemd. 

De ene voorganger geeft in het interview aan dat hij het belangrijk vindt dat het evangelie 

verkondigd wordt en de andere geeft aan graag christocentrisch te preken. Dit is terug te zien in de 

keuze voor de tekstgedeelten van de eerste en de derde dienst. Opvallend is wel dat dit zich niet 

vertaalt naar veel aandacht voor de vierde kernwaarde van Ellis, waarin veel aspecten die betrekking 

hebben op het evangelie, het resultaat voor de wereld en toekomst van Christus en Zijn werk aan 

bod komen. 

Andere waarden in Midden-Betuwe 

De drie geobserveerde preken in Midden-Betuwe maken deel uit van een kleine preekserie met als 

titel Erop uit! De context van de gekozen Bijbelgedeelten in Mattheüs is de opdracht om de 

boodschap van het koninkrijk te verkondigen. Gelovigen krijgen te maken met weerstand, maar 

hoeven niet bang te zijn voor wat mensen hen kunnen aandoen. Het gedeelte in 1 Petrus sluit aan bij 

dit laatste en geeft handvatten om de angst uit te drijven en zich op Christus te richten. Wanneer we 

door de bril van de thema’s van Gregory100 naar deze preken kijken dan constateren we dat het 

thema toewijding aan God twee keer het dominante thema van de prediking is. Het thema 

bemoedigend (pastoraal) is één keer dominant en speelt ook in een andere preek een duidelijke rol. 

De gerichtheid daarbij is naar buiten treden. In de exit polls geven mensen doorgaans aan dat dit 

aansluit bij wie ze als gemeente willen zijn. Men wil graag een gemeente zijn die naar buiten gericht 

is en de boodschap laat klinken in de Betuwe. Mensen die wat kritische geluiden laten horen, 

ontkennen dit niet, maar geven eerder aan dat de gemeente net als veel andere gemeenten naar 

binnen gericht is en in de praktijk minder gericht is op de omgeving dan men zou willen. In één van 

de preken sluit de voorganger nadrukkelijk aan bij de actualiteit. Bij de andere twee preken niet, dan 

wel zeer terloops. In de prediking lijkt de gerichtheid op de situatie van de samenleving en de 

toestand in de wereld niet heel groot. Wel komt dit soms in de gebeden ook terug. In alle drie de 

preken spreekt de voorganger afwisselend het individu en de gemeente als geheel aan. Maar de 

centrale boodschappen van alle drie de preken vragen om een toepassing voor een ieder individueel. 

                                                             
100 Zie paragraaf 4.2 
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Wanneer we breder kijken naar de dienst en het samenzijn als geheel dan valt op dat er een 

ontspannen, informele sfeer is. Er wordt veel gezongen. De ontmoeting is belangrijk. Na de dienst 

wordt er uitgebreid koffie gedronken en nagepraat. Veel verschillende mensen zijn bij de dienst 

betrokken en komen op het podium. Dit zit in de liturgie ingebouwd, zoals we bij de liturgische feiten 

al hebben beschreven. In één van de diensten hebben ook tieners een rol. Mensen mogen dingen 

uitproberen. Soms gaan dingen niet helemaal goed, maar daar wordt ontspannen of helemaal niet 

op gereageerd. Soms lopen kinderen door de zaal. De voorganger vertelt in het interview dat 

kinderen en tieners worden betrokken bij allerlei praktische taken: bij kinderdienst, koffie schenken. 

Doe lekker mee. Je kunt leren, we willen je graag betrekken zodat je kunt ontdekken of je talent hebt. 

Andere waarden in De Samenhof 

In de drie diensten in De Samenhof is gekozen voor tekstgedeelten uit het Nieuwe Testament. Twee 

teksten komen uit de brieven en een uit Handelingen. De preken zijn onderling niet verbonden, maar 

staan los van elkaar. Wanneer we door de bril van de thema’s van Gregory101 naar deze preken kijken 

dan constateren we dat het thema bemoedigen (pastoraal) drie keer het dominante thema is. De 

gerichtheid daarbij is in de eerste plaats naar binnen, maar hoewel niet expliciet benoemd, in het 

verlengde ook naar buiten. In de exit polls geven de mensen uitdrukkelijk aan dat de prediking 

aansluit bij wie ze als gemeente willen zijn. Van de ondervraagden gaf slechts één als reactie dit niet 

te onderschrijven. In een van de preken wordt een aansluiting gemaakt bij de actualiteit en ook de 

kerkgeschiedenis, in de andere twee gebeurt dit niet. De voorgangers spreken nadrukkelijk in de 

eerste plaats de gemeente aan. De boodschap is allereerst communaal gericht. Er is wel aandacht 

voor het individu, maar duidelijk in mindere mate. 

Wanneer we breder kijken naar de dienst en het samenzijn als geheel dan valt op dat er een 

ontspannen, familiaire sfeer heerst. Hoewel de opbouw van de dienst nadrukkelijk geregeld is, wordt 

hier ontspannen mee omgegaan. Als de beamer even weigert, past de voorganger hier zonder 

problemen de dienst op aan. De ontmoeting is voor veel gemeenteleden belangrijk. Velen komen op 

tijd voor de dienst om alvast een praatje te maken en regelmatig wordt er na de dienst 

koffiegedronken waarbij een groot gedeelte van de gemeente ook blijft en er veel gepraat wordt. 

Beide voorgangers beamen dit beeld in de interviews. 

 

9.3 De betekenis van Bijbellezing en prediking binnen de liturgie (stap 3) 

Beantwoording deelvraag 4 

Op welke wijze definiëren deze morele waarden de identiteit van de gemeente en welke andere in de 

gemeente bestaande geloofspraktijken vormen een kenmerkende expressie van deze waarden/ 

identiteit?  

Samenhang geloofspraktijken Midden-Betuwe 

Al eerder hebben we geconstateerd dat de dienst in Midden-Betuwe globaal uit twee grote delen lijkt 

te bestaan, een blok lofprijzing en aanbidding en een blok prediking. In de drie bezochte diensten 

valt op dat de samenhang met de boodschap van de preek vooral in het tweede deel van de dienst 

zit. Het gebed voor de preek, de liederen vlak na de preek en het afsluitende gebed ondersteunen de 

boodschap van de preek. Het eerste deel van de dienst is niet inhoudelijk verbonden met de 

Schriftlezing of de preek. In het interview bevestigt de voorganger deze gang van zaken. In de 
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opbouw van de dienst is het niet heel erg uitgekristalliseerd wat er moet gebeuren. Hij noemt het 

informeel, niet super doordacht. 

De kracht van het eerste deel van de dienst is dat mensen elkaar ontmoeten in een ontspannen sfeer 

en zich gezamenlijk richten op God. Verschillende mensen mogen een bijdrage leveren en het is een 

dienst voor iedereen. Er is aandacht voor verhalen van mensen. Er wordt uitgebreid gezongen en 

gebeden. Daarna volgt er een duidelijk tweede deel waarin de preek centraal staat en weinig andere 

dingen meer gebeuren. Met elkaar hebben de gemeenteleden zich in het eerste deel van de dienst 

op God gericht. De kinderen zijn naar hun eigen samenkomst. Nu is de gemeente klaar om te 

luisteren naar de boodschap uit het Woord van God. Het Bijbelgedeelte wordt rustig en met 

aandacht gelezen. De Schriftlezing heeft geen aparte plek in de dienst, maar hoort gewoon bij de 

overdenking. Soms geeft de voorganger voorbeelden vanuit zijn  eigen leven, hoe hij dingen beleeft 

en hoe hij daar vervolgens mee omgaat. Hij laat hiermee zien ook een gewoon mens te zijn met 

zwakheden die zoekt hoe hij Gods Woord kan toepassen in zijn leven. In dit tweede deel is 

nadrukkelijk de gerichtheid om de dingen die samen en individueel worden beleefd in het geloof mee 

te nemen in het dagelijks leven en in de eigen omgeving, de Betuwe. Door de genade van Jezus 

Christus, mag je gewoon zijn wie je bent, zowel in de samenkomst als in het dagelijks leven. Er ook 

over durven spreken en mensen uitnodigen om daar deel van uit te maken. Transparant zijn over je 

levensstijl en spreken over het geloof in de breedste zin van het woord. 

Samenhang geloofspraktijken De Samenhof 

Al eerder hebben we geconstateerd dat de dienst in De Samenhof de klassieke reformatorische 

liturgie volgt. In de drie bezochte diensten is dit ook nadrukkelijk terug te zien in de opbouw van de 

samenkomsten. In twee van de drie diensten wordt er ook een moment ingeruimd om het thema toe 

te lichten en in alle drie de diensten verwijzen liederen naar de boodschap van de prediking. In twee 

van de drie diensten wordt ook in de gebeden gerefereerd aan de prediking. De ene voorganger 

benoemt in het interview dat hij het belangrijk vindt dat de dienst een geheel is en alle onderdelen 

samenhangen.  

De kracht van deze opbouw is dat de diensten nadrukkelijk naar de prediking toe werken. De 

Schriftlezing gaat vooraf aan de prediking. Het Bijbelgedeelte wordt door een beamer geprojecteerd. 

De tekst wordt rustig en met aandacht voorgedragen. Na de Schriftlezing wordt nog een lied 

gezongen. De kinderen zijn ondertussen naar hun eigen samenkomst en de gemeente is dan klaar om 

te luisteren naar de boodschap uit het Woord van God. De voorgangers gebruiken voorbeelden uit 

het dagelijks leven om de prediking te laten aansluiten bij de leefwereld van de gemeenteleden. In 

de voorbeelden durven zij ook hun eigen kwetsbaarheid te laten zien. De gemeenteleden geven in de 

exit polls in hun eigen woorden de boodschap weer die zij in de prediking hebben gehoord. Je ziet 

daarin terugkomen dat mensen de boodschap van de preek als een soort puzzelstukje aan hun eigen 

levenspuzzel leggen. Een ieder kiest een aspect wat voor hen zelf het belangrijkst is. In telkens 

verschillende woorden verwijzen ze naar de kern van de prediking. 

9.4 Identiteit van de onderzochte gemeenten (stap 4) 

Beantwoording deelvraag 4 -vervolg- 

Bij stap 3 hebben we een begin gemaakt met de beantwoording van deelvraag 4. We hebben de 

morele waarden beschreven die in de Schriftlezing en de prediking zichtbaar worden. We hebben de 

samenhang tussen de verschillende geloofspraktijken beschreven en aangegeven hoe deze een 

uitdrukking vormen van de identiteit van de gemeenten. Bij stap 4 gaan we verder met de 
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beantwoording van onze vierde deelvraag, door kernachtig de identiteit van de gemeenten te 

schetsen. We maken hierbij gebruik van de antwoorden op de voorgaande stappen en laten 

nadrukkelijk de voorgangers aan het woord. 

 

Identiteit Midden-Betuwe 

De voorganger benoemt nadrukkelijk dat Jezus en Gods woord centraal staan in de gemeente. Hier is 

hij als voorganger op uitgekozen door de gemeente. Hij noemt dit orthodox: Gods woord lezen zoals 

het er staat. Niet op een biblicistische manier, maar er niet te veel aan tornen door het te relativeren 

in de tijd. De gemeente is ook evangelisch, namelijk in het verlangen om naar buiten te treden en in 

de vormgeving van de dienst met veel ruimte voor lofprijzing. De gemeente houdt van zingen. De 

gemeente wil niet alleen diaconaal naar buiten gericht zijn, maar ook durven spreken en de 

boodschap laten horen. Dit is stil komen te liggen na een moeilijke periode in de gemeente. Het is 

een kernwaarde die nog gezicht moet gaan krijgen. Sinds die tijd loopt er al enkele jaren een 

visietraject. In tweede instantie is besloten om dit traject onderling te doen en om er de tijd voor te 

nemen. Men is gestart met vernieuwingsavonden waarop gezamenlijk gebeden wordt. Het gaat niet 

over een document maar om het proces. Het is een organisch gebeuren. Dit past bij de gemeente: 

weinig nadruk op organisatie, maar direct contact en korte lijnen in de communicatie. Ook uit de exit 

polls blijkt een hoge betrokkenheid. Mensen denken mee over de gemeente. De voorganger 

benadrukt dat iedereen mag mee doen en zijn talenten mag ontwikkelen. De gemeente is een 

gemeente van gezinnen en zeer kinderrijk. Er zijn veel jonge mensen die de doop aanvragen, die 

serieus met het geloof bezig zijn. De gemeente is gericht op de onderlinge ontmoeting.  

We hebben de voorgangers gevraagd welk beeld ze zouden gebruiken om de gemeente te 

beschrijven. De voorganger vertelt eerst over het beeld dat zijn vrouw van de gemeente gaf: een 

paardenbloem.  Een paardenbloem is heel gewoon, maar bloeit wel en is naar God gericht. Geen 

opsmuk. De sfeer van de gemeente is informeel. Dit komt naar voren in de kledingstijl, ook de 

voorganger en oudsten als ze spreken: niet onverzorgd, maar casual, informeel. Dit kenmerkt ook de 

diensten. Als er iets gebeurt in de dienst dat niet klopt, dan wordt er ontspannen mee omgegaan. Dit 

aspect wordt over het algemeen gewaardeerd. Hij noemt als tweede beeld de druiventros, die ook 

het logo is van de gemeente. De druiventros is niet inheems. Zo wordt ook de gemeente ervaren in 

de Betuwe. Het evangelisch geluid tussen Arnhem en Tiel is niet inheems. Druiven zijn tevens beeld 

van het verlangen naar de Geest. Niet veel nadruk op liturgie: orthodox-evangelisch. 

Identiteit De Samenhof 

De ene voorganger geeft aan dat het lastig is om te zeggen wat centraal staat in De Samenhof. Er 

wordt namelijk verschillend gedacht over veel onderwerpen. Tegelijk laat dit zien dat er ruimte is om 

anders te denken. Er wordt wel veel belang gehecht aan de aandacht en zorg voor elkaar. De andere 

voorganger bevestigt dit door aan te geven dat de gemeenschap en de onderlinge verbondenheid 

centraal staan. Zijn metafoor voor De Samenhof is familie.  Hij licht dit toe door aan te geven dat de 

gemeente een prettige, warme omgeving is waar sociale steun en verbondenheid de boventoon 

voeren. Hierdoor kent De Samenhof ook een grote mate van loyaliteit onder de leden. De andere 

voorganger komt tot het beeld van een ruimdenkende baptistengemeente. Hij merkt hierbij op dat 

sommigen De Samenhof zien als vrijzinnig, maar dat dit beeld niet klopt. Jezus Christus en het 

evangelie worden gepredikt en staan centraal. De gemeente is echter ruimdenkend, er kan over veel 

en over diverse onderwerpen worden gesproken. Uit de exit polls blijkt dat de mensen vrij homogeen 

zijn in hun beoordeling van de prediking. Driemaal wordt de dienst bovenal als bemoedigend 

ervaren. 
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Beide voorgangers merken wel op dat de gemeente nogal naar binnen gericht is. De ene voorganger 

vertelt dat de andere voorganger hier aandacht voor heeft en de gemeente meer naar buiten gericht 

probeert te laten denken. Hij geeft daarnaast aan dat er interesse is voor Bijbelkennis. Er is veel 

aandacht voor Bijbelstudie. De andere voorganger daarentegen merkt juist op dat de interesse voor 

de Bijbel wel om aandacht vraagt. In het interview geeft deze voorganger ook aan dat de gemeente 

bij conflicten geneigd is de consensus te zoeken en er behoefte is aan duidelijke leiding, controle en 

beslislijnen. Er is minder ruimte voor spontane eigen initiatieven en acties. Vooral geloofstradities die 

de sociale cohesie bevorderen worden gekoesterd, terwijl geloofstradities die dit aantasten, als 

bedreigend worden ervaren. 
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CONCLUSIES 

In het vorige hoofdstuk zijn we dicht gebleven bij wat we hebben verzameld, geobserveerd en 

gehoord. We hebben de liturgische feiten beschreven en hebben de eerste vier deelvragen 

beantwoord.  In de enige bijlage na dit verslag zijn schematisch de overeenkomsten en de verschillen 

tussen de beide onderzoeksgemeenten weergegeven zoals die in de onderzoeksresultaten naar 

voren komen. In dit slothoofdstuk willen we de laatste twee deelvragen beantwoorden. We willen 

daarbij nadrukkelijker het perspectief vanuit de theorie benutten en de gemeenten ook spiegelen 

aan de waarden die ze zelf benadrukken. Hiertoe willen we een aantal wegingsfactoren formuleren 

vanuit de theorie en vanuit datgene wat de twee gemeenten over zichzelf naar voren brengen. We 

zullen afsluiten met het schrijven van onze eindconclusie. We maken gebruik van de volgende 

wegingsfactoren: 

 Het perspectief van Gedeelde identiteit; 

 De kernwaarden zoals beschreven door Ellis; 

 Het identitair zelfverstaan zoals dit bij beide gemeenten in het praktijkonderzoek naar voren 

is gekomen; 

 Het eigene van het baptisme zoals benoemd door Bakker en De Vries; 

 De doelen die baptistenprediking kenmerken zoals beschreven door Gregory; 

 De plaats van de gemeente van Jezus Christus binnen de samenleving zoals uitgewerkt in de 

paragrafen 2.6 en 2.7. 

 

Vergelijking waarden onderzochte gemeenten 

Beantwoording deelvraag 5 

Welke morele waarden delen de twee onderzochte Baptistengemeenten met elkaar en met 

betrekking tot welke waarden verschillen ze van elkaar? 

Gedeelde identiteit  

Aan onze theoriebespreking ontlenen we het voor baptisten zeer belangrijke perspectief van de 

gedeelde identiteit102 als een van de belangrijkste wegingsfactoren. Met deze gedeelde identiteit zijn 

een aantal belangrijke waarden verbonden. We hebben benoemd dat gedeelde identiteit betekent 

dat de leden van de gemeenschap zich verbinden, commitments aangaan. Bij baptisten wordt dit 

zeer zichtbaar gemaakt door de doopbediening waarbij mensen te midden van de gemeente belijden 

bij Christus te horen en zich ook te verbinden aan deze plaatselijke gemeente. De doop is de centrale 

commitment bij uitstek. De doop betekent verbondenheid met Christus en verbondenheid met 

elkaar. Verbondenheid met Christus betekent ook navolging, de opdrachten van Christus serieus 

nemen.  De beide onderzochte baptistengemeenten hechten overduidelijk aan communaliteit. De 

identiteit wordt nadrukkelijk gedragen door de wisselwerking tussen alle leden. Het is een 

congregationalistisch perspectief. De gemeenschap ontwikkelt gezamenlijk identiteit vanuit de 

                                                             
102 Zie paragraaf 2.2 
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oriëntatie op Christus en de Bijbel als Gods woord, door te luisteren naar het spreken van God door 

de Bijbel.103  

We beschrijven hier de overeenkomsten en verschillen tussen Midden-Betuwe en De Samenhof die 

we vanuit onze onderzoeksresultaten hebben geconstateerd104 en bespreken deze in het perspectief 

van de gedeelde identiteit. Hierdoor wordt duidelijk zichtbaar dat deze oriëntatie in beide 

gemeenten nadrukkelijk aanwezig is.  

In de prediking van Midden-Betuwe is er aandacht voor de opdracht van Jezus om er op uit te gaan 

om de boodschap van het evangelie te verkondigen. De thema’s van Gregory die in de onderzochte 

preken vooral naar voren komen zijn bemoediging (pastoraal) en toewijding. Ze staan wel in het 

kader van de oproep om erop uit te trekken om het evangelie te verkondigen. Men wil graag een 

gemeente zijn die zich met de boodschap van het evangelie naar buiten richt op de eigen omgeving. 

Zowel de voorganger als de gemeente geven aan dat ze in dit opzicht in een proces zitten en nog niet 

zo naar buiten gericht zijn als ze zouden willen zijn. In De Samenhof staat alle drie keren het thema 

bemoediging centraal. De gerichtheid is meer naar binnen toe.  De morele ruimte die in de prediking 

zichtbaar wordt is die van een vertrouwen op God. De mensen in de gemeente worden door de 

prediking hierin bemoedigd en ze voelen zich opgeroepen tot toewijding aan Hem. Er is daarbij veel 

aandacht van de liefde van Christus voor de mens, door Bakker benoemd als belangrijkste identity 

marker van de morele ruimte van Christus.  

We hebben gezien dat bij baptisten de verbondenheid van de gemeenschap aan elkaar niet 

dwingend is. Omdat deze vrijheid ook een belangrijke waarde is, willen we deze belichten bij 

identitair zelfverstaan. 

We hebben ook vastgesteld dat gedeelde identiteit open en poreus is, in beweging is. Het is geen 

identiteit van een gemeenschap die los van de samenleving staat, maar van een gemeenschap die 

verbonden is met de samenleving. Baptistenidentiteit is identiteit in beweging, in ontwikkeling. De 

karaktereigenschappen van de gemeente, worden gevormd en worden zichtbaar door de opgaven 

waarvoor ze wordt gesteld door de omgeving. Beide onderzoeksgemeenten staan hier verschillend 

in. De individuele leden leven in die samenleving en zijn middels werk, vrijwilligerswerk, kinderen, 

vriendschappen en hobby’s verbonden met de samenleving. Ze komen op zondag in de dienst. Ze 

vieren met elkaar en luisteren naar het Woord. De voorgangers leggen verschillende accenten als het 

gaat om de gerichtheid op het communale of het individuele. In Midden-Betuwe spreekt de 

voorganger afwisselend de mensen individueel en de gemeente collectief aan. In De Samenhof wordt 

de gemeente meer als gemeenschap aangesproken. De boodschap is communaal gericht. Deze 

gezamenlijkheid richt zich naar binnen, op de zorg voor elkaar. In Midden-Betuwe lijkt de boodschap 

echter vooral een collectieve opdracht in te houden, die alle leden met elkaar delen, maar 

individueel beantwoorden. Het volgen van Christus leidt niet tot gezamenlijke actie om te dienen of 

te spreken. De prediking gaat over het aanvaarden en doorvertellen van het evangelie als een 

boodschap voor ieder individueel mens. Het naar buiten gericht zijn is individueel. 

Kernwaarden van Ellis 

Als we de vraag willen beantwoorden welke morele waarden de twee gemeenten met elkaar delen 

en in welke waarden ze van elkaar verschillen, dan is het ook goed om het perspectief van de 

                                                             
103 We zullen hier verder op ingaan wanneer de eerste kernwaarde van Ellis aan bod komt, verderop in deze 

paragraaf. 
104 Zie de bijlage Overzicht vergelijking onderzoeksresultaten, die aan het eind van dit verslag is opgenomen. 
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kernwaarden van Ellis105, die we ook in ons onderzoeksinstrument hebben gebruikt, als 

wegingsfactor te benutten.  

Bij beide gemeenten staat de eerste kernwaarde van Ellis, aandacht voor de Bijbel hoog 

aangeschreven. Toch komt deze waarde op verschillende manieren naar voren tijdens de preek. In 

beide gemeenten worden Bijbelgedeelten doorgaans in hun context geplaatst en geëxegetiseerd. Ze 

verschillen wat betreft de lengte van de exegeses tijdens de preek: gemiddeld 5 minuten in De 

Samenhof en 9 minuten in Midden-Betuwe. Waar in De Samenhof zo nu en dan beknopt gepreekt 

wordt in ongeveer een kwartier, lijkt de prediking in de gemeente Midden-Veluwe doorgaans ruim 

een half uur te duren, inclusief de schriftlezing. Alle voorgangers blijven met hun boodschap dicht bij 

de Schriftlezing en de exegese. De voorganger in Midden-Betuwe lijkt dit principe het sterkst te 

benadrukken en toe te passen. 

In Midden-Betuwe worden de preekteksten doorgaans bewust uit het Nieuwe Testament gekozen. 

Waar de voorganger de gemeente wat betreft Schriftopvatting orthodox noemt, wijkt hij hier af van 

het orthodoxe principe om heel de Schrift te benutten. Hij geeft aan dat hij niet vertrouwd is met een 

traditie waarin gepreekt wordt uit zowel een gedeelte uit het Oude Testament als uit het Nieuwe 

Testament. In De Samenhof wordt naast het Nieuwe Testament ook regelmatig uit het Oude 

Testament gepreekt. De voorgangers in De Samenhof lijken hun preekteksten bewuster te spreiden 

door de verschillende delen van de Bijbel en de verschillende boeken. De persoonlijke voorkeuren 

van de verschillende voorgangers spelen soms ook mee in de keuze voor bepaalde Bijbelgedeelten. 

Twee van de drie voorgangers ervaren het als lastiger om te preken uit het Oude Testament. Een van 

hen vindt de brieven meer beschouwend en confronterend, en heeft daarom een voorkeur voor de 

evangeliën. Alle drie de voorgangers streven er nadrukkelijk naar om Jezus Christus en de boodschap 

van het evangelie centraal te zetten. 

Bij beide gemeenten komt de aandacht voor de tweede kernwaarde van Ellis, het belang van 

aanbidding en openstelling voor de Geest, in de prediking op de tweede plaats. Bij beide gemeenten 

gaat het sterk over overgeven van eigen leven in vertrouwen op Gods trouw en genade. In Midden-

Betuwe komt in deze preken ook sterk het bewonderen, eren of belijden van Gods 

karaktereigenschappen naar voren. 

Bij beide gemeenten komen de kernwaarden de kerk als plek voor gemeenschappelijke aanbidding en 

gemeenschapsbeleving in Gods Koninkrijk eschatologie, een gezamenlijke oriëntatie naar Gods 

toekomst en het belang van Gods komende Koninkrijk, relatief weinig aan bod in de onderzochte 

preken. De preekserie in Midden-Betuwe is gericht op het erop uitgaan om de boodschap van het 

evangelie te verkondigen, maar in de prediking wordt de boodschap nauwelijks expliciet gemaakt. De 

voorganger licht desgevraagd toe dat het kruis van Christus sterk centraal staat. De boodschap van 

het Koninkrijk is vooral de boodschap van het kruis. De kern van het evangelie is dat Jezus gestorven 

is aan het kruis en dat Hij mensen die Hem aanvaarden tot nieuwe mensen maakt. De mindere 

aandacht voor de boodschap van het Koninkrijk lijkt in De Samenhof samen te hangen met de nadruk 

die ligt op de verkondiging van het kruis en van de onderlinge liefde. 

Identitair zelfverstaan 

We hebben gezien dat baptisten sterk hechten aan de balans en wisselwerking tussen 

verbondenheid aan elkaar en vrijheid. Er mogen onderlinge verschillen van mening, beleving en 

uitingsvormen zijn. Deze ruimte voor verschillen wordt in ieder geval ook zichtbaar in de verschillen 

tussen de twee gemeenten. In elke gemeente worden deels andere zaken die belangrijk gevonden 

                                                             
105 Zie paragraaf 7.2 
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worden. Het zijn waarden die kenmerkend zijn en die in de verschillende geloofspraktijken door 

middel van verhalen worden doorgegeven. Ze zijn zichtbaar in de omgang met elkaar en in de 

gezamenlijke dienst.  

Ook binnen beide gemeenten is er zichtbaar ruimte voor de onderlinge verschillen. Het identitair 

zelfverstaan van de gemeente Midden-Betuwe laat zich kenschetsen als orthodox-evangelisch. Het 

orthodoxe slaat op de wijze waarop er met de Bijbel als Gods Woord wordt omgegaan en komt 

onder andere sterk tot uiting in de prediking. Het evangelische zit in de beleving en in de vormgeving 

van de dienst. We houden van zingen. De samenkomst bestaat uit twee grote delen. In het eerste 

deel wordt veel gezongen en gebeden. Dit deel van lofprijzing en aanbidding staat onder leiding van 

een zangleider, die er een eigen invulling aangeeft met eigen boodschappen. Er is veel ruimte voor 

ontmoeting, voor gezamenlijkheid en voor diverse onderdelen met inbreng van verschillende 

mensen uit de gemeente. Er wordt gehecht aan levendigheid, ruimte voor de jeugd en aan een 

informele, ontspannen sfeer. Ook de verzorgde, maar casual kleding van de voorganger en oudsten 

dragen dit uit. Iedereen mag gewoon zijn wie hij is. De paardenbloem en de druiventros 

representeren eigenlijk de verhalen (narratieven) die gemeenteleden elkaar vertellen. Dit is onze 

identiteit: we zijn een gemeente van hele gewone mensen, maar we willen wel het evangelie laten 

klinken en vrucht dragen. 

Voor de gemeente De Samenhof kunnen we het identitair zelfverstaan omschrijven als een 

ruimdenkende baptistengemeente die Jezus Christus en de Bijbel centraal stelt.106 Ook hier is veel 

ruimte voor ontmoeting, voor gezamenlijkheid en onderlinge zorg. De vormgeving van de dienst is 

meer op traditionele, reformatorische leest geschoeid met de daarbij gebruikelijke, vaste onderdelen 

in de dienst. Zo worden er bijvoorbeeld een traditionele votum en groet uitgesproken en is er een 

aparte Schriftlezing. De voorganger leidt de hele dienst en gaat gekleed in kostuum of colbert. 

Een van de voorgangers geeft aan dat er binnen De Samenhof nadrukkelijk ruimte is om verschillend 

te zijn en verschillend over dingen te denken. In de exit polls valt op dat er vooral veel instemming is 

met de prediking. De vragen lokken de gemeenteleden niet uit om kritische noten te plaatsen. In 

Midden-Betuwe gebeurt dit wel iets meer. Er is overwegend instemming, maar er worden vanuit 

betrokkenheid op een positieve manier ook wat kritische kanttekeningen gemaakt door sommige 

gemeenteleden. De verhalen (narratieven) die de identiteit van de gemeente uitdrukken vertellen: 

we zijn een gemeente waar mensen verschillend mogen zijn, maar we horen bij elkaar zoals de leden 

van een familie. 

 

Baptistengemeenten en het baptisme in Nederland 

Beantwoording deelvraag 6 

Welke inzichten levert deze vergelijking op over wat kenmerkend is voor met de Unie van 

Baptistengemeente verbonden Baptistengemeenten in Nederland? 

We willen de bevindingen uit de tot nu toe beantwoorde deelvragen nu spiegelen aan de kenmerken 

van het baptisme en van baptistengemeenten in Nederland. Hiervoor gebruiken wij wegingsfactoren 

die we ontlenen aan onze theoriebespreking in het eerste deel van ons verslag. Bij het eigene van het 

baptisme ontlenen we die aan Bakker en De Vries. Bij het eigene van baptistenprediking ontlenen we 

die aan wat Gregory en Ellis schrijven over respectievelijk de doelen van prediking en de 

                                                             
106 Wel ruimdenkend dus, maar nadrukkelijk niet vrijzinnig. 
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kernwaarden die naar voren komen in de prediking.  We willen de bij vraag 5 gevonden 

overeenkomsten en verschillen wegen aan de hand van deze factoren en kijken welke inzichten dit 

oplevert voor wat kenmerkend is voor de identiteit van baptistengemeenten in Nederland. 

Het eigene van baptisme  

Bakker en De Vries merken beide op107 dat het baptisme bovenal een gemeentebeweging is. Bakker 

spreekt zelfs over de gemeente als geestelijk huisgezin. Dit typische baptistenkenmerk is in beide 

gemeenten terug te vinden. Zowel in Midden-Betuwe als in De Samenhof is de sfeer ontspannen en 

gaat men familiair met elkaar om.  

 

De Vries benoemt voor het baptisme elf identiteitsbepalende kenmerken. Bij beide gemeenten zijn 

er, in de drie onderzochte preken, drie van deze elf kenmerken nadrukkelijk terug te vinden. Het 

eerste kenmerk, het geloof als persoonlijk geloof in Jezus Christus, komt tot uiting in de 

christocentrische prediking. Het tweede kenmerk, het gezag van de Bijbel in zaken van geloof en 

leven, wordt zichtbaar in de wijze waarop de voorgangers de Bijbel gebruiken in hun prediking. De 

Bijbel wordt gepresenteerd als Gods woord en  wordt gebruikt als bron en als leidraad voor situaties 

in het leven. Het derde kenmerk, de christelijke gemeenschap als gemeenschap van gelovigen, 

komen we ook nadrukkelijk op het spoor. In beide gemeenten is, zoals onder Gedeelde identiteit al is 

beschreven, zichtbaar dat de onderlinge gemeenschap een centrale waarde is. De Vries merkt ook op 

dat dit derde punt het meest kenmerkende is van de baptistengemeente.  

In de onderzochte preken wordt geen aandacht besteed aan de kenmerken die betrekking hebben 

op de doop.108 Ook de andere kenmerken van De Vries zijn niet direct zichtbaar. Dat wil overigens 

niet zeggen dat deze kenmerken niet van toepassing zouden zijn op deze gemeenten, maar ze komen 

niet tot uiting in deze beperkte selectie van preken. 

De Vries merkt veelvuldig op dat een baptistengemeente niet van de eeuwigheid is, maar van de 

tijd.109 Een baptistengemeente wordt extern beïnvloed door haar historische context en intern door 

de pendelbeweging tussen beweging en kerk. De evangelische vormgeving van de samenkomst van 

Midden-Betuwe laat zien dat de gemeente is beïnvloed door de toegenomen evangelicalisering 

waarover De Vries spreekt, terwijl De Samenhof meer heeft vastgehouden aan een meer traditionele 

liturgie. Het laat zien dat de klepel bij Midden-Betuwe meer in de richting van beweging is gezwaaid 

en dat de klepel bij De Samenhof meer richting kerk is bewogen. Dit past naadloos in het beeld dat 

De Vries schetst en laat de verschillende kleur van baptistengemeenten in Nederland zien.  

Het eigene van baptistenprediking  

Gregory noemt zes typen doelen die in baptistenpreken aan de orde zijn. Welk van deze doelen staan 

centraal in de door ons onderzochte preken? Waarin komen de preken in beide gemeenten overeen 

en waarin verschillen ze, en wat laten deze doelen zien over de baptistenidentiteit? 

Van deze doelen komen we in onze gemeenten twee tegen: (1) toewijding aan God en (2) pastoraal 

(bemoediging). In Midden- Betuwe is de eerste tweemaal vertegenwoordigd en de tweede eenmaal. 

In De Samenhof voert het tweede doel/ thema in alle diensten de boventoon. 

 

                                                             
107

 Zie paragraaf 3.1 
108

 In Midden-Betuwe wordt in twee diensten de doopbespreking wel aangekondigd en ook noemt de 
voorganger de belangstelling van jonge mensen voor de doop in het interview. In De Samenhof wordt in een 
preek kort verwezen naar de doop als prachtig teken. 
109 Zie paragraaf 3.1 
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Ellis benoemt een viertal hoofdcomponenten van een baptistensamenkomst: gebed, prediking, zang 

en sacramenten (Avondmaal en doop)110 . Elk van deze hoofdcomponenten zegt wat over de vier 

door hem benoemde kernwaarden.111 Hij wijst er daarbij op dat de eerste twee waarden 

aanmerkelijk meer gewicht krijgen, dan de derde en de vierde kernwaarde. Dit beeld wordt 

bevestigd door ons onderzoek. Bij zowel gemeente Midden-Betuwe als De Samenhof ligt de nadruk 

op (1) aandacht voor de Bijbel en hierna op (2) het belang van aanbidding en openstelling voor de 

Geest.  

Vertrouwen en vreugde 

Ons onderzoek heeft nog een aspect aan het licht gebracht dat wij niet zijn tegengekomen in de door 

ons bestudeerde literatuur. Beide gemeenten delen heel nadrukkelijk de gevoelens die worden 

ervaren in reactie op de voorgelezen Bijbelgedeelten, namelijk vertrouwen en blijdschap. Twee 

positieve gevoelens die ook als deugd zijn aan te merken. Nergens lezen wij dat dit typisch bij de 

baptistenidentiteit hoort, toch wijzen deze gedeelde deugden hier wel op. Onze eigen ervaringen in 

baptistengemeenten bevestigen dit. 

Samenvatting 

We kunnen constateren dat de beide onderzochte gemeenten op veel punten overeenkomen en 

passen in de door Bakker en De Vries  geschetste identiteitsbepalende kenmerken van 

baptistengemeenten in Nederland. Ze laten gemeenschappelijke kenmerken zien als persoonlijk 

geloof in Jezus Christus, gezag van de Bijbel in zaken van geloof en leven, de christelijke gemeenschap 

als gemeenschap van gelovigen, als geestelijk huisgezin. Maar ook in de onderlinge verschillen 

illustreren de beide gemeenten belangrijke kenmerken van het baptisme: de diversiteit, de 

gewetensvrijheid en de pendelbeweging tussen kerk en beweging. Deze verschillen bevestigen het 

beeld dat de ene baptistenidentiteit niet bestaat.112 Baptistenidentiteit kent een kern, maar deze 

heeft een poreuze wand. Deze twee gemeenten vallen beide terecht onder de noemer van het 

baptisme, maar hebben eigen gewoonten, beleving, opvattingen en een lokale kleur. Met betrekking 

tot de prediking kunnen we zeggen dat, hoewel er dus aspecten van door Gregory genoemde zaken 

aan bod komen, deze ons niet in de gelegenheid stellen om duidelijke uitspraken te kunnen doen. 

Om meer te kunnen destilleren over de baptistische signatuur zou er een uitgebreider onderzoek 

nodig zijn waarin veel meer preken de revue passeren. Een blik op de kernwaarden die naar voren 

komen in de prediking in de twee onderzochte gemeenten, bevestigt het door Ellis geschetste beeld 

dat de eerste twee kernwaarden het vaakst aan de orde komen, namelijk aandacht voor de Bijbel en 

het belang van aanbidding en openstelling voor de Geest. Vertrouwen en vreugde lijken deugden te 

zijn die kenmerkend zijn voor het baptisme. 

 

Eindconclusies 
 

“Op welke wijze geven Baptistengemeenten door middel van de concrete uitwerking van Bijbelteksten 

in de prediking in de zondagmorgendiensten binnen twee afzonderlijke baptistengemeenten, 

uitdrukking aan hun gedeelde identiteit (corporate identity) en hun identitair zelfverstaan 

(selfunderstanding)?” 
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We hebben onderzoek gedaan naar hoe gelovige christenen die zich baptist noemen met elkaar 

uitdrukking geven aan wie ze als gemeenschap zijn. Wat is hun gedeelde identiteit en hoe geven ze 

zelf uitdrukking aan die identiteit? Het gaat daarbij om local theology, geleefd geloof binnen twee 

plaatselijke baptistengemeenten die verbonden zijn met de Unie van Baptistengemeenten in 

Nederland.  In ons onderzoek hebben we ons vooral gericht op de geloofspraktijk van de prediking en 

de manier waarop daarbij de Bijbel wordt gebruikt. In de prediking komt door de gedeelde verhalen 

(narratieven) naar voren wat de identiteit van de gemeente is. Wij zijn gewone mensen. Wij willen 

het evangelie uitdragen. Wij zijn als familieleden, verschillend maar toch verbonden. De eigen 

voorgangers spelen daarbij een centrale rol, maar de gemeenteleden hebben geen passieve rol. Er 

wordt onderling gesproken over de prediking. Ze reageren op de woorden van de voorganger met 

instemming en proberen toepassingen te vinden in hun leven. Ze vertellen hun eigen verhalen. Soms 

hebben ze ook kritiek en proberen de boodschap bij te sturen in de richting van wat zij vinden, waar 

ze als gemeente voor willen staan.  

De prediking is in beide onderzochte gemeenten een belangrijk onderdeel van de dienst, een echte 

identiteitsdrager. Uit ons onderzoek blijkt dat in beide gemeenten Jezus Christus en de Bijbel als 

Gods Woord duidelijk centraal staan. In beide gemeenten richt men zich sterk op het Nieuwe 

Testament. In Midden-Betuwe is deze gerichtheid het meest aanwezig. Datgene wat door de 

voorganger in zijn preek als boodschap wordt verwoord wordt door de gemeenteleden begrepen en 

er wordt doorgaans met instemming op gereageerd. De gemeenteleden reageerden in grote 

meerderheid bevestigend op de vraag of de prediking aansloot bij wie zij als gemeente wilden zijn. 

We kunnen concluderen dat de prediking aansloot bij het identitair zelfverstaan van de gemeente.  

Bij de beantwoording van deelvraag 5 hebben we een aantal waarden beschreven die in de prediking 

naar voren komen en de identiteit van de gemeente definiëren. De voorgangers van beide 

gemeenten willen Christus centraal zetten in de prediking. Wanneer we het perspectief van Bakker 

overnemen dan kunnen we zeggen dat beide gemeenten hun morele ruimte willen laten bepalen 

door de morele ruimte van Christus.113  Centraal in die morele ruimte staat de liefde van Christus. De 

morele ruimte van Christus vat Bakker samen met behulp van de begrippen samen, het kruis en 

nieuw. 

 Samen: In beide gemeenten is er duidelijk sprake van gezamenlijkheid in de vorm van 

onderlinge zorg en betrokkenheid bij elkaars leven, watchcare. In de onderzochte preken in 

Midden-Betuwe komt dit echter niet naar voren. In De Samenhof komt dit in de prediking van 

alle drie de diensten terug. Beide gemeenten worden gekenmerkt door een familiale, 

ontspannen sfeer waarin mensen elkaar ontmoeten, na de dienst koffie met elkaar drinken. 

 Het kruis: De aandacht voor het kruis is expliciet, dan wel impliciet sterk aanwezig in de 

prediking. In Midden-Betuwe draait het in de onderzochte preken om de opdracht van 

Christus om de boodschap te verkondigen. Hoewel de boodschap niet heel expliciet wordt 

gemaakt, gaat het om de boodschap van het kruis. Christus wil mensen tegemoet komen in 

hun gebrokenheid, hen bevrijden en vergeving schenken. In De Samenhof gaat de prediking 

onder andere uitgebreid over de opstanding en over de hemelvaart van Christus.  

 Nieuw: In beide gemeenten is de aandacht voor dit aspect van de morele ruimte van Christus 

sterk aanwezig in de dankbaarheid, het vertrouwen en blijdschap. In beide gemeenten is er 

in de onderzochte preken geen aandacht voor de vernieuwing van de gebroken schepping en 

de profetische boodschap van mensen uit misbruik, uitbuiting en onrecht. Wel willen de 

                                                             
113 Zie paragraaf 2.5 
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gemeenten een plek zijn waar mensen in hun persoonlijk leven herstel mogen vinden. In 

Midden-Betuwe zijn er vernieuwingsavonden en is er een verlangen naar de werking van de 

Geest. In de prediking gaat het onder andere over bevrijd worden van de angst voor mensen 

doordat Christus hun leven vervult. In De Samenhof gaat het om het herstel van mensen die 

de liefde van Christus leren kennen, die zich geliefd en aanvaard weten.  

In onze theoriebespreking hebben we ook aandacht besteed aan de plaats van de gemeente binnen 

de samenleving. Kinneging schetst het verval van de Westerse samenleving en de noodzaak om terug 

te keren naar het gedachtegoed dat onder andere is ontleend aan de joods-christelijke traditie.114 

Hierin ligt een uitdaging voor de christelijke gemeenschap. We hebben gesteld dat het baptisme zijn 

identiteit vindt in Christus, maar ook in de verbondenheid met de samenleving. Door Christus na te 

volgen en in te gaan op de uitdagingen waarvoor ze door de samenleving en de tijd wordt gesteld, 

ontwikkelt de gemeente de deugden van Christus die de wereld nodig heeft. Deugden die we volgens 

Wright nu al leren en die ons geschikt maken om in de toekomst binnen de vernieuwde schepping te 

kunnen leven.115 Deze gedachte over de plaats van de gemeente van Jezus Christus binnen de 

samenleving vormt een belangrijke wegingsfactor. De vraag dringt  zich op in hoeverre de gemeente 

zich door de samenleving en de wereld laat uitdagen in het vorm geven van hun gedeelde identiteit. 

Laten de gemeenten zich uitdagen om vanuit het evangelie antwoorden te geven op de vragen en 

behoeften van de (globale) samenleving in onze tijd? In de prediking lijkt de gerichtheid op de 

situatie van de samenleving en de toestand in de wereld niet heel groot te zijn. 

Heeft de boodschap van het evangelie van het Koninkrijk ook een hoopvol perspectief voor 

‘ongelovige mensen’ die leven in het hier en nu op deze aarde? Of is er alleen een boodschap voor 

individuele gelovigen dat hun schuld is vergeven en dat ze zich mogen verheugen op een toekomstig 

hemels leven zonder hun ongelovige medemensen? De boodschap die de kerk lijkt te brengen is niet 

‘we komen bij jullie’, maar veel meer ‘kom bij ons’. Zoals een gemeentelid in Midden-Betuwe nee 

antwoordde op de vraag of de prediking paste bij wie de gemeente wil zijn en in zijn toelichting 

schreef: “we willen wel naar buiten treden, maar we zijn toch vooral naar binnen gericht net als 99% 

van de gemeenten”. Wanneer we naar Jezus Christus kijken, dan weten we dat Hij eerst naar ons 

toekwam, voordat Hij zei: “kom bij Mij”. Hij heeft het karakter van het Koninkrijk getoond en 

verwacht van zijn volgelingen dat ze hetzelfde zullen doen. Dat ze naar mensen toegaan en 

hongerige mensen zullen voeden, naakte mensen kleden en vreemdelingen welkom zullen heten.116  

We zijn gezamenlijk uitgedaagd om Christus na te volgen! 

We leven in een gebroken wereld en zijn onvolmaakte mensen. Deze uitdaging kunnen we alleen dan 

aangaan als we Christus voortdurend centraal zetten, totdat Hij komt om Zijn Koninkrijk definitief te 

vestigen. Dat is ook wat de beide onderzochte gemeenten doen. Het afsluitende antwoord op onze 

onderzoeksvraag is dan ook dat deze gemeenten laten zien dat er binnen de Unie van 

Baptistengemeenten in Nederland diversiteit en veelkleurigheid aanwezig is. In de samenkomsten 

heeft de prediking een belangrijke plaats. De prediking is een powerful practice, die de levens van 

gemeenteleden beïnvloedt en de identiteit van de gemeenten versterkt. De prediking is een shared 

expression of shared identity. Deze gedeelde identiteit wordt in de gemeenten Midden- Betuwe en 

De Samenhof zichtbaar in een verbondenheid die duidelijk voortkomt uit de gezamenlijke gerichtheid 

op Christus en de Bijbel. 

  

                                                             
114 Zie paragrafen 2.6, 2.7 
115

 Zie paragraaf 2.7 
116 Mattheüs 25: 31-46 
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Bijlage: Overzicht vergelijking onderzoeksresultaten 
 

Onderdeel/ 
aspect 

Midden Betuwe De Samenhof Anders of 
gelijk? 

 

Liturgische feiten 

Liturgie: Evangelisch: tweedeling: 
zang/ het Woord. 

Reformatorisch A 

Leiding: Voorganger en zangleider Voorganger A 

Bijzonderheden: Veel ‘andere’ elementen  ‘Gebruikelijke’ 
dienstonderdelen 

A 

Schriftlezing: Als onderdeel van de preek Gescheiden van de preek A 

Bijbelvertaling: NBV-HSV NBV-Bijbel in gewone taal G 

(grotendeels) 

PowerPoint: Alle 3 de diensten 2 van de 3 diensten G 

Plek voorganger: Achter de katheder Achter de katheder G 

Kleding 

voorganger: 

Casual Kostuum of colbert A 

Theologische analyse 

Aantal gelezen 

Bijbelgedeelten:  

17 Bijbelgedeelten 27 Bijbelgedeelten A 

Afkomstig uit: 100% Nieuwe Testament 30% Oude Testament/ 
70% Nieuwe Testament 

A 

Opvallend: Nadruk op Mattheüs Geen teksten uit de 
brieven 

- 

Keuze teksten op 

grond van: 

Jaarthema Bijbeltekst & belevenis A 

Volgorde waarin 

de kernwaarden 

van Ellis aan bod 

komen: 

1-2-3-4 1-2-4-3 A 

Voor welke 

kernwaarden is er 

weinig aandacht? 

 

3 en 4 3 en  4 
 

G  
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Belangrijkste 

punten bij 

kernwaarde 1: 

Christus centraal Christus centraal G  

Belangrijkste 

punten bij 

kernwaarde 2: 

Het meeste aandacht voor: 
het bewonderen, eren of 
belijden van Gods 
karaktereigenschappen en 
het overgeven van eigen 
leven in vertrouwen op Gods 
trouw en genade. Beide 11x 

Het meeste aandacht 
voor: het overgeven van 
eigen leven in vertrouwen 
op Gods trouw en genade.  
10x 

A 

Belangrijksten 

punten bij 

kernwaarde 3: 

Deze komt het minste aan 
bod, hooguit 1x. 

Het belang van onderlinge 
liefde en zorg 
(watchcare).(5x) 

A 

Belangrijkste 

punten bij 

kernwaarde 4: 

Het schetsen van het 
toekomstige perspectief van 
Gods heerschappij en recht 
doen (oordelen) (3x)  
Totaal:4x 

Het schetsen van het 
perspectief van Gods 
heerschappij in het hier en 
nu van deze wereld (4x) 
Totaal: 7x 

A 

Exit poll 
 

Het gevoel dat de 

gekozen Schrift-

lezing oproept bij 

de mensen: 

(1) Vertrouwen (7x, 8x en 
8x).  
(2) Blijdschap (2x, 3x en 3x).  
Verder zijn de antwoorden 
zeer divers. 

(1) Vertrouwen (8x, 12x 
en 11x).  
(2) Blijdschap (6x, 4x en 
4x). 

G  

Dominante 

thema’s: 

(1) Toewijding 
(2) Bemoediging                   
(3) Toewijding 

(1) Bemoediging  
(2) Bemoediging 
(3) Bemoediging 

A, maar wel 

gelijkend 

Sluit het thema aan 

bij wie de 

gemeente wil zijn? 

Ja: 87% 
Nee: 8%117 
?: 5% 

Ja: 98%  
Nee:  2%  
?: - 

G 

(grotendeels) 

Overige zaken 

Sfeer: Ontspannen, relaxed en 
ongedwongen. 

Familiair, wat strakker 
geregeld maar 
ontspannen. 

A, maar wel 
gelijkend 

Kerkelijke kleur: Orthodox-evangelisch Ruimdenkend, maar niet 
vrijzinnig 

A 

Gerichtheid: Wil naar buiten gericht zijn In de eerste plaats naar 
binnen gericht 

A 

Beeld/ metafoor: Paardenbloem en druiventros Familie en ruimdenkende 
baptistengemeente 

A 

 

                                                             
117 Het is belangrijk om hier op te merken dat slechts één van de mensen die hier nee aankruisten, werkelijk 
nee bedoelde. De meesten gaven in de toelichting aan dat de gemeente inderdaad een naar buiten tredende 
gemeente wil zijn, maar dat in de praktijk nog heel beperkt is. 


