
De kerk van de toekomst 

Lezing gehouden op 31 oktober 2015 voor de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van 

Vrijzinnig Protestanten, Johanneskerk, Amersfoort 

Anno 2015 stel ik graag twee beelden tegenover elkaar: om met het negatieve deel van het scenario 

te beginnen: ik verwacht dat er in de komende generatie kerkgebouwen tot ruïnes zullen vervallen. 

Daartegenover zeg ik: ik ben optimistisch over de toekomst van de kerk. 

Anno 2015 daalt het ledenaantal van de gezamenlijk kerken dramatisch: oudere leden overlijden en 

er komen nauwelijks doopleden bij. Graag spreek ik over de gezamenlijke kerken, van Rooms-

katholiek tot Baptist, van Remonstrants tot Hersteld Hervormd. Want:  we zitten in hetzelfde 

schuitje. En of de onderlinge kerkgenootschappen het nu willen of niet: we zijn onderling verbonden. 

Einde kerkelijke Gouden Eeuw 

Het journalistiek dogma ‘de kerken lopen leeg’ dat al zo’n 40 jaar lang gebezigd wordt, is onjuist.  Het 

suggereert dat Nederland ooit 100 % kerkelijk was en langzaam leegloopt naar 0. Maar het is niet zo 

dat we van een groots kerkelijk verleden nu afkalven naar nul. Ook vroeger, pakweg 200 jaar geleden 

was de kerkelijke toestand niet zo rooskleurig. Nederland was vroeger niet zo kerkelijk of christelijk 

als men wel denkt. 

We hebben wél een kerkelijke Gouden Eeuw achter de rug, van pakweg 1834-1968. In die periode 

konden de kerkelijke zuilen groeien en bloeien. Gereformeerde, Hervormde en Rooms-katholieke 

zuilen en daarnaast de socialistische en liberale, waren ideaal om de dankzij de industriële revolutie 

snel groeiende bevolking te stichten en op te stuwen, te emanciperen. Maar na 1968 was de 

emancipatie voltooid en brokkelden de zuilen af en zijn ze omgevallen als overbodige fabriekspijpen. 

Nieuwe bloemen van kerkelijk leven 

Maar wie goed kijkt, ziet tussen de brokstukken van de omgevallen zuilen heel veel moois. Ten eerste 

is er die unieke Protestantse Kerk die het aandurfde te fuseren uit luthersen, hervormden en 

gereformeerden. Die Protestantse Kerk is een schitterend netwerk van zo’n 1800 lokale gemeentes, 2 

miljoen leden. Zo’n 5000 predikanten zijn werkzaam in die kerken, maar ook in ziekenhuizen, 

verpleeghuizen, gevangenissen, koopvaardij en bij Defensie. Naast de Protestantse Kerk is er 

natuurlijk de Rooms-katholieke kerk, de Remonstranten, vrijgemaakte gereformeerde kerken, 

christelijke gereformeerde en nog zo veel andere kerkgenootschappen als bijvoorbeeld het 

Apostolisch Genootschap die dapper zelfstandig kerk zijn.  Vergeet daarbij ook niet de dappere 

migrantenkerken in de Bijlmer,  of hippe stadskerken als Hillsong en Crossroads. Tezamen vormen zij 

een veelkleurig beeld van de Kerk in Nederland anno 2015. 

Waar baseer ik mijn optimisme op? Ik ben werkzaam als dominee bij Defensie, bij de marine en 

dominee van internetkerk MijnKerk.nl, een initiatief van de Protestantse Kerk. Daarnaast organiseer 

ik geregeld kerkdiensten voor Elvis-fans. Ik zie in deze werkvelden veel ‘ wilde religiositeit’: jonge 

militairen die onbekommerd kaarsjes aansteken tijdens een kerkdienst aan boord. Een jonge 

matroos die een kruis getatoeëerd heeft in zijn hals, ‘omdat ik niet wil verstoppen dat God mij gered 

heeft’ . Een vrouwelijke korporaal van 30 die zich laat dopen tijdens een lange vaarperiode, omdat 

haar ouders haar daarin vrij hadden gelaten en het een oude wens van haar is. Een vrouw, dochter 



van niet-gelovige Elvis-fans, die door de gospels van Elvis tot geloof is gekomen en zich wil laten 

dopen. Een bezoeker van internetkerk Mijnkerk.nl die een online kaarsjes aansteekt ‘Voor mezelf, 

omdat ik elke keer als ik denk dat ik er weer wat boven op ben, me weer zo verdrietig voel’. Het zijn 

vormen van religiositeit die misschien niet meteen aansluiten bij wat in een gemiddelde protestantse 

wijkgemeente  leeft of geboden wordt. Wat ik ook zie is dat rondom een ramp als met de MH17 

samenwerkende kerken een positief beeld opriepen van steun en troost. Het was een voorbeeld van 

niet alleen de mensen zien, maar ook van elkaar als kerken zien, erkennen, naar elkaar verwijzen, 

samenwerken waar het kan. Er is een basaal religieus verlangen bij mensen en daar kunnen kerken 

van allerlei snit op gedijen. 

Nederland is nu niet zo onkerkelijk, onchristelijk of ongelovig  als het lijkt. De vormen zijn alleen 

anders. De oude vormen en structuren worden niet gerestaureerd. Wel komen er nieuwe. 

Kenmerken van de kerk van de toekomst 

De kenmerken van die die nieuwe vormen zijn: 

E – Energie de kerk van de toekomst zal energie uitstralen. Positieve energie.  Doe wat je doet met 

positieve energie, met plezier. Dat is de meest aantrekkelijke factor.  Mijn vuistregel: een kerkdienst 

of kerkelijke activiteit moet je meer energie opleveren dan dat het je kost. Als dat niet zo is: ga het 

anders doen. Of: ga wat anders doen. De kerk van de toekomst zal energie uitstralen, omdat de 

mensen die daar actief zijn er lol in hebben en met overtuiging dat doen waar ze in geloven. Zorgen 

voor mensen die het minder hebben, aandacht hebben voor elkaar, God loven op een manier en met 

muziek die zij mooi vinden.  Heel basaal: God liefhebben en de ander als jezelf. 

L – Lokaal De kerk van de toekomst zal een lokale kerk zijn die weet wat er leeft in haar buurt of regio 

en die daar soepel bij aansluit. Niet krampachtig, maar met plezier. De kerk van de toekomst heeft 

ook een oprechte eigen vorm en overtuiging, van verschillende snit, en weet dat goed te 

verwoorden. Daarmee is er ruimte voor en behoefte aan een wat chique kerkelijke gemeente met 

aandacht voor intellectuele verdieping en Bach in de ene stadswijk of streek en plaats voor een 

Top2000-kerkdienst in een andere gemeente. De ene kerk profiteert van en profileert zich door haar 

prachtige oude kerkgebouw. Een andere kerk is juist blij geen gebouw meer te hoeven onderhouden 

en gebruikt, volgens de gedachten van sharing is caring, een schoolgebouw of wijkgebouw. 

V – Vrijwillig De kerk van de toekomst heeft een eigen harde kern van bezoekers en vrijwilligers, 

maar gaat net zo makkelijk om met incidentele of eenmalige bezoekers. Niemand zal meer een leven 

lang lid blijven van dezelfde geloofsgemeenschap. Al was het maar omdat mensen verhuizen. 

I -Interactief De kerk van de toekomst zal ook vaardig zijn met sociale media, Youtube, Twitter, 

simpelweg omdat het de manier is om snel onderling en naar de wereld te communiceren. 

Internetkerk MijnKerk.nl, maar ook de uitzendingen van kerken via http://www.trideo.com/nl/ en 

http://kerkdienstgemist.nl/. De kerk van de toekomst is op die manier ook regionaal, nationaal en 

internationaal verbonden met andere kerken. 

S – Spiritueel: De kerken van de toekomst erkennen elkaars aanwezigheid en verdienste. Die durven 

iemand te verwijzen naar een heel andersoortige kerk, als men denkt dat iemand daar beter op zijn 

plaats is. Gelovigen van de toekomst zullen minsten één keer in hun leven van kerk verwisselen, 

omdat die beter past bij hun levensstijl of het hoofdstuk van hun leven. De kerkgenootschappen zijn 



communicerende vaten. Ik geloof in én, én, én: alle kerkelijke stijlen van hoog-liturgisch tot 

evangelisch, van intellectueel tot  recht-voor-zijn-raap mogen er zijn. 

Samen leveren de kenmerken Energie, Lokaal, Vrijwillig, Interactief en Spiritueel de E.L.V.I.S-methode 

op… 

Geld… 

Oh ja, tot slot: De kerk van de toekomst heeft geen cent: zij geeft al haar geld uit. De 

kerkrentmeesters en diaconieën potten geen kapitalen op, ‘ voor de toekomst’ . Zij geven al het geld 

dat binnen was en binnen komt uit aan projecten die het nodig hebben, van internetkerk tot 

voedselbank, van duurzaam project tot reclamespot. De kerkrentmeesters en diakenen zullen 

wonderen zien gebeuren dankzij hun investeringen. 

Een nieuwe kerkelijke gouden eeuw verwacht ik nog niet direct, maar ik sluit het ook niet uit! 
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