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D e kerk in Nederland is een
discussiethema geworden.
Niet vreemd, want de

toekomst ziet er niet al te rooskleu-
rig uit. Het aantal actieve kerkleden
neemt nog altijd af, zowel bij katho-
lieken als protestanten, alle pogin-
gen om leven in de brouwerij te
brengen ten spijt. De krimp leidt tot
samenvoeging van gemeentes en
parochies, het aantal priesters en
predikanten loopt achteruit en er
moet worden bezuinigd. Waar blijft
de kerk, na een kleine vijftig jaar
ontkerkelijking en secularisatie?
Deze vraag heeft Erik Borgman
(1957), hoogleraar publieke theolo-
gie aan de universiteit van Tilburg,
als titel voor zijn boek gekozen:
Waar blijft de kerk?

De ondertitel maakt duidelijk dat
de auteur, prominent katholiek en
leken-dominicaan, zich hier bezig-
houdt met ‘opbouw in tijden van
afbraak’. Wie hoopt dat Borgman
een stappenplan presenteert, of in
elk geval aanwijst wat nog gedaan
kan worden, zal verrast zijn door
het karakter van dit boek. Borgman
houdt zijn lezers voor dat er eigen-
lijk niets valt te doen in de sfeer van
actief ingrijpen of anticiperen op
toekomstige ontwikkelingen.

Eerder dan een programma biedt
Borgman in zijn boek een bezinning
over kerk-zijn, waarin hij niet de
problemen wegwuift, maar wel laat
zien dat ontspannenheid de beste
optie is, of beter gezegd: ontvanke-
lijkheid. In ‘wat we doorgaans waar-
nemen als problemen’, mag de kerk
leren ‘de kiemen te zien van de
toekomst die God bezig is ons te
geven’.

Vanaf de eerste bladzijde maakt
Borgman duidelijk waarop de aan-
dacht zich zou moeten richten. De

kerk mag dan in een fase van ach-
teruitgang verkeren, met honder-
den parochies die worden opgehe-
ven of opgaan in fusies - dit moet
per se niet leiden tot een vlucht
naar voren. ‘Ik stel voor de berich-
ten over krimp en de prognoses
over afbraak te beschouwen als een
list van de heilige Geest’, schrijft
Borgman. Door de achteruitgang
van de kerk worden we teruggewor-
pen op de meest elementaire religi-
euze vraag: ‘wie en wat is God en
wat betekent het om in hem te
geloven?’ De juiste focus ligt dan
niet bij plannen die wijzelf beden-
ken om uit het slop te geraken,
maar bij het ‘ontdekken welke
plannen er met ons zijn’. Borgman
draait de zaak dus helemaal om, op
een manier die karakteristiek is
voor zijn theologische insteek. We
moeten leren ‘weer iets gaan ont-
vangen: de signalen van de Geest’.

De tegenstelling tussen doen en
ontvankelijkheid is geen psycholo-
gische truc, ter kalmering van het
sombere gemoed van de kerkgan-
ger. Het gaat hier, betoogt Borgman,
om een fundamentele kijk op wat
de kerk is en waar zij voor staat.
Wat hem betreft is de kerk een plek
waar de wereld voor Gods aange-
zicht verschijnt. Dit betekent dat
menselijke ervaringen ‘in het licht
van het geloof worden opgenomen’
en ook ‘gelouterd’.

Dit opent voor de kerk het zicht op
de wereld in al zijn aspecten, en
breekt de naar binnen gekeerde blik
open. Inspiratie hiervoor vindt
Borgman in de uitspraken van het
Tweede Vaticaans Concilie, waar hij
vaak aan refereert in zijn boek. Ook
paus Franciscus komt zeer geregeld
aan het woord in Borgmans betoog.
De kerk zou ‘op de uitkijk’ moeten
staan, lettend op naar tekenen van
Gods bevrijdende aanwezigheid in
de wereld. Dit betekent niet dat de
kerk ‘nuttig’ zou moeten zijn naar
de maatstaven van de buitenwereld.
De kerk heeft haar eigen verhaal en
haar eigen insteek: laten zien dat
mensen op Gods initiatief ‘onlosma-
kelijk verbonden zijn met God’ en
daarom ook ‘onlosmakelijk verbon-
den met elkaar’. De kerk luistert
aandachtig naar de ‘tekenen van de
tijd’, en interpreteert die ‘in het
licht van het evangelie’.

Eigenwijs
De kerk heeft ‘eigenwijzerds’ nodig,
noteert Borgman, ‘die zien wat
niemand anders ziet’ en antwoord
geven op wat zij menen dat van hen
gevraagd wordt. Bijvoorbeeld de
man die aan Borgman vertelde dat
hij tijdens het uitlaten van zijn

hond met vluchtelingen te maken
kreeg, bij hun lot betrokken raakte
en daarin zijn roeping verstond. Als
iets dergelijks gebeurt, ‘wordt de
kerk opnieuw opgebouwd’, weet
Borgman. En daarbij mag je gerust
blijven spreken over ‘zielen win-
nen’, als je beseft dat Jezus werke-
lijk ‘levend water’ geeft: ‘onvergan-
kelijk leven en blijvende levens-
kracht’. Het is het juiste medicijn
voor een cultuur waarin mensen
veerkracht missen, er alleen voor
staan en perspectief ontberen.

Creativiteit
Hoewel Borgman betoogt dat een
kerk ‘een smeltkroes van verande-
ring’ kan zijn, vol van ‘creativiteit
en bij tijden zelfs ‘rotzooiig’, kon-
digt hij geenszins een organisatori-
sche revolutie af. Een rode draad in
Waar blijft de kerk? is juist de nadruk
op wat er in het hier en nu voorhan-
den is, om daarin Gods aanwezig-
heid te proeven. Er is ‘geen weg
naar kerk-zijn’, noteert hij met
gevoel voor diepzinnigheid, maar
‘kerk-zijn is de weg’. Plannen en
nieuwe initiatieven, ontvluchten
vaak het hier en nu, en dat hoort
niet bij de kerk, vindt Borgman.

In zijn boek valt een kritische

toon te beluisteren als het gaat om
de management-achtige drang van
de kerkleiding om parochies en
kerkgebouwen te sluiten of te fuse-
ren en allerlei kerkelijke werkzaam-
heden af te stoten. Men kan gemak-
kelijk voorbij gaan aan ‘betekenis-
volle vormen van pastoraat’ en ook
aan de ‘aanwezigheid’ die de lokale
kerk belichaamt.

Borgman pleit ervoor om in
terughoudendheid te oordelen over
allerlei werk dat in en vanuit de
kerk gebeurt, en niet zomaar ergens
de stekker uit te trekken. Nieuws-
gierige verwachting is beter dan alle
drang tot experimenteren de deur
te wijzen. Dit past per slot van reke-
ning bij de aard van de kerk, die
overal speurt naar Gods aanwezig-
heid en haar antenne afstemt op de
Geest.
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Erik Borgman stelt voor de berichten over krimp en de prognoses over afbraak te beschouwen als een list van
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Gisteren presenteerde Erik Borgman zijn
nieuwe boek: Waar blijft de kerk? Het gaat
hem om ‘opbouw in tijden van afbraak’.
Negativisme ten aanzien van de kerk wijst
hij resoluut de deur: ‘Onze verwardheid
betekent geen godverlatenheid.’

Nieuwsgierige
verwachting is beter
dan alle drang tot
experimenteren de
deur te wijzen

Tjerk de Reus
Recensie

Nijmegen | De helft van de groei van
zes grote evangelische gemeenten in
Nederland ontstaat door overstap-
pers uit traditionele kerken. Toch ne-
men buitenkerkelijke toetreders ook
een kwart van de groei van deze groe-
peringen voor hun rekening. Dat
concludeert onderzoeker Paul Ver-
meer van de Radboud Universiteit in
Nijmegen op grond van een nog lo-
pend onderzoek.

Vermeer, docent empirische reli-
giewetenschappen in Nijmegen,
neemt de evangelische gemeenten
sinds vorig jaar onder de loep, samen

met Peer Scheepers, hoogleraar me-
thoden en technieken. „We willen
weten waarom evangelische ge-
meenten groeien en bloeien als nooit
tevoren, terwijl traditionele protes-
tantse en rooms-katholieke kerken
leeglopen”, vertelt Vermeer.

De onderzoekers selecteerden zes
grote evangelische gemeenten (meer
dan duizend leden) en vroegen ze om
onder hun leden een online vragen-
lijst uit te zetten. Het gaat om onder
meer de Vrije Evangelisatie Zwolle
(VEZ), Vrije Baptistengemeente Park-
kerk in Groningen, en Evangelische
kerk De Pijler in Lelystad.

De resultaten van die enquête
worden op dit moment verwerkt.
Vermeer ligt op 12 november een tip-
je van de sluier op tijdens een pu-
bliekslezing. „We hebben de kerk-
gangers gevraagd naar ervaringen tij-
dens vieringen, naar hun waarden en

overtuigingen, naar hun kerkelijke
geschiedenis en naar hun sociale ach-
tergrond. Dezelfde vragenlijst is
voorgelegd aan een representatieve
steekproef van de Nederlandse bevol-
king, zodat we een vergelijking kun-
nen maken tussen de leden van evan-
gelische gemeenten en het religieuze
en sociale profiel van de gemiddelde
Nederlander.”

Religieuze ervaringen
Het is voor Vermeer inmiddels duide-
lijk dat evangelische gemeenten
vooral mensen trekken die op zoek
zijn naar „innerlijke religieuze erva-
ringen”. ,,De meeste geënquêteerden
rapporteren dat ze een bekeringser-
varing hebben. Het zijn zeker geen
religieuze zoekers. Het zijn ook geen
mensen die ergens bij willen horen
en in de kerk een prettig sociaal ver-
band zien.”

Nog geen kwart van de leden van
evangelische gemeenten is volgens
Vermeers onderzoek oorspronkelijk
afkomstig uit deze gemeenschappen.
„Meer dan de helft komt uit traditio-
nele protestantse kerken. Op rooms-
katholieken hebben evangelische ge-
meenten nauwelijks aantrekkings-
kracht. Wat echter wel opvalt: een
kwart van de kerkgangers heeft oor-
spronkelijk geen kerkelijke achter-
grond. Het zijn zogezegd bekeerlin-
gen. Dat vinden we interessant, we
hopen uit te pluizen wat voor hen re-
denen zijn om zich bij een evangeli-
sche gemeente aan te sluiten.”

Vermeer wil daarnaast meer on-
derzoek doen naar de groep mensen
die om religieuze redenen overstapt.
„De indruk bestaat dat, kijkend naar
de groep mensen die afkomstig is uit
de Protestantse Kerk in Nederland,
het een rol speelt dat in de kerkelijke

gemeente van herkomst de ortho-
dox-protestantse leer verwatert.”

Anderzijds zijn er volgens Ver-
meer ook overstappers „vanuit zware
gereformeerde kerken, die in de
evangelische gemeente een soort ‘or-
thodoxie-light’ herkennen. Je hoort
er in de preken geen hel en verdoe-
menis, integendeel: evangelische ge-
meenten willen mensen kracht ge-
ven en stimuleren.”

De Nijmeegse onderzoekers zijn
niet van plan met een rapport te ko-
men vol tips over hoe je een kerk
kunt laten groeien. „We hebben geen
oordeel over de kerken die we bestu-
deren. De resultaten van ons onder-
zoek moeten vanaf volgend jaar ver-
schijnen in een aantal wetenschap-
pelijke artikelen. Wellicht breiden
we het onderzoek op termijn nog uit
naar andere landen, en misschien
komt er ooit nog een boek uit.”

Onderzoek: evangelischen blijven groeien
: Toetreders komen van andere

kerken maar ook van mensen
buiten de kerk
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