
VERKENNING 
 
Zijn stem roept je 
 
R. Kelder 
 
Als je de cijfers van kerkverlating ziet, schrik je. Soms vertrekken mensen uit onze kerk 
naar een andere kerk. Als we het Handboek 2003 erbij pakken, zien we dat 633 
belijdende leden en 503 doopleden zich hebben onttrokken aan de kerk. 530 (!) daarvan 
sloten zich niet aan bij een andere kerk of hebben niet bekendgemaakt waar ze zich bij 
wilden aansluiten. De overigen zochten aansluiting bij een ander kerkgenootschap. 
 
Kerkverlating is daarom niet niet per se God-verlating. Gelukkig niet. De Heilige Geest kan 
zijn werk ook doen in andere kerken dan de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt). Dat betekent 
niet, dat we onverschillig moeten worden over de vraag in welke kerk we zitten. Het betekent 
wel, dat we genuanceerd moeten spreken over kerkverlating. De ene kerkverlater is de andere 
niet. Zo scherp als het in het Oude Testament te zien was - verbondsverachting die scherp 
wordt veroordeeld -, kunnen we vandaag de lijnen niet trekken. 
Daar zit ook een risico aan. Namelijk, dat we in het geheel geen lijnen meer willen trekken. Ik 
heb wel eens de indruk dat in de laatste jaren meer gekeken wordt naar de kerk waar je je als 
mens het beste thuis voelt, dan dat we ons bezighouden met de vraag waar de Here ons roept. 
Dat kan alle kanten op. Zijn de liederen ons te modern, dan haken mensen af. Zijn ze te 
ouderwets, dan zoeken we naar een kerkelijk genootschap waar we werkelijk ‘opgewekt’ 
worden. Waar roept de Here je? Welke rol kunnen de belijdenisgeschriften spelen in die 
afweging? Verwaarloos die schat van de kerk niet. 
 
Openbare geloofsbelijdenis en de kerk 
Een jonge belijdeniscatechisant vraagt: ‘Dominee, als ik belijdenis doe, wil ik dat doen voor 
God. Maar betekent het dan ook dat ik mij voor altijd bind aan deze kerk? Misschien wil ik in 
de toekomst wel naar een andere kerk….’ 
Soms lijkt het inderdaad wel te gaan over een supermarkt: wat is de aantrekkelijkste? Nu zit 
ik hier, maar misschien ga ik morgen wel ergens anders naar toe. Het blijft zaak om eerlijk op 
zo’n vraag in te gaan. Luister maar naar de behoeften van jongeren: wat is voor hen belangrijk 
in kerk-zijn? En roep niet meteen: dan neem je in het eigen persoonlijke je uitgangspunt bij 
het denken over de kerk, terwijl het toch over de Here moet gaan. Hoe waar dat ook is, 
jongeren kunnen kritisch verwoorden wat zij missen in de kerk en wat er misschien ook wel 
mis is. 
Daarnaast ben ik ervan overtuigd dat het belangrijk is dat jong en oud leren waar het in de 
kerk om gaat: om de Here in de eerste plaats. Zijn volk, de gemeente, komt daarin mee. Een 
mooi voorbeeld is hierbij de openbare geloofsbelijdenis, als ik het zo mag noemen, van Ruth. 
Wanneer haar schoonzus Orpa terugkeert naar Moab, bevestigt zij aan Naomi dat ze wil 
blijven: ‘Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God.’ In één adem noemt ze de Here en zijn 
volk. Die zijn niet los van elkaar te verkrijgen. Als je ‘ja’ zegt tegen de Here, zeg je direct ook 
‘ja’ tegen zijn volk. En dat het bij dat volk van de Here soms afzien is, laat de Bijbel duidelijk 
zien. Ruth komt in de richterentijd naar Israël, en dat was bepaald geen mooie tijd. Er 
gebeurden afschuwelijke dingen (Ri. 19). En toch zegt Ruth: ‘Uw volk is mijn volk….’ 
Diezelfde liefde moet je als gemeentelid leren op te brengen voor je medegemeenteleden. 
Verbonden met God, verbonden met die mensen. Bij je openbare geloofsbelijdenis wordt dat 
zichtbaar doordat je, hopelijk ook met je gezicht naar de gemeente toe, je ‘ja’-woord spreekt 
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met vele getuigen erbij. Je bent samengevoegd tot één lichaam, een zichtbaar geheel. Laten 
we elkaar daarom ook loyaliteit leren naar de gemeente toe. 
Die loyaliteit is niet boven alles verheven. Het betekent niet ‘kritiekloos’ kerklid zijn. Maar je 
herkent elkaars belijden als schriftuurlijk. En daarin ligt onze binding aan elkaar. 
Vanzelfsprekend moet die binding niet bij mooie woorden blijven, maar ook handen en 
voeten krijgen in de praktijk. De geloofsbelijdenis van jongeren moet weerklank ontvangen in 
de gemeente. ‘Fijn, dat jullie bij de Here willen horen. Fijn, dat jullie bij ons willen horen!’ 
Feest in de kerk, feest in de hemel! 
 
Stellingen 
1. Openbare geloofsbelijdenis doen staat niet los van je keus voor de kerk. 
2. Jongeren ontvangen in onze kerk te weinig weerklank op hun geloofsbelijdenis. 
 
Kerkverlating - het begin… 
Wanneer kun je zeggen: hier gaat de wissel om: hier is iemand bezig God te verlaten en de 
kerk vaarwel te zeggen? Ik denk dat we voor beantwoording van die vraag kunnen aansluiten 
bij de gelijkenis van de zaaier. Wanneer er geen ontvankelijkheid (meer) is voor het Evangelie 
van de Here Jezus Christus, begint de vervreemding van de Here en zijn kerk. Wees eerlijk: 
die ontvankelijkheid hebben we van onszelf niet. Het blijft daarom steeds een zaak van 
ootmoedig bidden of de Here door zijn Geest ons ontvankelijk wil blijven maken. Dan kan het 
zaad van het Evangelie in onze harten ontkiemen en wortel schieten. Het is verraderlijk hoe 
soms een bepaalde nonchalance in het luisteren naar de Here ons leven binnen kan dringen. 
Verslapping van bijbellezen, verwaarlozing van het gebed, het zijn alarmsignalen dat de 
ontvankelijkheid afneemt of misschien zelfs wel verdwijnt. Wie meent te staan, zie toe dat hij 
niet valle. 
Wanneer die nonchalance wel optreedt, heeft dat waarschijnlijk ook al gauw effect op je 
kerkgang. Misschien nog niet eens de frequentie, maar wel je houding bij de kerkgang. Hoe 
zit je daar? Goed voorbereid of niet? Heb je ’s ochtends gebeden voor de dominee, voor de 
gemeente, voor jezelf? Het zou erg verdrietig zijn als dat bij ons en in onze gezinnen loze 
rituelen zijn geworden, die we vergeten. 
 
Stelling 
Het is in onze gezinnen gaan ontbreken aan bewuste voorbereiding op de zondagse 
erediensten. 
 
Voor dominees - ik spreek uit ervaring - is het ook erg bemoedigend, als je weet dat er voor je 
gebeden wordt. Je weet dat je naam wordt opgedragen aan de Here. Predikanten hebben een 
verantwoordelijke taak. Om het Evangelie zo te brengen, dat de Here er zijn werk goed mee 
kan doen. Wat dus niet betekent: de mensen naar de mond praten. Maar het Woord van de 
Here naar de mensen toebrengen, onverkort, als een tweesnijdend scherp zwaard. Dat heelt 
waar mensen hun zonden belijden, en dat scherp is waar mensen volharden in het kwaad. Dat 
is een belangrijke taak, die je als predikant niet mag onderschatten. Daarom heb je ook zo 
hard de voorbede van de gemeente nodig! Je bent ook maar een menselijk instrument in de 
handen van de Here. 
 
Hoe gaan we om met kerkverlating? 
1. De betrokkene zelf 
En als het onverhoopt toch gebeurt: mensen geven aan dat ze de kerk willen verlaten. Hoe ga 
je daar dan als kerkenraad en gemeente mee om? 
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Allereerst het gesprek met betrokkenen zelf. Vaak hoor je in een gesprek met iemand die de 
kerk wil verlaten, veel leed. Eenzaam binnen de kerk, zich genegeerd voelen. ‘Ik ben anders 
en dat wordt blijkbaar niet gewaardeerd….’ Zich bekneld voelen. Het is zaak dit serieus te 
nemen. Blijkbaar kunnen we in de kerk mensen dit gevoel geven. Nooit mag iemand zich 
genegeerd voelen binnen de kerk, ook al zou je vanuit bijbels oogpunt kritiek kunnen hebben 
op zijn leef- en geloofwijze. Misschien gaan we als broeders en zusters wel erg onhandig te 
werk in onze vermaningen. Botheid en lompheid zijn ons niet vreemd. Daarom zegt Paulus: 
‘Broeders, zelfs indien iemand op een overtreding betrapt wordt, helpt gij, die geestelijk zijt, 
hem terecht in een geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf; gij mocht ook eens in 
verzoeking komen’ (Gal. 6:1). Zachtmoedigheid in het vermaan. De lankmoedige is groot van 
verstand, maar wie kortaangebonden is, hoopt dwaasheid op (Spr. 14:29). 
Tegelijk blijft het belangrijk een gesprek niet te laten verzanden in een eenrichtingsverkeer-
klachtenreeks over hoe bar en boos het toe kan gaan in de kerk. Belangrijk blijft het de 
betrokkene te confronteren met de vraag: maar hoe sta je zelf nu tegenover de Here Jezus 
Christus? Is Hij voor je de Herder, de Redder? Hoor je zijn stem, die je roept? 
 
2. De gemeente 
Het vervelende is dat het eigenlijk al te laat is, wanneer een gemeente vanaf de kansel hoort 
dat iemand zich aan de kerk wil onttrekken. Menselijkerwijs gesproken dan. Vaak zijn een 
kerkenraad en een gemeentelid al een tijdje met elkaar in gesprek. Helaas is dat een 
smalspoor: er zijn (nog maar) weinig gemeenteleden die met de betrokkene spreken. 
Natuurlijk, ik generaliseer. Je ziet het gelukkig ook anders. Maar is het niet herkenbaar dat 
mensen die zich uiteindelijk onttrekken aan de kerk, al langere tijd minder actief en zichtbaar 
in de kerk waren? En daardoor ook minder sociale contacten in de gemeente hadden? En 
wanneer je dan als kerkenraad een onttrekking bekend maakt, komt het voor de gemeente wel 
eens als een koude douche: waarom wisten wij hier niet eerder van? 
Voor mij zitten daar twee kanten aan. 
In de eerste plaats: als een gemeente goed op elkaar let - in de positieve zin van het woord! - 
dan zal er altijd een deel van de gemeente zijn, dat wel moet merken hoe iemand vervreemdt 
van de Here. Daarom is het belangrijk dat we elkaar kennen in de kerk. Je zou je kunnen 
voorstellen dat je elkaar daarin stimuleert in een wijk van de gemeente: wie van onze wijk 
missen we? Wat doen we daaraan? Een kerkenraadslid kan daarin een sturende rol hebben. 
Hij mag en moet niet de ins en outs gaan vertellen van iemand over wie je zorgen hebt, maar 
kan wel dat wat publiek is, in de wijk bespreekbaar maken. Het zal misschien niet altijd het 
gewenste resultaat hebben, maar je komt in elk geval je roeping wel na: om elkaar bij de 
dienst aan de Here te betrekken. Het mooiste zou zijn als het appèl tot iemand om bij de 
gemeente en de Here te blijven, van een zo breed mogelijke groep komt. Misschien bestaat 
ook de mogelijkheid om (oude) vrienden en kennissen van iemand die dreigt af te dwalen, te 
stimuleren contact te zoeken met hem of haar. 
In de tweede plaats: wanneer het toch tot een onttrekking dreigt te komen, bestaat ook nog de 
mogelijkheid dat een kerkenraad in twee stappen te werk gaat. Dat kan alleen met instemming 
van de persoon om wie het gaat. Eerst maak je aan de gemeente bekend dat een broeder of 
zuster zich heeft voorgenomen zich te onttrekken aan de kerk. Je roept de gemeente op tot 
voorbede voor de betrokkene(n) en eventueel tot het benaderen van iemand die zich wil 
onttrekken. En betrokkenen zijn dan niet alleen de personen in kwestie, maar ook eventuele 
familieleden. Wanneer vervolgens de bedoelde broeder of zuster niet op zijn voornemen 
terugkomt, kan de definitieve afkondiging worden gedaan. Tussen beide stappen zou een 
periode van zo’n zes weken moeten zitten. In een aantal gemeenten hebben ze een dergelijke 
aanpak al gebruikt. Voor mij blijft het de vraag of het echt bevredigend is. Hoe je het wendt 
of keert: wanneer het onderlinge vermaan en onderling toezicht in bijbelse zin niet 
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functioneren in een gemeente, moet je een tweestappenafkondiging niet willen gebruiken om 
eventuele schaamte te maskeren. Als het onderling toezicht toch al ontbreekt, zal de gemeente 
het gevoel blijven houden dat zij in feite te laat komt. En daar heeft de gemeente nog gelijk in 
ook. 
 
Vragen 
1. Welke rol kan een ouderling spelen in het gesprek met de wijk over iemand die de Here 

dreigt te verlaten? Hoe staat het daarbij met zijn ambtsgeheim? 
2. Hoe voorkom je dat er een roddelsfeertje ontstaat? 
 
Familie en vrienden 
De impact van kerkverlating op familie en vrienden is enorm, zeker als het tegelijk God-
verlating betreft. Als je kind de Here vaarwel zegt, of misschien wel je man of vrouw, raak je 
dat je leven lang niet kwijt, als er geen terugkeer komt. Vergeet niet het verdriet dat 
grootouders kunnen ervaren om kleinkinderen die het verbond verlieten. Misschien herkent u 
wel, dat u zich ook machteloos voelt om de goede woorden van troost te spreken. Want er is 
eigenlijk geen menselijke troost voor hen. Er staat nogal wat op het spel bij God-verlating! 
Het enige dat we dan kunnen doen, is luisteren naar die familieleden en voor of met hen 
bidden. Onze troost schiet te kort. Je zegt ook gauw te veel. Bidden en het samen bij de Here 
neerleggen is dan goed. Hij kan troost geven waar wij als medebroeders en -zusters verlegen 
zijn. 
In sommige gemeenten bestaan ook goede ervaringen met praatgroepen van gemeenteleden 
die geconfronteerd werden met kerk-, c.q. God-verlating van familieleden. Op een andere 
plek in deze WEGWIJS leest u daar meer van. Door uitwisseling van verdriet en ervaring 
kunnen ze elkaar troosten en bij de Here brengen. Zij weten samen precies wat ze doormaken. 
De één zal hier meer behoefte aan hebben dan de ander en dat is ook prima. Maar als 
mogelijkheid moet je het zeker niet uitsluiten. 
 
Ouders kunnen zich schuldig voelen als hun kind de Here verlaat. Of als binnen een huwelijk 
één van de partners de Here vaarwel zegt. Ze vragen zich dan af: ‘Heb ik genoeg gedaan om 
dit te voorkomen? Doe ik nog wel genoeg?’ Hier gaan vaak enorme pijn en schuldgevoel 
achter schuil. De eerste neiging die ik dan wel eens heb, is: ontkennen, wijzen op de eigen 
verantwoordelijkheid van hun kind, of man of vrouw. Toch lijkt het me goed die eerste 
neiging te onderdrukken en eens te luisteren. Hoe ging het dan in het gezin? Misschien was 
het leven met de Here wel op een laag peil in het gezin. Dat kan dan blijken in een gesprek. 
Misschien bestaat er werkelijk reden tot verootmoediging voor een vader of moeder, omdat ze 
zijn tekortgeschoten en het leven met Christus in hun gezin verdwenen was achter carrière en 
tv. Ik denk dat het goed is, als dat werkelijk op tafel komt. Met nadruk zeg ik daarbij: niet om 
met de beschuldigende vinger te gaan wijzen. Integendeel, want ze voelen die schuld zelf al 
hard genoeg. Maar om naar Christus te wijzen. In het bewustzijn dat je, ook als zondigende 
ouder, moet leven van zijn bloed. Dat is een pijnlijke weg. Je masseert schuld namelijk niet 
weg. Maar je laat die schuld wegwassen door de Enige die dat kan: Jezus Christus zelf. Een 
man als David zag nadrukkelijk hoe een aantal van zijn kinderen eigen wegen ging. En 
uiteindelijk bezingt Hij de Here als zijn Verlosser (Ps. 32 en Ps. 51). 
 
Kerkverlating - het gaat niet buiten mij om 
Wanneer mensen de kerk verlaten, heeft dat impact op de hele gemeente. Het is ook een 
boodschap aan de hele gemeente. Allereerst een boodschap die tot verootmoediging moet 
brengen. Denk aan het gebed van Daniël (Dan. 9). Daniël bidt consequent in de eerste persoon 
meervoud: ‘Ach Here, Gij grote en geduchte God, die vasthoudt aan het verbond en de 
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goedertierenheid jegens hen die U liefhebben en uw geboden bewaren; wij hebben gezondigd 
en misdreven, wij hebben goddeloos gehandeld en zijn weerspannig geweest; wij zijn 
afgeweken van uw geboden en van uw verordeningen….’ Wij! Terwijl we Daniël in de Bijbel 
toch leren kennen als een vroom man. En toch weet hij zichzelf verantwoordelijk voor het 
afdwalen van het volk van God. 
Daar kunnen we van leren. Ook als we er misschien geen directe invloed op hebben kunnen 
uitoefenen, bij kerkverlating door gemeenteleden mogen we ons dat zelf aantrekken. Waarin 
ben ik tekortgeschoten? Wat had ik voor die broeder of voor die zuster kunnen betekenen? 
Heb ik genoeg voor ze gebeden? Heb ik ze zien staan bij de kerk, terwijl ze alleen stonden? 
Niemand die ze aansprak. Maar ook ik heb ze laten staan. Het zijn soms van die kleine 
dingen, maar in die kleine dingen kan de Here grote schatten geven. En als het van onze kant 
ontbroken heeft aan ogen die dat zien, aan oren die de nood horen willen, en aan handen die 
kunnen vasthouden, dan past ons verootmoediging. Nee, natuurlijk, we kunnen niet alles. 
Maar we zijn wel deel van het lichaam! En omdat we niet alles kunnen, moeten we maar heel 
klein worden voor de Here. 
Durf jezelf als kerk en als kerkleden ook af te vragen: waarin schieten of schoten wij te kort? 
Ik vergeet niet de verantwoordelijkheid van de kerkverlaters, maar wijs nu op onze 
verantwoordelijkheid. Wat doen we als kerken van 2004, om bijvoorbeeld onze jongeren vast 
te houden? Passen we de boodschap aan: lekker luchtig, lekker makkelijk? Blijven we bij het 
oude: conservatief? Of zien we ook een andere, heilzamere weg: het volle Evangelie prekend 
en vitaal gereformeerd zijn? Waar het gereformeerde belijden doorleefd en beleefd wordt in 
de kerk. Ben ik daarin ook een naaste geweest voor mijn broeder of zuster die de Here dreigt 
kwijt te raken? 
Om elkaar tot een hand en een voet te zijn, en zo ook een vangnet te vormen voor elkaar, vind 
ik het erg belangrijk dat je als gemeente elkaar goed leert kennen. Werk in kleinere eenheden: 
wijkverbanden, kringen of groepen, of hoe het ook mag heten. Satan probeert van alles om 
Gods kinderen in te palmen. Daarom geeft de Here ons ook aan elkaar: om een biddend en 
werkend lichaam te zijn, waar het oog niet zonder het oor kan, en de hand niet zonder de voet. 
En het hele lichaam pijn voelt als één van de leden zich aan het lichaam onttrekt. 
 
Stelling 
Als iemand zich onttrekt aan de kerk, kan ik daar niks aan doen, zeker niet als ik de persoon 
nooit heb gekend! 
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