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De 5 uitdagingen 
 

Voor u ligt een klein document waarin 5 uitdagingen staan beschreven waar de Adventkerk 

in België en Luxemburg voor staan. Deze 5 uitdagingen zijn geformuleerd door het Dagelijks 

Bestuur in samenspraak met het federatiebestuur en predikanten. Verschillende 

predikanten hebben meegeholpen om deze verschillende uitdagingen verder uit te werken. 

Ik wil dan ook Christian Bultinck, Maria Delgado, Johan Delameillieure en Iwan Voerman 

danken voor hun bijdragen.  

 

Dit document is in eerste instantie bedoeld als hulp voor het oriëntatiecomité en als 

discussiedocument voor de verschillende gemeentebesturen ter voorbereiding op de 

Administratieve Vergadering van 2015. Er is heel bewust gekozen om ze geen problemen te 

noemen, daarin zit een te negatieve lading waardoor al snel naar schuldigen worden 

gezocht in plaats van een oplossing. 

 

Uiteraard zijn de 5 uitdagingen niet de enige uitdagingen waar de Adventkerk voor staat. 

Ergens moet er een keuze worden gemaakt en het dagelijks bestuur, het federatiebestuur 

en de predikanten vonden dat deze 5 uitdagingen het voornaamste waren. Het mag 

duidelijk zijn, na het lezen van deze uitdagingen, dat ze niet eenvoudig op te lossen zijn en 

dat ze zelfs meer tijd nodig hebben dan een mandaat van 4 jaar. Het is dan ook belangrijk 

dat bij het meedenken naar oplossingen er eerder in grote lijnen gedacht moet worden dan 

in de kleine details. Welke algemene richting willen we met elkaar opgaan om zo op een 

goede manier om te gaan met de uitdagingen.  

 

Ik zou u willen vragen om de stukken aandachtig door te lezen. Zie ze niet als oplossingen 

maar meer een beschrijving van de uitdaging. Probeer in algemene en grote lijnen te 

denken. Mocht u als gemeentebestuur de behoefte hebben bij te dragen aan de discussie 

binnen het plannencomité dan bent u vrij om uw bemerkingen en richtingen te sturen naar 

info@adventist.be het liefst zo spoedig mogelijk. We realiseren ons dat dat kort dag is, 

maar hopen dat u toch de tijd kunt vinden om eventueel wat reacties te plaatsen. 

 

Hartelijk dank voor uw medewerking en Gods zegen bij het lezen en verwerken van deze 

uitdagingen. 

 

Jeroen Tuinstra 

Voorzitter 

  

mailto:info@adventist.be
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Samenvatting 5 uitdagingen 
 

De multiculturele kerk (pagina 3) 

De kerk reflecteert in hoge mate de culturele diversiteit van de samenleving. Naarmate een 

bepaalde taal of culturele groep groeit, vindt er clustervorming plaats. Over het algemeen 

betekent dit in de kerk dat de groep zich afscheidt en op culturele of taal basis een nieuwe 

gemeenschap vormt. Hoe wil de BLF hiermee om gaan in de toekomst en wat zijn mogelijk 

consequenties voor haar beleidskeuzes in deze? 

 

Theologische diversiteit (pagina 6) 

Binnen het Adventisme bestaat er een gamma aan theologische opvattingen binnen een 

bepaalde bandbreedte. Dit komt veelal tot uitdrukking in de verschillende opvattingen rond 

de rol van de vrouw in het ambt, het gebruik en verstaan van Ellen White, verstaan en 

begrip rond de schepping, het lezen en interpreteren van de schrift, etc. Wil de BLF hier 

ruimte voor geven, hoe wil ze dit doen en hoe garandeert ze de bescherming van mogelijke 

minderheidsstandpunten?  

 

Kerkverlating onder jongeren (pagina 7)  

Onderzoek uit de Verenigde Staten toont aan dat 70 tot 85 % van de jongeren de 

Adventkerk verlaten. Dit cijfer is waarschijnlijk niet veel anders in Europa, wellicht door de 

sterk geseculariseerde samenleving is het goed mogelijk dat dit percentage gemiddeld 

hoger ligt. Hoever zijn we bereid te gaan als BLF om deze zogenaamde achterdeur te 

sluiten? Welke bandbreedte qua beleid en aanpassingen kunnen we als BLF aan? 

 

Diversiteit in de oprichting van kerken (pagina 9) 

In de huidige postchristelijke en postmoderne samenleving is er een inherent wantrouwen 

naar institutionele religie. Een van boven opgelegde kerkstructuur op lokaal niveau is 

tevens niet flexibel genoeg om zich aan de lokale missionaire behoeften aan te passen. 

Verschillende kerkvormen hebben zich reeds gevormd in de kerkplantbeweging. Hoe gaan 

we als BLF deze nieuwe kerkvormen een plaats geven en hoe garanderen we de 

herkenbaarheid van de Adventkerk en het democratische principe in de kerk?  

 

Rol van de predikant en leden (pagina 11) 

Gemiddeld heeft de predikant nu 3 tot 4 gemeenten en eventueel een extra taak op de 

federatie. Hierdoor is de taak en rol van de predikant aan een grote verandering 

onderhevig. Tevens wordt er meer verwacht van de gemeenteleden zelf. Wat mag en kan 

er nog verwacht worden van de predikant in de lokale gemeente? Hoe kunnen we een 

burn-out onder predikanten voorkomen door de zwaardere taakstelling? En wat mogen en 

kunnen we verwachten van gemeenteleden zelf?  
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De multiculturele kerk 
 

Multiculturaliteit is een gevoelig onderwerp, aangezien een discussie hieromtrent in de 

samenleving veelal omgeven is met vooroordelen en discriminatie. Veelal wordt de 

groeiende multiculturaliteit de schuld gegeven van vele problemen in de samenleving; 

criminaliteit, werkeloosheid, extremisme, etc. Hoewel er ook vooroordelen en discriminatie 

voorkomt in onze kerk, is de eigenlijke uitdaging waar we voor staan als kerk in België en 

Luxemburg van geheel andere orde.  

 

Taal als uitgangspunt 

Allereerst is het bijzonder moeilijk om precies aan te geven hoe multicultureel onze 

federatie is. De begrippen autochtoon (oorspronkelijke bewoner van het land) en 

allochtoon (bewoners uit een ander land of andere cultuur, veelal niet-westers) zijn niet 

toereikend. En alvorens dan ook vast te lopen in de definitie van bepaalde begrippen 

hebben we hier gekozen om de taal die gesproken wordt in de gemeente als uitgangspunt 

te nemen. In algemene termen betekend dit dat een allochtone kerk, een kerk is waar de 

preek niet of nauwelijks in één van de twee landstalen van België wordt gevoerd. Hierbij 

moet wel opgemerkt worden dat dit niet altijd een geheel waarachtig plaatje oplevert. Zo 

zijn er grote culturele verschillen tussen Portugeessprekenden uit Portugal en Brazilië en 

zijn er tevens grote culturele verschillen tussen een Franstalige Belgische kerk en een 

Franstalige Afrikaanse kerk. Deze verschillen worden niet zichtbaar in deze cijfers aangezien 

deze groepen als één cultuur worden gezien (i.e. Portugeessprekend of Franstalig).    

 

Waarom taal als uitgangspunt 

De taal die over het algemeen vanaf de kansel wordt gesproken is een aardige indicator 

over in hoeverre de leden van de gemeente zich hun “nieuwe” omgeving (België of 

Luxemburg) hebben eigen gemaakt of hun “oude” cultuur hebben losgelaten. Na enkele 

generaties verwaterd namelijk de kennis van de taal van het land van origine en is er dus 

ook minder behoefte aan een preek of liederen in die taal. Taalkerken bestaan ook veelal 

uit eerste generatie migranten of immigranten en hun kinderen. Er is een grote behoefte 

om de kerkcultuur uit eigen land te preserveren door middel van de taal, de liederen, 

volgorde van de eredienst, etc.  

 

Hoe multicultureel is onze federatie 

Als we de taal als uitgangspunt nemen dan zien we in de afgelopen 10 jaar (2003 – 2014) 

een aardige verschuiving plaats vinden.  

 

 
❶ Nederlands   ❷ Frans   ❸ Engels  ❹ Roemeens   ❺ Spaans   ❻ Portugees   ❼ Russisch 

 
In 2014 was 38% van de kerken Nederlandstalig, 34% Franstalig en 28% anderstalig. In 2003 
was dit 47% Nederlandstalig, 43% Franstalig en 10% anderstalig. Dit betekend niet dat de 

2003 2007 2011 2014
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Nederlandstalige of Franstalige gemeenten zijn geslonken, het tegenovergestelde zelfs. Het 
gemiddelde groeipercentage van de Nederlandstalige gemeenten in de afgelopen 10 jaar is 
4,5% en dat van de Franstalige gemeenten 3,4%. Hierbij moet wel de kanttekening gemaakt 
worden dat als we gemeenten die een bepaalde voertaal hebben, maar voor een groot 
gedeelte bestaan uit migranten of immigranten dat dan de cijfers anders liggen. Als 
bijvoorbeeld de gemiddelde groei van de gemeente Gent uit de Nederlandstalige cijfers 
wordt gehaald dan is het gemiddelde groeipercentage -1,2%. Als bij de Franstalige cijfers de 
gemiddelde groei van de gemeenten Woluwé, Bruxelles Centre, Liège en Bruxelles 
Francophone Africain worden gehaald dan is het gemiddelde groeipercentage -7,5%1.  
 

Taal 2003 2007 2011 2014 gem. groei 

Nederlands 894 953 963 1021 4,56% 

Frans 817 842 867 905 3,47% 

Engels 80 117 175 146 26,42% 

Roemeens 
 

97 174 288 72,45% 

Spaans 73 110 118 146 27,23% 

Portugees 
 

34 45 127 107,29% 

Russisch 37 34 31 40 4,03% 

 
Brusselse uitdaging 

In de onderstaande tabel kun je zien dat gemiddeld 78% van de anderstalige kerken in het 

Brussels gewest liggen, daarbij is het voornamelijk een Brusselse uitdaging. Echter is het 

wel zo dat de rest van België en Luxemburg wellicht proportioneel hetzelfde blijven, maar 

numeriek er ook meer mee in aanraking zullen komen. 

 

 2003 2007 2011 2014 

Anderstalig BXL 153 343 391 547 

Anderstalig Rest 37 49 152 200 

Percentage in BXL 81% 88% 72% 73% 

 

Groei 

De anderstalige gemeenten groeien gemiddeld met een aanzienlijk hoger percentage dan 

de Nederlandstalige of Franstalige gemeenten. Gemeenten die net zijn gestart tonen een 

gemiddeld groeipercentage van 70 tot 100%, terwijl de al wat “oudere” anderstalige 

gemeenten een gemiddeld groeipercentage van 25% tonen. De Russischtalige gemeenten 

of groepen vormen hier een uitzondering op, waarschijnlijk vanwege de lage aantallen 

Russischtalige immigranten in België. Het lage gemiddelde groeipercentage van de 

Nederlandstalige en Franstalige gemeenten word niet noodzakelijkerwijs veroorzaakt door 

de sterke groei van de anderstalige gemeenten. De één zit de ander niet in de weg. Het is 

echter wel zo dat de groei van de anderstalige gemeenten ook voornamelijk onder 

anderstaligen is. Het bereiken van de autochtone bevolking in België en Luxemburg kan dus 

niet gedaan worden door een anderstalige gemeente, maar enkel door gemeenten die 

tenminste de autochtone talen spreekt.  

 

                                                           
1 Deze kerken bestaan voor een groot gedeelte uit migranten of immigranten. Voor Liège en Gent 
zijn dit veelal studenten.  
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Uitdagingen 

De voornaamste uitdagingen die volgen uit de multiculturele kerk hebben betrekking op de 

kerkelijke cultuur die met de taal meekomt. De verschillen in kerkelijke cultuur komen dan 

weer voornamelijk tot uitdrukking in wat wel of niet als geaccepteerd gedrag wordt gezien. 

Zo wordt er verschillend gedacht over hoe om te gaan met gescheiden koppels, 

samenwonen en verschillende vrijetijdsbestedingen als dansen en bioscoopbezoek. Maar 

ook de stijl van evangeliseren, Bijbelstudie en de voorwaarden tot de doop kunnen 

verschillend zijn. 
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Theologische Diversiteit 
 
Binnen het Adventisme in het algemeen bestaat er een gamma aan theologische 
opvattingen binnen een bepaalde bandbreedte. Dit komt veelal tot uiting in verschillende 
opvattingen omtrent de rol van de vrouw in het ambt, het gebruik en verstaan van de 
geschriften van E.G. White, het verstaan en het begrip van de schepping, het lezen en 
interpreteren van de Bijbel, etc. 
 
Deze bandbreedte van theologisch opvattingen kan, min of meer, worden geïdentificeerd 
met bepaalde theologische stromingen van binnen of van buiten het Adventisme. Het is 
echter niet mogelijk om deze theologische stromingen precies af te lijnen, daar sommige 
gelovigen en gemeenten elementen van meerdere stromingen in zich verenigen. Binnen 
onze Belgisch‐Luxemburgse Federatie zijn ook diverse stromingen aanwezig. Zonder leden 
of gemeentes te viseren noemen we enkele hiervan (in alfabetische volgorde zonder 
belangrijkheid aan te duiden) om een idee te geven van de dynamiek en spanningsvelden 
die deze uiteenlopende stromingen kunnen creëren.2  Geen enkele van onderstaande 
stromingen lijkt dominant te zijn in onze federatie.  
 
Charismatisch Adventisme: staat open voor diverse (nieuwe) vormen van aanbidding en 
muziek in de kerk met de nadruk op een meer emotionele en spirituele beleving en ervaring 
van het geloof. 
 
Emerging Church theologie: benadrukt het belang van conversatie binnen en buiten de 
kerk. Het onderstreept verder evolueren en niet stil staan bij een bepaald geloofsgoed. Het 
is experimenteel van aard en postmodern gericht. 
 
Historisch Adventisme: is traditioneel georiënteerd en gericht op het bewaren van de 
oorspronkelijke leer zoals geformuleerd door de pioniers van de Adventkerk. 
 
Laatste Generatie Theologie: leert dat volledig overwinning van zonde noodzakelijk is voor 
de laatste generatie die zal leven voor de wederkomst van Christus. 
 
Progressief Adventisme: is protestants georiënteerd. Progressieven hebben vragen over 
bepaalde geloofspunten en het traditioneel geloofsgoed en staan veelal open voor 
interkerkelijke dialoog en samenwerking.  
 
Het probleem dat zich stelt naar aanleiding van de theologische diversiteit  lijkt het 
potentieel gevaar voor een  veroordelende en karikaturiserende houding ten opzichte van 
de aanhangers van andere stromingen in preken, geschriften en uitspraken.  
 
Gelet op de bestaande theologische diversiteit binnen onze federatie en de kerk van de 
ZDA  wereldwijd, zijn wij bereid om onze eigen theologische visie dusdanig te uiten en te 
verdedigen, dat  dit gebeurt op een respectvolle manier ten opzichte van de andere 
theologische stromingen?  

                                                           
2 Voor Meer informatie 
zie: en.wikipedia.org/wiki/Charismatic_Adventism 
en.wikipedia.org/wiki/Historic_Adventism 
|en.wikipedia.org/wiki/Last_Generation_Theology| 
en.wikipedia.org/wiki/Progressive_Adventism|en.wikipedia.org/wiki/Emerging_church 
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Kerkverlating onder jongeren 
 

De laatste decennia wordt het fenomeen van kerkverlating, vooral door jongeren, als een 

heus probleem ervaren. Onderzoek uit de Verenigde Staten toont aan dat 70 tot 85% van 

de jongeren de Adventkerk verlaten. Zonder over precieze cijfers te beschikken, is het 

duidelijk dat ook de kerken in onze federatie hier niet aan ontsnappen. Nogal wat kerken 

hebben bijna geen jeugd (meer). In sommige kerken zijn hele generaties jongeren / 

jongvolwassenen verdwenen. Soms zijn er wel nog kinderen, maar een niet onbelangrijk 

deel van hen haakt af wanneer ze ouder worden. 

Er lijkt ook een evolutie te zijn: vroeger kwam een deel van de kerkverlaters enkele jaren 

later terug. Dit is nu veel minder het geval. Wel is het zo dat heel wat kerkverlaters (niet 

alle!) gelovig (christen) blijven, of toch op zijn minst zinzoekers. Wat ze niet vinden in de 

traditionele kerk, wordt dan elders gezocht, bijv. in 

spontane (huis)groepen. 

Studies, en ook enkele voorbeelden in onze federatie, 

tonen aan dat daar waar nog een groot aantal jongeren 

zijn en er tal van jeugdactiviteiten worden aangeboden, 

jongeren zich langer verbonden voelen met de kerk. Dit is 

echter geen garantie dat ze ook als jongvolwassene of 

volwassene nog blijven komen. 

Van de jongeren die naar de kerk blijven gaan, doet 1 op 

6 dat door druk van de omgeving; sommige anderen uit 

angst om ‘verloren te gaan’. Ook is vastgesteld dat 

jongeren die in de kerk blijven vaak eerder conservatief 

denken (soms wordt het begrip ‘fundamentalisering’ 

gebruikt). 

 

Waarom de kerk verlaten? 

Naast de algemene secularisatie, persoonlijke twijfel 

en onverschilligheid, hebben plaatselijke elementen 

zeker hun invloed (specifieke spanningen en 

problemen, relaties met predikant of ouderling, 

algemene sfeer in de plaatselijke kerk, relaties tussen 

leden,…). Ook ingrijpende veranderingen in een bepaalde 

levensfase spelen een rol: hogere studies aanvatten, werken, op zichzelf gaan wonen, een 

gezin stichten. 

In een uitgebreide Amerikaanse studie uitgevoerd door de Barna Group (o.l.v. David 

Kinnaman) ‘You lost me: why young christians are leaving church… and rethinking faith.’ 

(2007-2011), kwamen een zestal belangrijke punten naar voor, waar kerken actief rekening 

mee kunnen houden. Het spreekt voor zich dat onderstaande opmerkingen niet in dezelfde 

mate gelden voor alle kerken. 

 

1. De kerk is niet relevant voor hun leefwereld, een wereld die heel snel verandert. 
De kerk wordt ervaren als een ivoren toren die weinig gemeen heeft met hun cultuur 
(levensstijl, technologie, manier van denken). Theologie en leerstellingen primeren 
vaak op de echte levens- en wereldproblemen. De kerk is bang voor ‘de wereld’ (die 
soms zelfs wordt gedemoniseerd). 

Eigenschappen van ‘millennials’ 

(geboren tussen 1980 en 2000) 

Thom S. Rainer 

 goed opgeleid 
 trouwen later of helemaal niet 

(samenwonen) 
 relationeel ingesteld 
 hebben toegang tot veel informatie 

en willen leren 
 communiceren meer dan vorige 

generaties; zijn mondiger 
 staan open voor diversiteit 
 denken dat ze een impact kunnen 

hebben op de toekomst (“yes we 
can”) 

 spiritueel, maar niet religieus / 
kerkelijk 

 geen workaholics, nemen tijd voor 
andere zaken (bv. de familie) 

 accepteren een mentor 
 zijn begaan met actuele wereld-

problemen (o.a. milieu) 
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2. Oppervlakkigheid: de kerk is saai, irrelevant, helpt niet voor het leven / de carrière. 
Er wordt onvoldoende tegemoet gekomen aan emotionele en/of intellectuele, 
relationele behoeften. Het bijbelse onderwijs is vaak te oppervlakkig en onduidelijk. 

3. Spanning tussen geloof en wetenschap. De antwoorden die de kerk geeft zijn vaak 
onbevredigend of betweterig. Ze beweert overal een antwoord op te hebben, en 
aarzelt niet om wetenschap in een slecht daglicht te stellen. 1 op 4 jongere haakt af 
bij het niet aflatend debat schepping-evolutie. Jongeren hebben toegang tot heel 
veel informatie. 

4. Seksualiteit. De kerk wordt vaak ervaren als bekrompen en veroordelend, in plaats van 
begripvol en hulp biedend. De algemene seksuele moraal is veranderd. De 
maatschappij is over geseksualiseerd. Jongeren trouwen ook veel later dan vroeger 
(of gaan samenwonen), wat ‘geen seks voor het huwelijk’ niet makkelijk maakt. 
Kerkelijke antwoorden zijn vaak simplistisch en moraliserend. 

5. Exclusiviteit. Pluralisme, multiculturaliteit en het belang van tolerantie zijn een 
steeds belangrijker wordende realiteit in onze maatschappij. In plaats van elitair 
exclusivisme, zijn veel jongeren op zoek naar hoe ze bewust kunnen leven met 
elementen uit verschillende tradities, geloven en culturen. Kerken staan vaak niet 
open voor andere meningen, voor dialoog, voor vragen. Heilige huisjes zijn niet 
bespreekbaar. Kerk wordt ervaren als een gesloten club voor insiders.  

6. De kerk wordt niet ervaren als een veilige plaats waar vragen en twijfels kunnen 
besproken worden. De kerk biedt geen podium om grote levensvragen of 
intellectuele geloofstwijfels te berde te brengen, om inhoudelijke vragen te stellen 
over geloof en kerk. 
 

Bijkomende probleempunten 

 Probleem van ‘ownership’. Jongeren moeten zich ‘mede-eigenaar’ kunnen voelen. 
Dit kan enkel wanneer ze volop kunnen participeren en verantwoordelijkheden 
kunnen opnemen, waardoor ze hun eigen vaardigheden ten dienste kunnen 
stellen(binnen het kerkgebeuren en als christen in de maatschappij). 

 Probleem van hypocrisie: jongeren verlangen geen volmaaktheid, wel 
authenticiteit! 

 Gebrek aan positief intergenerationeel contact (verbondenheid over de leeftijden 
heen) 

 Heel wat jongeren en jongvolwassenen hebben moeite met bepaalde officiële 
standpunten. Voorbeeld: in de Britse Unie is 78,9% voorstander van inzegening van 
vrouwen als predikant. 

 Recente onderzoeken wijzen op het averechts effect van systematische  
kindernevendiensten, waarbij kinderen de kerkzaal verlaten voor een eigen 
programma. Het gevaar is reëel dat kinderen geen band ontwikkelen met de kerk als 
dusdanig, en a.h.w. geconditioneerd worden om de kerk(zaal) te verlaten.  

 Wanneer op jonge leeftijd een naïef godsbeeld wordt gepresenteerd en dit wordt 
vast gehouden en bevestigd gedurende volwassenheid, kan dit leiden tot grote 
teleurstelling wanneer de verwachtingen in werkelijkheid niet worden ingelost. 

 Take-it-or-leave-it: in de huidige maatschappij zijn de mogelijkheden, de 
uitdagingen en ‘aanbiedingen’ velerlei. Godsdienst (en kerk) wordt gezien als 
slechts een van de vele opties. 
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Diversiteit in de oprichting van kerken 
 
De huidige post-christelijke en post-moderne maatschappij wordt gekenmerkt door 
wantrouw ten aanzien van de religieuze instellingen. In België vindt de meerderheid van de 
mensen dat godsdienst schadelijk is voor de relaties1.  
Een kerkelijke structuur die op lokaal vlak "van bovenaf" is opgelegd is onvoldoende flexibel 
om te kunnen inspelen op de lokale zendingsnoden. Er hebben zich in de golf van 
kerkvestigingen al verschillende kerken gevormd. 
 
Wanneer er een groep tot stand komt, is dat om andere redenen. Vaak is het om te 
ontsnappen aan een structuur die de ontwikkeling afremt of die niet langer beantwoordt aan 
wat de menen beleven.   
De terugkeer naar authenticiteit primeert boven al de rest, terwijl men zou geneigd zijn te 
denken dat die nieuwe kerkvormen het woord op een oppervlakkige manier bestuderen; er 
is zelfs sprake van ‘vintage orthodox’. Mensen zoeken naar solide fundamenten. De 
grondslag is precies dezelfde als die van de kerken zie ze verlaten: de drang om te leren en 
om leerlingen  te maken veranderen niet zoals bij alle christenen. 
Wel is het zo dat de vormen en de plaatsen enigszins kunnen verrassen: een keer per maand 
samenkomen in een bioscoopzaal, een gemeentelokaal, de namiddagsabbat, met als enige 
dienst een moment waarop de Bijbel wordt bestudeerd is perfect denkbaar. De leden zijn 
ook op zoek naar een geloof dat bergen verzet, waarbij ze betrokken zijn bij wijkprojecten, 
oudergroeperingen, humanitaire en culturele verenigingen. Ze staan in contact met de 
mensen die ze willen bereiken: hoogopgeleiden, de autochtone bevolking, de daklozen, de 
senioren enz.   
Doorgaans zorgt een kern voor de werking en voor de uitbreiding door de interpersoonlijke 
relaties. 
De adventisten die deze nieuwe kerkvormen creëren komen zo in contact met nieuwe 
bekeerlingen die niet vertrouwd zijn met de traditie van een kerkelijke structuur. Die nieuwe 
kerkvestigingen brengen een eenvoudige en participatieve structuur tot stand waarbinnen 
de taakverdeling vaak informeel is. Meestal is er zelfs geen structuur met allerhande 
afdelingen en verantwoordelijkheden. 
Op een algemene vergadering, bijvoorbeeld, hoe kan men een plaats geven aan die nieuwe 
structuren? Wie zal ze vertegenwoordigen, wie heeft het recht om deel te nemen aan de 
debatten in de naam van anderen?   
Hoe kan men ervoor zorgen, vanuit het respect voor de werking ervan, dat ze deel uitmaken 
van een federale structuur?   
 
Hoe kan de FBL ruimte maken voor deze nieuwe kerkvormen en hoe kan ze er borg voor 
staan dat ze worden erkend door de Adventkerk, alsook het beginsel van de democatie 
binnen de Kerk? Zullen ze worden erkend als volwaardige groepen/kerken? Hoe kan men 
zorgen voor niet-dwingende verbanden? 
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Rol van de predikant en leden 
De rol van predikant is de afgelopen 50 jaar behoorlijk geëvolueerd. Niet alleen hebben ze 

naar ratio meer gemeenteleden te bedienen, tevens worden er meer eisen gesteld aan hun 

pastoraat als aan hun professionaliteit. Waar in het verleden de predikantsvrouw werd 

geacht om mee te helpen in de bediening van haar man, is dat vandaag de dag niet meer 

gebruikelijk of zelfs wenselijk.  

Tegelijkertijd is er voor de gemeenteleden ook behoorlijk wat verandert. Zo beschikt de 

gemiddelde dertiger of veertiger over aanzienlijk minder vrije tijd voor de kerk of een 

vereniging als 50 of zelfs 25 jaar geleden. Het is ook niet meer vanzelfsprekend dat partners 

bij elkaar blijven waardoor het ritme van het leven compleet anders is dan vroeger. 

Als kerk dienen we met deze nieuwe realiteit om te kunnen gaan, maar het levert de nodige 

uitdagingen op. 

 

Werkdruk 

Hoewel de Federatie bijna altijd rond de 10 tot 12 voltijds predikanten in dienst heeft 

gehad (uitzonderlijke jaren daargelaten) is het wel zo dat in de afgelopen 10 jaar het aantal 

gemeenteleden per predikant met bijna 40% gegroeid is. In 2004 bediende een predikant 

ongeveer 175 leden, terwijl in 2014 dat ongeveer 250 leden zijn geworden. Dit betekend 

ook dat het aantal gevallen waar pastorale zorg van een predikant nodig is ook toeneemt. 

Tevens is het aantal gemeenten per predikant opgeklommen van ongeveer 3 in 2004 naar 4 

in 2014. Tegelijkertijd verwachten we van een predikant dat hij zich professioneel bijschoolt 

of in ieder geval professioneel up-to-date blijft. 

Dat de vrouw niet meer kan bijspringen in de bediening van haar man als predikant ligt 

vaak aan de financiële druk op het predikantengezin. De vrouw moet bijwerken om de 

kosten van de schoolgaande kinderen en hypothecaire verplichtingen te kunnen blijven 

vervullen.  

Dit alles draagt ertoe bij dat een predikant steeds minder gezien wordt in zijn gemeenten 

en veelal alleen nog in noodgevallen pastorale zorg kan verlenen. Neemt niet weg dat de 

verwachtingen naar de predikant toe niet zijn geslonken.  

 

Gemeenteleden 

Hoewel we als kerk geloven in het priesterschap van alle gelovigen (1 Petrus 2: 5-9), is de 

werkelijkheid voor gemeenteleden ook weerbarstiger. Niet alleen de kerk maar ook 

verenigingen hebben moeite om vrijwilligers te vinden. De sociale druk op dertigers en 

veertigers om carrière te maken en hun dromen qua werk en gezin realiteit te maken 

zorgen ervoor dat juist deze groep geen tijd meer heeft voor kerk of vereniging. Daardoor 

blijft veel vrijwilligers werk liggen bij de oudere generatie, die het dan ook al vele jaren 

doet. Gecombineerd met de bovenstaande ontwikkelingen bij de predikanten levert dit bij 

zowel gemeenteleden als bij predikanten een verhoogde “werkdruk” op. Ouderlingen 

worden meer en meer gevraagd om taken, die traditioneel bij de predikant lagen, over te 

nemen. Dit veelal zonder de nodige opleidingen of trainingen.  

 

Financiën 

De federatie beschikt numeriek gezien over meer geld dan 10 of 20 jaar geleden. Men zou 

denken dat met het stijgen van het aantal leden en daardoor het stijven van de tienden er 

ook meer predikanten geworven kunnen worden. Men dient zich echter te realiseren dat 

ook de Federatie, als goed werkgever, tenminste aan de minimale financiële en 

belastingtechnische verplichtingen moet voldoen. En deze zijn in de afgelopen jaren ook 
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toegenomen, waardoor proportioneel gezien er niet meer ruimte is ontstaan om meer 

predikanten te werven.  

 

De uitdaging 

Gezien deze ontwikkelingen dient de kerk zich af te vragen welke verwachtingen er nog bij 

predikanten neergelegd mogen worden, maar ook wat we van gemeenteleden kunnen 

vragen. De predikant wordt al meer in een manageriële rol geduwd door het toenemend 

altijd gemeenten. Hoe kunnen we de balans tussen verwachtingen van de predikant en 

verwachtingen van de gemeenteleden weer in balans brengen?  

 

 


